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Προς 

Υπουργείο Παιδείας 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου 

Διεύθυνση Π.Ε. Λέσβου 

Κοινοποίηση 

Βουλευτές του Νομού 

Μέλη του Συλλόγου 

ΔΟΕ 

ΜΜΕ 

Θέμα: Παραμένουν οι σοβαρές ελλείψεις και τα κενά στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία της 

Λήμνου 

  Το Υπουργείο Παιδείας, μαζί με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, συνεχίζουν την πολιτική 

«εξοικονόμησης» εκπαιδευτικών, εξαφάνισης κενών με το αντιεκπαιδευτικό μέτρο των 25 μαθητών ανά 

τμήμα, ανάθεσης της διδασκαλίας μαθημάτων ειδικοτήτων όπως θεατρική αγωγή, εικαστικά, μουσική, σε 

δασκάλους ΠΕ70 που δεν έχουν εξειδικευτεί στα αντικείμενα των συγκεκριμένων μαθημάτων. Με αυτό 

τον τρόπο συντηρούν πραγματικές ελλείψεις και κενά, υποβαθμίζοντας την παρεχόμενη ποιότητα 

εκπαίδευσης στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία πανελλαδικά, αλλά και στο ακριτικό νησί της 

Λήμνου. 

 Έτσι, μετά και τη Β΄ φάση διορισμών αναπληρωτών, παραμένουν οι σοβαρές ελλείψεις και τα κενά σε 

εκπαιδευτικό προσωπικό και στα σχολεία της Λήμνου, με την εικόνα υποβάθμισης της λειτουργικότητας 

δημοτικών σχολείων, κλειστών τμημάτων υποδοχής αλλοδαπών μαθητών (ΖΕΠ), Τμημάτων Ένταξης, 

ελλείψεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, δασκάλων Παράλληλης Στήριξης, σχολικών νοσηλευτών. 

  Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση δασκάλας ΠΕ70 που δεν της έχουν δώσει τμήμα ή τάξη για 

διδασκαλία και την υποχρεώνουν να διδάσκει μαθήματα ειδικοτήτων καλλιτεχνικών μαθημάτων τη 

στιγμή που αρνούνται πεισματικά να χωρίσουν σε δύο τμήματα τη Δ΄ τάξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου 

Μύρινας με 22 εγγεγραμμένους μαθητές, από τους οποίους οι 4 έχουν διάγνωση για ειδικές μαθησιακές 

και όχι μόνο ανάγκες. 

  Βλέπουν τα παιδιά ως αριθμούς και όχι ως προσωπικότητες που έχουν ανάγκη την ποιοτική, 

αναβαθμισμένη διαπαιδαγώγηση, μόρφωση, ομαλή ένταξη στην τοπική κοινωνία με παράλληλη 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. 

  Εκφράζουμε την αντίθεσή μας σ’  αυτή την αντιεκπαιδευτική πολιτική της ηγεσίας του Υπουργείου 

Παιδείας και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ άμεσο διορισμό: 
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• 5 δασκάλων ειδικής αγωγής για τη στελέχωση των Τμημάτων Ένταξης των δημοτικών σχολείων 

Κοντοπουλίου, Κοντιά, Μουδρου, 1ου Μύρινας και 2ου Μύρινας. 

• 2 δασκάλων για τη στελέχωση των Τάξεων Υποδοχής Αλλοδαπών μαθητών (ΖΕΠ) των 

δημοτικών σχολείων Νέας Κούταλης και 2ου Μύρινας. 

• 3 δασκάλων Παράλληλης Στήριξης πλήρους ωραρίου για τις ανάγκες των μαθητών που έχουν 

διάγνωση των δημοτικών σχολείων 2ο Μύρινας, 3ο Μύρινας και Κοντιά. 

• Ενός σχολικού νοσηλευτή για την πλήρη στήριξη των παιδιών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας 

και στο 1ο Νηπιαγωγείο Μύρινας. 

• 2 εκπαιδευτικών Θεατρικής Αγωγής, 2 εκπαιδευτικών Εικαστικών και 2 εκπαιδευτικών Μουσικής 

για τη διδασκαλία των ανωτέρω μαθημάτων από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. 

• Ενός εκπαιδευτικού Αγγλικής Γλώσσας για τα νηπιαγωγεία. 

 

 


