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Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν !!!
Προς
-Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Υπόψη διευθυντή κου Χρήστου Καφτηράνη

τφ 22810-79271  

E-mail:mail  @  dipe  .  kyk  .  sch  .  gr  
-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α ΄ 

Ε-mail : ppe  3@  minedu  .  gov  .  gr  

FAX: 210-3442365 Τφ 210-3443266

     Θέμα : Δημοτικό Σχολείο Ιουλίδας Κέας

Με  αφορμή  την  έναρξη  της  νέας  σχολικής  χρονιάς  2021-2022  σας  ευχόμαστε  καλή  και
δημιουργική η νέα σχολική χρονιά η οποία παρόλο που ξεκίνησε με στόχο όλα τα σχολεία να
λειτουργήσουν κανονικά από την πρώτη ημέρα, κάτι τέτοιο δεν συνέβη στο σχολείο μας.

Σας  στέλνουμε λοιπόν αυτή  την  επιστολή με την  οποία  θέλουμε να τονίσουμε  την  άμεση
ανάγκη για τοποθέτηση στο σχολείο μας εκπαιδευτικών ειδικοτήτων διότι όπως γνωρίζετε δεν έχει
προσληφθεί ούτε ένας εκπαιδευτικός ειδικότητας μέχρι και σήμερα 04/11/2021 στο σχολείο μας!
Το  αποτέλεσμα  είναι  να  μην  καλύπτεται  ούτε  καν  η  πρωινή  βάρδια  αφού  το  σχολείο  μας
λειτουργεί με μειωμένο ωράριο (3 ημέρες ωρολόγιο πρόγραμμα έως τις 12.25 και 2 ημέρες έως
13.15) και φυσικά ούτε λόγος για το ολοήμερο τμήμα παρόλο που έχουν ήδη γίνει εγγραφές από
τη λήξη της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. 

Σεβόμενοι την δύσκολη κατάσταση που όλοι βιώνουμε λόγω   covid   και με στόχο την ισότιμη,  
εύρυθμη και αποδοτικότερη λειτουργία του σχολείου μας   ΖΗΤΟΥΜΕ και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ως γονείς-  
κηδεμόνες και πολίτες τη μέριμνά σας ώστε να καλυφθούν τα κενά στο σχολείο μας και να
λειτουργήσουν ΑΜΕΣΑ και με πλήρες ωράριο το πρωινό και το ολοήμερο τμήμα του σχολείου
μας. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον και τις άμεσες ενέργειές σας
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Με εκτίμηση

Εκ μέρους του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ

Πετρή Αικατερίνη                                                                                  Μορφωνιού Ελευθερία  

 πρόεδρος Δ.Σ                                γεν.γραμματέας

KOIN.
-Δήμος Κέας, Υπόψη Δημάρχου κας Ειρήνης Βελισσαροπούλου 
mayor  @  kea  .  gr  
-Ενιαία σχολική επιτροπή α/βάθμιας εκπ/σης Δήμου Κέας, Υπόψη κου Αντ Λουρή
info  @  kea  .  gr  
-Περιφερειακή ενότητα Κέας Κύθνου, Υπόψη Επάρχου κου Ιωάν Ευαγγέλου 
pekk  @1730.  syzefxis  .  gov  .  gr  

     -Υπόψη κας Κατερίνας Μονογιού, Βουλευτή
      k  .  monogiou  @  parliament  .  gr  
      katerinamonogiou  @  gmail  .  com     
      - Υπόψη κου Βασίλη Σπανάκη, Βουλευτή
       info  @  vspanakis  .  gr  

- Υπόψη κου Νίκου Συρμαλένιου, Βουλευτή
info  @  syrmalenios  .  gr  
-Δημοτικό σχολείο Ιουλίδας Κέας Υπόψη διευθύντριας κας Χρ Βαρθολομαίου 

      mail  @  dim  -  ioulid  .  kyk  .  sch  .  gr  
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