
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

Προς το Υπουργείο Παιδείας  

Θέμα: «Άμεση τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού» 

Ο βουλευτής Νίκος Συρμαλένιος καταθέτει αναφορά την επιστολή του Συλλόγου 
Γονέων &  Κηδεμόνων Γυμνασίου Σερίφου με τάξεις Λυκείου, με την οποία ζητούν 
την άμεση τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού, προκειμένου να αντικατασταθεί 
η μοναδική εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, που υπηρετεί στο Γυμνάσιο Σερίφου με 
Λυκειακές τάξεις, και αποχώρησε με άδεια ανατροφής τέκνου, παίρνοντας το 
υπόλοιπο της άδειας που το κράτος όρισε ότι δικαιούται. 

Όπως αναφέρεται στην επιστολή του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων «Έχοντας 
αρκετοί από εμάς παιδιά στη Γ΄ Λυκείου που θα εξεταστούν στο μάθημα της 
Πληροφορικής πανελλαδικά αλλά και όλοι οι υπόλοιποι για τα μαθήματα που δίδασκε 
η εκπαιδευτικός, τόσο τα μαθήματα της Πληροφορικής των άλλων τάξεων – μαθήματα 
απαραίτητα για  τα παιδιά μας – όσο και των μαθηματικών στις τάξεις του Γυμνασίου 
ζητάμε το αυτονόητο, την άμεση δηλαδή αντικατάστασή της. 

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο. 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε 
σχετικά. 

Αθήνα 03/03/2022 

Ο καταθέτων Βουλευτής 

Συρμαλένιος Νίκος 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ ΜΕ ΤΑΞΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Λιβάδι Σερίφου 
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Τηλ. Επικοινωνίας 6942646868 
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ΠΡΟΣ:  

1. Διευθύντρια Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
Νοτίου Αιγαίου 

2. Διευθυντή Δ.Ε. Κυκλάδων 
 

ΚΟΙΝ:  

1. Δήμαρχος Σερίφου 

2. Γυμνάσιο Σερίφου με Τ.Λ. 

3.Κος Φόρτωμας Φίλιππος 

4.Κος Βρούτσης Ιωάννης  

5. Κα Μονογυιού Αικατερίνη 

6Κος Συρμαλένιος Νικόλαος   

   

 

 

 
   

          

            ΘΕΜΑ: «Άμεση τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού»            

 

ΣΧΕΤ:  

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι 



Κατόπιν συνάντησης με την Διευθύντρια του σχολείου, μέσω σχολικού 
συμβουλίου, ενημερωθήκαμε ότι η μοναδική εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86 που 
υπηρετεί στο σχολείο αποχώρησε με άδεια ανατροφής τέκνου, παίρνοντας το 
υπόλοιπο της άδειας που το κράτος όρισε ότι τη δικαιούται. Καταλαβαίνουμε 
την καθ’ όλα νόμιμη δυνατότητα της εκπαιδευτικού να πάρει την άδεια,  δεν 
κατανοούμε όμως πώς το Υπουργείο Παιδείας και όσοι είναι αρμόδιοι, 
παίρνουν τέτοιες αποφάσεις στο μέσο της χρονιάς και ακόμα περισσότερο δεν 
μπορούμε να δεχτούμε ότι παράλληλα δεν φροντίζουν για την αντικατάστασή 
της. 

Έχοντας αρκετοί από εμάς παιδιά στη  Γ ΄ Λυκείου που θα εξεταστούν στο 
μάθημα της Πληροφορικής πανελλαδικά αλλά και όλοι οι υπόλοιποι για τα 
μαθήματα που δίδασκε η εκπαιδευτικός, τόσο τα μαθήματα της Πληροφορικής 
των άλλων τάξεων – μαθήματα απαραίτητα για  τα παιδιά μας-όσο και των 
μαθηματικών στις τάξεις του Γυμνασίου ζητάμε το αυτονόητο, την άμεση 
δηλαδή αντικατάστασή της . 

 

Με εκτίμηση 

Το ΔΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Παπαζαχαροπούλου Μαρία Παπαληθείου Παναγιώτα  

 

 


