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ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΗΣ 2ης ΕΠΑΣ 

Πέρασε τρίµηνο χωρίς αναπληρωτές! 

Την άµεση πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών για την κάλυψη των αναγκών 
στα Τµήµατα Φυσικοθεραπείας και Αργυροχρυσοχοϊας στη 2η Επαγγελµατική 

Σχολή (ΕΠΑΣ) Λάρισας ζήτησαν, µαθητές, εκπαιδευτικοί και διοίκηση 
της ΕΛΜΕ µε παράσταση διαµαρτυρίας χθες στην Περιφερειακή ∆ιευθύντρια 

Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Κωνσταντινιά Πράντζου. > σεή. 3 

Πέρασε τρίµηνο χωρίς αναπληρωτές! 
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Πέρασε το τρίµηνο 
χωρίς αναπληρωτές! 

Για δεύτερη συνεχή χρονιά καθυστερούν αδικαιολόγητα οι προσλήψεις 

Για τις ελλείψεις αναπληρωτών στην 2η ΕΠΑΣ διαµαρτυρήθηκαν χθες 
στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 

Την άµεση πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών για την κάλυψη των αναγκών 
στα Τµήµατα Φυσικοθεραπείας και Αργυροχρυσοχοϊας στη 2η Επαγγελµατική 

Σχολή (ΕΠΑΣ) Λάρισας ζήτησαν, µαθητές, εκπαιδευτικοί και διοίκηση 
της ΕΛΜΕ µε παράσταση διαµαρτυρίας χθες στην Περιφερειακή 

∆ιευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Κωνσταντινιά Πράντζου. 
Μέλη της ΕΛΜΕ και εκπαιδευτικοί της 2ης ΕΠΑΣ διαµαρτυρήθηκαν γιατί 

«για δεύτερη συνεχή χρονιά φέτος και στις ίδιες ειδικότητες καθυστερούν 
οι προσλήψεις αναπληρωτών µε αποτέλεσµα να χάνονται διδακτικές ώρες 
µε ευθύνη του υπουργείου Παιδείας». 

Όπως διευκρίνισαν εκπαιδευτικοί της 2ης ΕΠΑΣ, το Τµήµα Αργυροχρυσοχοϊας 
µε 50 περίπου µαθητές έχει τρία κενά αναπληρωτών (µε πλήρες 

ωράριο) ενώ τον ίδιο αριθµό αναπληρωτών χρειάζεται και το Τµήµα Φυσικοθεραπείας 
µε περισσότερους από 80 µαθητές. 

Η καθυστέρηση στην κάλυψη των κενών, υποβαθµίζει την παρεχόµενη 
εκπαίδευση αφού τα µαθήµατα δεν διδάσκονται όπως πρέπει («συµπυκνωµένο» 

πρόγραµµα) ενώ προκαλεί αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι ενώ 
ολοκληρώνεται το πρώτο τρίµηνο από την έναρξη του σχολικού έτους και 
ακόµη δεν έχουν καλυφθεί οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών. 

Σηµειώνεται επίσης ότι και πέρυσι τέτοια εποχή διαµαρτυρήθηκαν µαθητές 
και εκπαιδευτικοί της εν λόγω ΕΠΑΣ µε τους αναπληρωτές να προσλαµβάνονται 

23 Ιανουαρίου αφού δηλαδή ολοκληρώθηκε το πρώτο τετράµηνο 
και οι µαθητές έλαβαν... βαθµολογία! 

«Είναι ντροπή, τόνισε ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Γ. Νταφούλης, έφθασαν τα 
Χριστούγεννα και υπάρχουν ακόµη ελλείψεις εκπαιδευτικών. Είναι αναγκαίο 
να προσληφθούν αµέσως αναπληρωτές» κατέληξε ενώ το µέλος του ∆Σ 
της ΕΛΜΕ ∆. Παπαδόπουλος σηµείωσε ότι «το υπουργείο Παιδείας µιλά 
για απώλεια διδακτικών ωρών κατά πως το βολεύει, όταν µε δική του ευθύνη 
δηµιουργούνται τέτοια προβλήµατα» καταγγέλλοντας παράλληλα την πολιτική 

του υπουργείου Παιδείας. 
Η κ. Πράντζου από την πλευρά της δεσµεύτηκε στους παρευρεθέντες 

να ενηµερώσει το υπουργείο Παιδείας για το αίτηµα της κάλυψης των κενών, 
σηµειώνοντας ωστόσο νωρίτερα ότι «η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση δεν ευθύνεται 

για τα κενά που δηλώθηκαν. Εµείς προωθούµε όλα τα κενά της ∆ευτεροβάθµιας 
χωρίς παρεµβάσεις» συµπλήρωσε η κ. Πράντζου αποδίδοντας 

ουσιαστικά την ευθύνη στις εµπλεκόµενες υπηρεσίες για να καταλήξει επίσης 
τονίζοντας πως «ως Περιφερειακή δεν µπορούµε να γνωρίζουµε γιατί 

το υπουργείο Παιδείας δεν κάλυψε τα κενά ούτε και ποια είναι τα κριτήρια 
των διατιθέµενων πιστώσεων». 
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