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ΘΕΜΑ: Κάλυψη Μελλοντικών Κενών Θέσεων Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Αξιότιμοι επικεφαλής της Παιδείας σε Ελλάδα και Μόναχο,
Με την παρούσα επιστολή θα επιθυμούσαμε να αναδείξουμε την αγωνία μας για τις
μελλοντικές κενές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος
2020-2021, όπως προκύπτει από την αδυναμία κάλυψης των θέσεων εκπαιδευτικών λόγω
έλλειψης ενδιαφέροντος και συμμετοχής στις προκηρύξεις του Υπουργείου.
Για παράδειγμα, για την προκήρυξη 197623 /Η2/12-12-2019, υπήρξε ενδιαφέρον μόνον
από 3 εκπαιδευτικούς γερμανικής γλώσσας, που δεν γνωρίζουμε αν τελικά ήρθαν στο
Μόναχο. Ακόμη, η ιδιαιτερότητα της Βαυαρίας με τις ενταγμένες ώρες που ταυτίζονται με το
επιμίσθιο, βάση της ΚΥΑ/29-3-2016, δημιουργεί μια σοβαρή δυσλειτουργία και αντίφαση,
για τους εκπαιδευτικούς που τελειώνει η περίοδος του επιμισθίου.
Ως εκπρόσωποι των γονέων στο 5ο Ε.Ι.Δ.Σ. Μονάχου “Σωκράτης“, πληροφορούμαστε από
τους υπηρετούντες στο σχολείο μας ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν στην Ελλάδα.
Έτσι, θα υπάρχουν αρκετά κενά κατά την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς, κάτι που
μας ανησυχεί εξαιρετικά. Μέχρι στιγμής, όσο γνωρίζουμε, δεν έχει γίνει προκήρυξη για την
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο Μόναχο για το έτος 2020-2021.
Τα προηγούμενα χρόνια έχουμε ζήσει καθυστερήσεις στην πλήρωση των θέσεων, ή και
ανακλήσεις αποσπάσεων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, συνθήκες που
αναπόφευκτα επιφέρουν και συγχωνεύσεις Τμημάτων στα Σχολεία. Αν συμβούν αντίστοιχες
καταστάσεις, θα φέρουν αντιδράσεις και θα εξαγριώσουν τους γονείς των μαθητών, οι
οποίοι μαθητές αποτελούν το λόγο ύπαρξης των ελληνικών σχολείων.
Στην επίσκεψη της η κα. Γεν. Γρ. Α. Γκίκα, τον περασμένο Φεβρουάριο, άκουσε και
ενημερώθηκε λεπτομερώς για όλα τα προβλήματα των Ελληνικών Σχολείων. Ωστόσο, αν
δεν υποστηριχθεί εμπράκτως η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι προφανές ότι οι επόμενες
βαθμίδες (Γυμνάσιο-Λύκειο) θα σβήσουν σιγά-σιγά. Πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι μέσα
στους στόχους της τρέχουσας ηγεσίας του Υπουργείου. Θα περιμέναμε λοιπόν, πιο
δυναμικές και στοχευμένες ενέργειες από την πλευρά του.
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Μέλημά μας είναι κυρίως να λειτουργήσει το Σχολείο μας κατά τον καλύτερο τρόπο. Με την
παρούσα επιστολή θα θέλαμε:
1.) να γίνει άμεσα προκήρυξη για την Π.Ε. για την περιοχή του Μονάχου,
2.) την έγκαιρη τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στην αρχή της σχολικής χρονιάς.
Θα θέλαμε να ενημερωθούμε από την πλευρά σας για τις ενέργειές σας προς την κατεύθυνση
αυτή. Παρακαλούμε και προσβλέπουμε στην άμεση ανταπόκρισή σας.

Με εκτίμηση,

Ο Προέδρος

Γκουδούλας Θωμάς

Η Αντιπρόεδρος

Δήμα Ευθυμία

Ο Γραμματέας

Μούτσιος Χαρίλαος

Τα Μέλη του Συλλόγου,
Ζάμπας Ιορδάνης
Κυριακίδου Αλεξάνδρα
Μπάκου Λαμπρινή
Μπουλουμπάση Βασιλική
Παπαδή Μαρία
Σφακιανάκης Αντώνιος
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