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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                         Μύκονος, 11-12-2018                                                                                                                                                                                                       

ΔΗΜΟΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ                                                                               

 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ- 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

- Μύθος τα περί μη ελλείψεων στα δημόσια σχολεία 

- Χριστούγεννα χωρίς καθηγητές στο Γυμνάσιο Μυκόνου 

- Κινητοποιήσεις γονέων και μαθητών 

Έντονη είναι η δυσαρέσκεια στην τοπική κοινωνία της Μυκόνου, δεδομένου ότι 
πλησιάζουμε στο τέλος του έτους και ακόμα δεν έχουν καλυφθεί τα κενά στο 
Γυμνάσιο. 

Στα πλαίσια αυτής της αδράνειας του Υπουργείου Παιδείας, ο Σύλλογος Γονέων 
του Γυμνασίου, συνάντησε τον Δήμαρχο Μυκόνου κ. Κωνσταντίνο Κουκά στο 
Δημαρχείο, την Παρασκευή 7/12, προκειμένου να συζητήσουν από κοινού την 
προβληματική αυτή κατάσταση και τις εξελίξεις επί του θέματος. 

Οι γονείς εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι συνεχίζουν 
να υπάρχουν κενά, παρόλο που και οι ίδιοι διευκολύνουν τους καθηγητές με 
όποιο τρόπο μπορούν, παρέχοντάς τους ακόμη και στέγη. 

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι ενέργειες που έχουν γίνει και από τις δυο πλευρές και 
τα διαβήματα προς το Υπουργείο Παιδείας, χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. 

Παρά τη σημαντική προσπάθεια και συμβολή της Δημοτικής Αρχής στο 
συγκεκριμένο ζήτημα - το οποίο αφορά στους ευαίσθητους τομείς της παιδείας και 
της νέας γενιάς - εξασφαλίζοντας στους εκπαιδευτικούς προσωρινή στέγη μέχρι να 
βρουν μόνιμο κατάλυμα, αλλά και ειδικό ετήσιο επίδομα, δυστυχώς ακόμα και 
σήμερα δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας. 

Αυτή είναι η πολλοστή φορά που γονείς και μαθητές, με την αρωγή του Δημάρχου 
Μυκόνου κ. Κωνσταντίνου Κουκά, αποστέλλουν σχετικό αίτημα για την κάλυψη 
των κενών, ενώ ήδη έχουν παρέλθει 3 μήνες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

Και όπως είναι γνωστό βέβαια, καμία Δημοτική Αρχή δεν είναι σε θέση να 
προσλάβει διδακτικό προσωπικό για τα δημόσια σχολεία! 
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Προς αυτή την κατεύθυνση, με εισήγηση του Δημάρχου κ. Κουκά στο Δημοτικό 
Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 11/12, το ζήτημα συζητήθηκε εκτενέστερα 
όπου με ομόφωνη απόφαση όλων των Δημοτικών Συμβούλων δόθηκε πλήρη 
στήριξη στο Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή για οποιαδήποτε ενέργεια 
διαμαρτυρίας.  

Το Υπουργείο Παιδείας καλείται να απαντήσει - έστω και τώρα - πού οφείλεται 
αυτή η ολιγωρία αλλά και πότε προβλέπεται να καλυφθούν οι κενές θέσεις του 
διδακτικού προσωπικού. 

Προφανώς δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, από τη στιγμή μάλιστα που ο Δήμος 
Μυκόνου παρέχει σημαντική υποστήριξη, σε μια προσπάθεια να καλυφθούν τα 
ευρύτερα κενά του κρατικού μηχανισμού, στοχεύοντας παράλληλα στην πλήρη 
εξάλειψη αυτού του ζητήματος εξασφαλίζοντας πλέον μόνιμους και όχι 
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για τους νέους και τα σχολεία της Μυκόνου. 

Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς δήλωσε σχετικά: 

«Καλούμε τον Υπουργό Παιδείας να δώσει άμεση λύση. 

Είναι αδιανόητο, να πλησιάζουμε στις εορτές των Χριστουγέννων και να 
υπάρχουν τόσα κενά στο Γυμνάσιο Μυκόνου. 

Είναι η πολλοστή φορά που προβαίνουμε σε σχετικό διάβημα διαμαρτυρίας για το 
αυτονόητο! 

Θα επιχειρήσω να συναντήσω τον κ. Γαβρόγλου και προσωπικά, προκειμένου να 
λάβω συγκεκριμένες δεσμεύσεις και χρονοδιάγραμμα πλήρωσης των κενών.» 

 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 


