
 

     

 

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

  

 

Θέμα: «Τρίμηνες συμβάσεις αναπληρωτών αντί προσλήψεων για να καλυφθούν τα 

κενά στην εκπαίδευση» 

 

 

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Κερατσινίου-Περάματος «Ν. Πλουμπίδης» καταγγέλλει ότι η 

κυβέρνηση αντί να καλύψει τα κενά με προσλήψεις εκπαιδευτικών στο δεύτερο κύμα 

προσλήψεων, εφαρμόζει τρίμηνες συμβάσεις. 

Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει: «Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κερατσινίου-

Περάματος «Ν. Πλουμπίδης» καταγγέλλει τις άθλιες διαδικασίες με τις οποίες η κυβέρνηση 

της ΝΔ επιχειρεί να καλύψει τα δεκάδες κενά που υπάρχουν στα σχολεία, ύστερα από την 

ολοκλήρωση της Α’ φάσης. Κενά τα οποία αυξήθηκαν αισθητά μάλιστα μετά τις άδειες που 

πήραν συνάδελφοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. 

Αντί η κυβέρνηση να φροντίσει να προσλάβει αναπληρωτές σε αυτή τη Β’ φάση 

προσλήψεων που να καλύπτουν όλες τις ανάγκες, προτίμησε να καλύψει ένα μέρος των 

κενών με αναπληρωτές από τη Β’ φάση και τα υπόλοιπα, που προέκυψαν από τις άδειες 

των συναδέλφων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, να τα καλύψει με τρίμηνες συμβάσεις 

αναπληρωτών που προκηρύχθηκαν αυτές τις μέρες. 

Δηλαδή η κυβέρνηση επιχειρεί να καλύψει κενά που θα υπάρχουν καθ’ όλη τη διάρκεια του 

χρόνου με συμβασιούχους  εκπαιδευτικούς τρίμηνων συμβάσεων!!! Η μόνη διαβεβαίωση 

είναι ότι οι συμβάσεις δύνανται να επεκταθούν…» ενώ παρακάτω σημειώνεται: «Από την 

άλλη, η Διοίκηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, υλοποιώντας στο 

ακέραιο από την πρώτη κιόλας φάση την αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης, 

έκρυψε κενά σε βασικό πρωινό πρόγραμμα και ολοήμερο, στέρησε το δικαίωμα από τους 
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συναδέλφους αναπληρωτές να δηλώσουν όλα τα πραγματικά κενά στη δήλωση προτίμησή 

τους σε παράλληλη στήριξη και τμήματα ένταξης. 

Αυτή τη στιγμή παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά να 

εμφανίσει μια πλασματική κανονικότητα, οι πραγματικές ανάγκες είναι τόσες αυξημένες που 

ούτε στο ελάχιστο δεν καλύπτονται. Συγκεκριμένα, ακάλυπτα θα παραμείνουν 35 περίπου 

κενά δασκάλων, 62 κενά στην Ειδική Αγωγή  σε τμήματα ένταξης, δεκάδες σε ειδικότητες, 

πάνω από 250 σε παράλληλη στήριξη κ.τ.λ.» 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως αφενός οι μαθητές οφείλουν να 

παρακολουθούν το πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων τους και αφετέρου οι καθηγητές δεν 

μην πρέπει να αντιμετωπίζονται ευκαιριακά με τρίμηνες συμβάσεις ώστε να καλυφθούν 

μονάχα τα υφιστάμενα, λόγω κορονοϊού, κενά, 

Ερωτάται η κα Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερη για την καταγγελία πως η Διοίκηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Πειραιά έκρυψε κενά σε βασικό πρωινό πρόγραμμα και ολοήμερο; 

2. Αν ναι, προτίθεται να ερευνήσει το θέμα; 

3. Ποια είναι τα κενά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πειραιά ανεξαρτήτως κορονοϊού 

και ποια προέκυψαν λόγω της ειδικής άδειας καθηγητών που ανήκουν στις 

ευπαθείς ομάδες; 

4. Για ποιο λόγο επέλεξε τη λύση των τρίμηνων συμβάσεων αναπληρωτών και όχι την 

πρόσληψη καθηγητών; 

5. Προτίθεται να αποσύρει την προκήρυξη που αφορά σε τρίμηνες συμβάσεις –που 

ενδέχεται να παραταθούν-αναπληρωτών και να στελεχώσει κανονικά τα σχολεία; 

  Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 

 




