
 

     

 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2020  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 τον Υπουργό Εσωτερικών  

 

Θέμα: «Καταγγελία Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών Κορυδαλλού για κενά στα 

σχολεία» 

 

Το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών Κορυδαλλού με επιστολή της 

αναφέρεται στις συναντήσεις της Ένωσης  με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης Α’βάθμιας και 

Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. 

Ειδικότερα, σχετικά με τη συνάντηση με το νέο Διευθυντή της Α’βάθμιας αναφέρει 

«Καταθέσαμε τον έντονο προβληματισμό μας για την συνολική κατάσταση που υπάρχει 

στα σχολεία της ευθύνης του, με κενά, που ακόμη και σήμερα, ξεπερνούν 320. Για τα 

σχολικά κτίρια, τις δεκάδες ακατάλληλες αίθουσες και την τρομερή έλλειψη χώρων να 

κάνουν τα παιδιά μάθημα με ασφάλεια. […] Αναγνώρισε το γεγονός της υποστελέχωσης 

των σχολείων λέγοντας και για μια «εμφατική επιστολή» που έστειλε στους 

προϊστάμενούς του. Το υπουργείο, όπως ανέφερε, έστειλε πολύ λιγότερους από αυτούς 

που είχε ζητήσει με αποτέλεσμα τα παιδιά μας σε τουλάχιστον 18 τμήματα (στον 

Κορυδαλλό 3) να μην έχουν δάσκαλο τάξης. Είναι ακόμη ρευστό το ζήτημα του, πότε και 

με ποιον αριθμό θα στελεχωθούν αφού η 3η φάση προσλήψεων θα ξεκινήσει στην 

καλύτερη περίπτωση μετά από μια βδομάδα. 

Δεν αμφισβήτησε τα στοιχεία μας που μιλάνε για 64 κενά στα τμήματα ένταξης και τα 

πάνω από 250 σε παράλληλη στήριξη σε όλη την διεύθυνση. […] Δεν τοποθετήθηκε για 

τις απαράδεκτες υποδομές στα σχολικά κτίρια και κυρίως στη Δίχρονη Προσχολική 

Αγωγή. Αναπάντητο άφησε ακόμη και το ερώτημα «αν οι δήμοι βρουν χώρους, η ΔΙΠΕ 

έχει πρόθεση να στηρίξει και να ικανοποιήσει αίτημα που αφορά σπάσιμο τμήματος και 

αραίωση μαθητών.» 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

74

Ημερομ. Κατάθεσης:

5/10/2020



Αναφορικά με τη συνάντηση με τη Β’βάθμια αναφέρει «Αναγνώρισε πως ακόμη και 

σήμερα με την ολοκλήρωση της β’ φάσης πρόσληψης των αναπληρωτών έχει καλυφθεί 

κάτι περισσότερο από το 1/3 των αναγκών στη γενική παιδεία. Το γεγονός πως σήμερα 

έχουν καλυφθεί οι 148 θέσεις γενικής και υπολείπονται άλλες 251, κι αυτά μόνο στην Α’ 

Πειραιά, σηματοδοτεί την πολιτική του υπουργείου που λέει «προσλήψεις με το 

σταγονόμετρο». Αν τώρα συμπεριλάβουμε τα κενά σε ειδική, τότε έχουμε την παντελή 

εγκατάλειψη των ευθυνών του υπουργείου. Δεν έχει εικόνα για το πόσοι εκπαιδευτικοί θα 

έρθουν στην 3η φάση. Εμείς λέμε πως σίγουρα το υπουργείο θα στείλει πολλοί λιγότερους 

από αυτούς που τα σχολεία έχουν ως ελάχιστη ανάγκη. Τα προβλήματα διογκώνονται 

όταν εκπαιδευτικοί με 2ες και 3ες αναθέσεις κάνουν μαθήματα που δεν είναι καν κοντά 

στο αντικείμενο της επιστήμης τους. 

Στο ερώτημα «αν οι δήμοι βρουν χώρους, η ΔΙΔΕ έχει πρόθεση να στηρίξει και να 

ικανοποιήσει αίτημα που αφορά σπάσιμο τμήματος και αραίωση μαθητών» η απάντηση 

που δόθηκε ήταν πως «τα νέα τμήματα σημαίνουν επιπλέον εκπαιδευτικούς».» 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

1. Είναι ενήμεροι για την κατάσταση στα σχολεία της Α’βάθμιας και Β’βάθμιας του 

Πειραιά; 

2. Πόσα είναι τα κενά σε κάθε Διεύθυνση και πώς θα καλυφθούν; 

3. Ποια η κατάσταση στα σχολεία του Κορυδαλλού; 

4. Πόσες κενές θέσεις εκπαιδευτικών υπάρχουν στον Κορυδαλλό και πότε 

προβλέπεται να καλυφθούν; 

5. Πώς θα αναπληρωθούν τα μαθήματα που έχουν χαθεί και προβλέπεται να χαθούν 

λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών; 

6. Πότε ξεκινάει η τρίτη φάση προσλήψεων και για τι αριθμό εκπαιδευτικών μιλάμε; 

7. Ποια η πρόβλεψη για σπάσιμο των τμημάτων και ολιγομελή τμήματα λόγω 

κορονοϊού; 

8. Υπάρχει πρόβλεψη για βελτίωση των σχολικών υποδομών στον Πειραιά; 



9. Έχει καλυφθεί το θέμα στέγασης των τμημάτων Δίχρονης Σχολικής Αγωγής στον 

Πειραιά; 

10. Ποια η πρόβλεψη για τη Δίχρονη Σχολική Αγωγή στον Κορυδαλλό; 

11. Δεδομένου του κορονοϊού και των κτιριακών προβλημάτων, υπάρχει πρόβλεψη 

ελαστικότητας αναφορικά με την υποχρεωτική Δίχρονη Σχολική Αγωγή; 

  Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 




