
 
 

 

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 

 

 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

 

 

Θέμα: Καθυστέρηση των προσλήψεων αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

Αξιότιμη κα Υπουργέ, 

 

Όπως πληροφορούμαστε από ανοιχτή επιστολή της ομάδας «Αναπληρωτών 

Εκπαιδευτικών Γενικής & Ειδικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης», υφίσταται έκδηλη ανησυχία αλλά και αγανάκτηση, αναφορικά με την 

καθυστέρηση των προσλήψεων και την απουσία ενημέρωσης, σχετικά με το αίτημα 

της κάλυψης των χιλιάδων κενών θέσεων εκπαιδευτικών. 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διεκδίκησης μιας άρτιας και απρόσκοπτης 

εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της Τηλεκπαίδευσης, κρίνονται αναγκαίες και 

ζωτικής σημασίας οι προσλήψεις που αφορούν στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, 

τόσο σε Πρωτοβάθμιο όσο και σε Δευτεροβάθμιο επίπεδο. Οι αναπληρωτές 

εκπαιδευτικοί εκφράζουν την βαθύτατη ανησυχία τους και ζητούν να δοθεί έμφαση 

και ιδιαίτερη σημασία στα πολύ σπουδαία ζητήματα, που αφορούν στα εξής:  

 Υπάρχουν καταγεγραμμένα χιλιάδες κενά στις δυο βαθμίδες τις Εκπαίδευσης, 

από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τα οποία δεν έχουν καλυφθεί. 

 Τα κονδύλια, τα οποία στην πλειοψηφία τους προέρχονται από προγράμματα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ), έχουν ήδη δοθεί στους αρμόδιους 

διαχειριστές, χωρίς να έχουν διατεθεί στο σύνολό τους. 

 Συνεχίζεται η εξ’ αποστάσεως υποχρεωτική λειτουργία των σχολείων, για 

όλους τους μαθητές, χωρίς καμία εξαίρεση, συνεπώς τα κενά αυτά είναι 

υπαρκτά. 

 

 Έγινε μεταφορά εκπαιδευτικών από τα Τμήματα Ένταξης στα Ειδικά Σχολεία, 
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τα οποία παραμένουν ανοιχτά, αφήνοντας κενές τις θέσεις τους.  
 

 

 Υπάρχουν παιδιά που χρειάζονται το εξατομικευμένο πρόγραμμα της 

παράλληλης στήριξης για να μπορέσουν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα της 

τάξης. Επομένως, από τη στιγμή που τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά, όλοι 

αυτοί οι μαθητές έχουν δικαίωμα στην ισότητα ευκαιριών μάθησης. 

 

 

  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται η κυρία Υπουργός: 

 

 

 Τι απαντάτε αναφορικά με τα ζητήματα που παραθέτουν οι αναπληρωτές 

εκπαιδευτικοί; 

 

 Πώς προτίθεστε να τα επιλύσετε, δεδομένου ότι δημιουργούν επιπρόσθετα 

προβλήματα στη διαδικασία της Τηλεκπαίδευσης και μάλιστα, σε συνθήκες 

κορονοϊού; 
 

  

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο σε διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών, στα πραγματικά κενά που υφίστανται και στις δύο βαθμίδες της 

Εκπαίδευσης; 

 

 

 

 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη, 

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής 

ΜέΡΑ25 
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