
 

 

Ηράκλειο, 13 Απριλίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Θέμα: Επιτέλους το ΥΠΑΙΘ να προχωρήσει στην έκδοση των οριστικών 

πινάκων, στην κατανομή και υλοποίηση των μόνιμων προσλήψεων 

 

 

Με βάση τις δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ, θα έπρεπε να έχουν 

οριστικοποιηθεί  και  κοινοποιηθεί οι οριστικοί πίνακες της 1ΓΕ/2019 ΚΑΙ 2ΓE/2019 

και ταυτόχρονα να έχουν ενημερωθεί επίσημα οι Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες σχετικά 

με το πλάνο του ΥΠΑΙΘ για την κατανομή των 10.500 μόνιμων προσλήψεων που 

αφορούν τα δύο επόμενα σχολικά έτη, τονίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Ηρακλείου «Δ. 

Θεοτοκόπουλος». 

Επισημαίνουν ότι παρόλο  που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων, η 

πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ τηρεί σιγή ιχθύος το τελευταίο χρονικό διάστημα και 

δεν υπάρχει καμία εξέλιξη τόσο στο θέμα της οριστικοποίησης των πινάκων όσο και 

στο ζήτημα της κατανομής των διορισμών. 

Να σημειωθεί για ακόμα μια φορά, και η τεράστια αγωνία των απορριφθέντων 

εκπαιδευτικών από τους πίνακες του ΑΣΕΠ και την κατάληξη που θα έχουν οι 

ενστάσεις τους, αφού μέχρι στιγμής, παρά τις παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών 

ομοσπονδιών και την κατάθεση επερωτήσεων και τροπολογιών στη Βουλή, το 

ζήτημα δεν έχει επιλυθεί από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία. 

Δεδομένου ότι το ΥΠΑΙΘ οφείλει να αντιμετωπίζει με σεβασμό και σοβαρότητα τους 

αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που τόσα χρόνια καλύπτουν τα τεράστια εκπαιδευτικά 

κενά που υπάρχουν στη δημόσια εκπαίδευση.  

Δεδομένου ότι έγιναν περίπου 50.000 προσλήψεις αναπληρωτών τη φετινή σχολική 

χρονιά, οι 10.500 μόνιμες προσλήψεις δεν καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 

Δημόσιου Σχολείου. 

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

5959

Ημερομ. Κατάθεσης:

13/4/2021



Ερωτάται η κα Υπουργός: 

Προτίθεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει άμεσα το χρονοδιάγραμμα των μόνιμων 

διορισμών στην Εκπαίδευση γιατί οποιαδήποτε καθυστέρηση εγείρει σοβαρές 

υπόνοιες για μη πραγματοποίησή τους; 

 

Έστω και τώρα θα δώσετε λύσει στο ζήτημα των εκπαιδευτικών που απορρίφθηκαν 

από τους πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών λόγω παραβόλου, και με ποιον 

τρόπο; 

 

Προτίθεται η κυβέρνηση να πραγματοποιήσει συνάντηση με τη Διδασκαλική 

Ομοσπονδία Ελλάδος για το θέμα των μόνιμων προσλήψεων, το χρονοδιάγραμμα και 

την κατανομή των θέσεων; 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 

 




