
 
 

 

 

 

Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 

  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

 

 

Θέμα: «Απόλυση αναπληρωτή, που αφήνει χωρίς καθηγητή το σχολείο». 

 

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

 

Όπως ενημερωνόμαστε από ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς – 

Ιθάκης, μετά από πέντε μήνες καραντίνας και με τους μαθητές πίσω από τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μετά από μόνο δύο εβδομάδες μαθήματος δια 

ζώσης,  απολύεται  «τριμηνίτης» αναπληρωτής εκπαιδευτικός  του Λυκείου της 

Σάμης, μένοντας έτσι χωρίς καθηγητή στο μάθημα της Φυσικής, όλες τις τάξεις 

του σχολείου, ακόμη και οι μαθητές της Γ΄ Τάξης, που ετοιμάζονται  σε λίγο 

καιρό να δώσουν Πανελλήνιες εξετάσεις. 

Ξεπερνώντας κάθε παιδαγωγικό και ηθικό όριο, η Διεύθυνση 

Περιφερειακής Εκπαίδευσης και η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εφαρμόζοντας 

σχετική εγκύκλιο  του Υπουργείου Παιδείας και της Κυβέρνησης, προχωρούν 

στη λήξη της σύμβασης (απόλυση) του συγκεκριμένου  εκπαιδευτικού, ο οποίος 

είχε προσληφθεί ώστε να βοηθήσει λόγω ύπαρξης του κορονοϊού και ενώ η 

πανδημία, όχι απλώς δεν έχει σταματήσει, αλλά σημειώνει νέα μακάβρια ρεκόρ. 

Κυρία Υπουργέ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς-

Ιθάκης, θεωρεί προκλητική την παραπάνω απόλυση, αφού εκτός του ότι 

προσθέτει μία ακόμη βάσανο στην ταλαιπωρία των μαθητών του συγκεκριμένου 

σχολείου και τους αφήνει έκθετους στα ήδη διαμορφωμένα μορφωτικά κενά που 

δημιούργησε η καραντίνα και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, θα πρέπει να 

περιμένουν πάλι τις διαδικασίες επαναπροκήρυξης - κάλυψης της θέσης που 

δημιουργεί νέο πολύτιμο χρόνο, χαμένο. Η απόλυση αυτή,  επίσης, διαλύει στην 
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κυριολεξία και την ζωή ενός ακόμη εκπαιδευτικού, ο οποίος νοίκιασε σπίτι μέχρι 

το τέλος της σχολικής χρονιάς και οργάνωσε ένα ακόμη νοικοκυριό με μεγάλα 

έξοδα, που ποτέ δεν θα καλύψει, ενώ ψαλιδίζονται παραπέρα τα μόρια 

προϋπηρεσίας του.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

 

Ερωτάται η κυρία Υπουργός: 

 

 

 Τι απαντάτε στην καταγγελία της ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης, 

αναφορικά με την απόλυση «τριμηνίτη» αναπληρωτή Φυσικής; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο στην επαναπρόσληψη του συγκεκριμένου 

εκπαιδευτικού, ώστε να μη μείνει χωρίς καθηγητή το σχολείο, εν όψει και 

των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου; 

 

 

 

 

                                       Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

                                         

                                                  Μαρία Απατζίδη,  

                      Βουλευτής Ανατολικής Αττικής  

                              ΜέΡΑ 25 
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