
 
 

Αθήνα, 28 Ιανοσαρίοσ 2022 

ΔΠΙΚΑΙΡΗ ΔΡΩΣΗΗ 
 

Προς Τποσργό Παιδείας & Θρηζκεσμάηων 

ΘΔΜΑ: Δκαηονηάδες ταμένες ώρες ανά εβδομάδα ζε γσμνάζια και λύκεια ζηις 

περιοτές ηης Γσηικής Αθήνας 

Τα εθπαηδεπηηθά θελά -ήδε ζην κέζνλ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο- παξακέλνπλ πξνθιεηηθά 

ακείσηα. Με 6.000 θελά κεηά θαη ηε β’ θάζε πξνζιήςεσλ (αξρέο Οθησβξίνπ), κε 

212.000 αηηήζεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ζπληαμηνδφηεζε κέζα ζην 2021, κε απνπζίεο 

ρηιηάδσλ εθπαηδεπηηθψλ ιφγσ covid θαηά ην 5ν θχκα ηεο παλδεκίαο, απηή ηε ζηηγκή ε 

δεκφζηα εθπαίδεπζε δηαιχεηαη κε επζχλε ηεο θπβέξλεζεο ΝΓ. 

Τν ΔΔΔΔΚ Αηγάιεσ είλαη ζρνιηθή κνλάδα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  κε 146 καζεηέο απφ φιε ηε Γπηηθή Αζήλα (Αηγάιεσ, 

Πεξηζηέξη, Ίιηνλ, Φατδάξη, Αγ. Βαξβάξα, θ.ά αθφκα θαη ηνπ φκνξνπ δήκνπ ηεο Αζήλαο). 

Απφ ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ε κνλάδα αληηκεησπίδεη ζνβαξφ πξνβιήκαηα έιιεηςεο 

αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο, αλεπαξθή κέηξα πξνθχιαμεο απφ ηε δηάδνζε ηνπ θνξνλντνχ (2-3 

ηκήκαηα ζε αίζνπζα 20 η.κ.) θαη θελά ζε εθπαηδεπηηθφ, εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ θαη εηδηθφ 

βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ. Απφ ηελ πξψηε εβδνκάδα ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ έηνπο 2022 ζην 

ΔΔΔΔΚ Αηγάιεσ ράλνληαη 85 ψξεο/ εβδνκάδα ζε βαζηθέο θαη κε εηδηθφηεηεο. 

Σε 1ν,  2ν θαη Δζπεξηλφ ΔΠΑΛ Αηγάιεσ ράλνληαη 33, 12 θαη 51 ψξεο/ εβδνκάδα αληίζηνηρα 

ζε βαζηθέο εηδηθφηεηεο. Σην 2ν ΔΠΑΛ ζην νπνίν παξέρεηαη ε επαγγεικαηηθή εηδηθφηεηα 

ηνπ Βνεζνχ Ννζειεπηή, ηα παηδηά δε δηδάζθνληαη ηε ζρεηηθή χιε. Σην Δληαίν Δηδηθφ 

Δπαγγεικαηηθφ Γπκλάζην-Λχθεην Αηγάιεσ (ΔΝ.Δ.Δ.ΓΥ.-Λ. Αηγάιεσ) ράλνληαη 27 

ψξεο/εβδνκάδα θαη κάιηζηα ζε ηνκείο απ’ φπνπ νη καζεηέο παίξλνπλ εηδηθφηεηα φπσο 

«Τερληθφο Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο». Αιιά θαη ζηα Γεληθά ιχθεηα ράλνληαη ψξεο φπσο 

ζην 3ν Γπκλάζην Φατδαξίνπ 27 ψξεο/εβδνκάδα θαη ην 3ν Γπκλάζην Αηγάιεσ 20 

ψξεο/εβδνκάδα απφ θηινινγηθά, μέλεο γιψζζεο θαη πιεξνθνξηθή. 

Αθφκα ρεηξφηεξε είλαη ε θαηάζηαζε ζηα ηκήκαηα έληαμεο ησλ ζρνιείσλ ζηε Γπηηθή 

Αζήλα ηα νπνία ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ππνιεηηνπξγνχλ ελψ ην ππνπξγείν αξλείηαη 

λα εγθξίλεη ηε ζχζηαζε λέσλ ηκεκάησλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο. 

Δρωηάηαι η σποσργός: 

Γεζκεχεηαη λα πξνζιάβεη έζησ θαη ηψξα ηνπο κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα πιεξσζνχλ ηα παξαπάλσ ζνβαξά θελά ζηε Γηεχζπλζε 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γ’ Αζήλαο; 
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