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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Θέμα:

Αναπληρωτές

εκπαιδευτικοί:

Τρίμηνες

συμβάσεις

και

προσλήψεις αναπληρωτών
1000 και πλέον αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έστειλαν επιστολή (Α.Π. 11963)
στο Υπουργείο Παιδείας στις 04/02/2022 με θέμα «Τρίμηνες συμβάσεις και
προσλήψεις αναπληρωτών», σύμφωνα με την οποία καταγγέλλουν ότι,
«αρχής γενομένης της προηγούμενης σχολικής χρονιάς η ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων -ΥΠΑΙΘ- πάντα σε σύμπνοια με τη
συνολική κυβερνητική πολιτική, θέσπισε μια μορφή εργασίας, τα τρίμηνα, για
τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που είναι ακόμη πιο ελαστική από το ήδη
υπάρχον καθεστώς ανασφάλειας.»
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι «αν και η πρόφαση ήταν η
πανδημία, φαίνεται πως οι τριμηνίτες εκπαιδευτικοί ήρθαν για να μείνουν.
Ακόμα και για την κάλυψη των κενών που δημιουργούνται λόγω covid, είναι
απαράδεκτο να μιλάνε για τέτοιο πόλεμο στα εργασιακά τους δικαιώματα». Εν
έτη 2021, που η παιδεία θα έπρεπε να είναι ο πιο σημαντικός πυλώνας του
κράτους, βλέπουν να προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί για τρεις μήνες και να
μετακινούνται από σχολείο σε σχολείο ως αναλώσιμα αντικείμενα, οδηγώντας
έτσι το σχολείο να χάνει τον ρόλο του. Στον αντίποδα, βέβαια, φέτος
παρατηρούν ότι μένουν στα σχολεία συνάδελφοί τους που ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες, γεγονός που είναι άκρως επικίνδυνο για την υγεία τους.
Επίσης πιστεύουν ότι, με την “δικαιολογία” της πανδημίας, ενώ ακούσανε για
προσλήψεις ενός μεγάλου αριθμού και συγκεκριμένα 3.576 συνολικά
τριμηνιτών εκπαιδευτικών, στις 26/11 έγιναν οι 286 προσλήψεις τριμηνιτών,
χωρίς να έχουν δοθεί άδειες ευπαθών ομάδων. Έπειτα, ακολούθησαν στις
12/1 οι 566 με τις 2.500 να έρχονται να συμπληρωθούν.
Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία ενημέρωση για υλοποίηση
κανονικής φάσης ή ειδικής πρόσκλησης, την ίδια ώρα που σε πολλές

περιοχές μόλις εμφανίστηκαν εκπαιδευτικοί, επειδή δεν έγινε νωρίτερα
πρόσληψη.
Επειδή ο νέος κρατικός προϋπολογισμός έχει ψηφιστεί και μάλιστα με
ιδιαίτερη μνεία σε προσλήψεις εκπαιδευτικών, εκείνοι περιμένουν να το δούν
στην πράξη άμεσα διότι όπως δηλώνουν «μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί
γίνονται έρμαιο στη διαχείριση του ΥΠΑΙΘ, όμως είναι απαράδεκτο να γίνεται
η παιδεία θύμα των πολιτικών ορέξεων». Είναι κοινό μυστικό πως τριμηνίτες
κατέλαβαν λειτουργικά κενά σε Γενική και Ειδική Αγωγή και οι ευθύνες
ρίχνονται από το ΥΠΑΙΘ σε διευθύνσεις και από διευθύνσεις στο ΥΠΑΙΘ.
Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί άμεσα μια
κανονική φάση προσλήψεων αναπληρωτών, ώστε να καλυφθούν τα κενά που
υπάρχουν απ' άκρη σε άκρη της χώρας και φυσικά ειδική πρόσκληση, αφού
κάθε σχολικό έτος προβλέπονται δύο ειδικές προσκλήσεις- η μια στα μέσα
του Γενάρη που δεν έχει ακόμη γίνει- και μιλούν πλέον για κανονική
καταστρατήγηση των πινάκων προσλήψεων.
Επίσης αξίζει να αναφερθεί πως το κομμάτι της τηλεκπαίδευσης για ευπαθείς
μαθητές το έχουν αναλάβει αναπληρωτές με τρίμηνες συμβάσεις, κάτι που
στο αντίστοιχο ΦΕΚ δεν προβλέπεται και ζητούν να μη καλυφθεί κανένα
λειτουργικό κενό από αναπληρωτή με τρίμηνη σύμβαση, να υπάρξει πλήρης
διαφάνεια για τα κενά που θα καλύπτουν οι τριμηνίτες καθώς και να
αποσυρθεί η επιλογή για τρίμηνες συμβάσεις επ’ αορίστον.
Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτάται η κα Υπουργός:
1. Έχει ενημερωθεί για την επιστολή αυτή που φέρει την υπογραφή
1000 εκπαιδευτικών;
2. Τι πρόβλεψη υπάρχει για τους τριμηνίτες εκπαιδευτικούς οι οποίοι
μετακινούνται από σχολείο σε σχολείο ως «αναλώσιμα αντικείμενα»
και κατέλαβαν λειτουργικά κενά σε Γενική και Ειδική Αγωγή;
3. Υπάρχει πρόβλεψη για μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών και αν
ναι πότε θα υλοποιηθούν αυτές;

4. Ποια η πρόβλεψη για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι, αν και ανήκουν
σε ευπαθείς ομάδες, παραμένουν στα σχολεία, παρά την πανδημία,
θέτοντας σε κίνδυνο τη δική τους υγεία και την υγεία των μαθητών;
5. Πόσες προσλήψεις εκπαιδευτικών και πόσες ανακλήσεις έγιναν;
6. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν για να καλυφθούν όλα τα κενά
που υπάρχουν σε εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε το κομμάτι της
τηλεκπαίδευσης για ευπαθείς μαθητές να μην καλύπτεται από
αναπληρωτές με τρίμηνες συμβάσεις κάτι που δεν προβλέπεται και
στο αντίστοιχο ΦΕΚ ;
7. Για ποιους λόγους δεν πραγματοποιείται άμεσα μια κανονική φάση
προσλήψεων αναπληρωτών ώστε να καλυφθούν τα κενά που
υπάρχουν απ' άκρη σε άκρη της χώρας με ειδική πρόσκληση, αφού
κάθε σχολικό έτος προβλέπονται δύο ειδικές προσκλήσεις, η μια
στα μέσα του Γενάρη;
8. Για ποιο λόγο δεν καλύπτονται τα λειτουργικά κενά με βάση τη
σειρά των πινάκων;
9. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν για την κάλυψη των λειτουργικών
κενών με βάση τη σειρά των πινάκων;
Η ερωτώσα βουλευτής
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