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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Θέμα: Επιτακτική ανάγκη η πραγματοποίηση μόνιμων διορισμών στην
εκπαίδευση
O Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Δασκάλων (ΠΑΣΑΔ) με ανακοίνωσή του
αναδεικνύει για μια ακόμη φορά την επιτακτική ανάγκη κάλυψης όλων των
οργανικών
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(ασθενείας, μητρότητας κτλ.), προκειμένου να εξαλειφθεί η στρέβλωση του
θεσμού της αναπλήρωσης.
Όπως σημειώνουν στην ίδια ανακοίνωση:
Για να λειτουργήσει η εκπαίδευση τη φετινή χρονιά χρειάστηκαν περίπου 43.000
αναπληρωτές. Περίπου το 70% των εν λόγω κενών αφορούν την πρωτοβάθμια
και το 30% την δευτεροβάθμια, ενώ ο αριθμός προσλήψεων των δασκάλων που
αφορά στη Γενική (χωρίς να υπολογιστούν τα προγράμματα ΖΕΠ, ΔΥΕΠ) ανήλθε
στους 4.188.
Υπάρχουν περίπου 5.216 οργανικά κενά στη Γενική Εκπαίδευση, χωρίς να
περιλαμβάνονται τα 1.700 που αφορούν στην Ειδική Αγωγή. Σύμφωνα με τα
πρώτα στοιχεία, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης ανέρχονται περίπου σε 5.000. Οι
αιτήσεις συνταξιοδότησης στον κλάδο των δασκάλων είναι αθρόες και εκτιμούμε
πως ανέρχονται περίπου στο 35% των συνολικών αιτήσεων. Συνεπώς, τα
οργανικά κενά στην Γενική Εκπαίδευση θα ξεπεράσουν τις 9.000, ενώ περίπου
2.000 θα είναι τα οργανικά κενά στην Ειδική Αγωγή.

Τα συνολικά οργανικά κενά εκπαιδευτικών τη χρονιά 2022-2023 φαίνεται πως
θα είναι πάνω από 11.000. Συγκεκριμένα, στον κλάδο των Δασκάλων αναμένεται
να ξεπεράσουν τις 4.000 και θα είναι μακράν τα περισσότερα από κάθε άλλο
κλάδο.
Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτάται η κα Υπουργός:
1. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει ώστε να έχουμε καθιέρωση μονίμων
διορισμών κάθε έτος και να καλύπτονται άμεσα όλα τα οργανικά κενά που θα
προκύπτουν και στις 2 βαθμίδες;
2. Ποιος είναι ο προγραμματισμός προσλήψεων με σκοπό τη διασφάλιση της
απρόσκοπτης λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών της χώρας;
3. Πόσοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί αναμένεται να προσληφθούν την επόμενη σχολική
χρονιά για κάθε βαθμίδα;
Η ερωτώσα βουλευτής
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