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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: Ανάγκη  να  δοθούν  πλήρη  δικαιώματα  σε  αναπληρωτές

εκπαιδευτικούς που νοσούν από κορονοϊό 

Δυστυχώς,  παρά  τις  προσπάθειες  της  εκπαιδευτικής  κοινότητας  δεν  είδαμε  να

λαμβάνεται  κανέναν ουσιαστικό μέτρο για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων

της χώρας μας από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα.

Το  γεγονός  αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  χιλιάδες  μαθητές  και  εκπαιδευτικοί  να

έχουν  νοσήσει,  ενώ  τα  κενά  που  δημιουργούνται  και  οι  διδακτικές  ώρες  που

χάνονται υποβαθμίζουν ακόμα περισσότερο τη μόρφωση των μαθητών αλλά και

τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου. 

Την  ίδια  στιγμή  οι  αναπληρωτές  εκπαιδευτικοί  σε  περίπτωση  νόσησης

δικαιούνται  μόνο  πέντε  ημέρες  άδειας  ειδικού  σκοπού  ενώ  αν  χρειαστούν

περισσότερες  ημέρες  θα  πρέπει  να  πάρουν αναρρωτική  με  βεβαίωση γιατρού,

όπως και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί. 

Ωστόσο στις περιπτώσεις που θα συμβεί  αυτό σημαίνει  ότι  οι  επιπλέον ημέρες

θα  αφαιρεθούν  από  την  -ήδη  περιορισμένη-  άδεια  ασθενείας  των  15  ημερών

που  δικαιούνται  συνολικά,  και  επιπλέον  για  τις  τρεις  πρώτες  ημέρες  θα

πληρωθούν  μόνο  το  μισό  ημερομίσθιο,  κάτι  που  ισχύει  μόνο  για  τους

αναπληρωτές. 

Αξίζει  να  τονιστεί  πως  οι  αναπληρωτές/ωρομίσθιοι  εκπαιδευτικοί  είναι  ήδη  το

πιο  ευάλωτο  κομμάτι  της  εκπαίδευσης  καθώς βρίσκονται  σε  διαρκές  καθεστώς

ομηρίας,  μεταξύ  εργασίας  και  ανεργίας,  με  την  επιβίωσή  τους  σε  αυτές  τις
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συνθήκες  να  καθίσταται  αποκλειστικά  ατομική  τους  υπόθεση,  με  τα  έξοδα  για

στέγαση,  μετακίνηση,  σίτηση  να  είναι  τεράστια  τη  στιγμή  που  οι  μισθοί

παραμένουν για χρόνια καθηλωμένοι.

Ταυτόχρονα,  στερούνται  στοιχειωδών δικαιωμάτων,  όπως άδειες  ασθενείας  και

μητρότητας,  στην  πράξη  αντιμετωπίζουν  τεράστια  προβλήματα  σε  περίπτωση

πολυήμερης  ασθένειας,  ατυχήματος,  ή  στην  προσπάθειά  τους  να

δημιουργήσουν οικογένεια.

Η  απόφαση  για  στέρηση  της  άδειας  ειδικού  σκοπού  προστίθεται  σε  όλα  τα

παραπάνω,  οδηγώντας  σε  περαιτέρω  υποβάθμιση  τους  όρους  ζωής  τους  και

εντείνοντας την καταστρατήγηση δικαιωμάτων και τις αδικίες σε βάρος τους.

Κατόπιν των παραπάνω,

Ερωτάται η κα Υπουργός: 

1. Ποιες πρωτοβουλίες  προτίθεται  να λάβει  ώστε να διορθωθεί  η  αδικία και  να

δοθεί  πλήρης  άδεια  ειδικού  σκοπού  στους  αναπληρωτές  που  νοσούν  από

κορονοϊό;

2. Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβει με σκοπό να εξισωθούν τα δικαιώματα των

συμβασιούχων  εκπαιδευτικών  με  εκείνα  των  μόνιμων  για  να  μην  έχουμε

εκπαιδευτικούς δυο ταχυτήτων;

Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα




