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Προς Υποσργό Παιδείας & Θρηζκεσμάηων 

ΘΕΜΑ: Εκαηονηάδες παραμένοσν ηα κενά ζε θιλολόγοσς Ειδικής Αγωγής 
ακόμα και μεηά ηην Γ΄ θάζη προζλήψεων 

Παπά ηο γεγονόρ όηι ζηιρ 18/11/2022 ππαγμαηοποιήθηκε η Γ΄ θάζη πποζλήτευν αναπληπυηών 

Διδικήρ Αγυγήρ (ΔΑ), θαίνεηαι πυρ ηα κενά εξακολοςθούν να παπαμένοςν μεγάλα, αθού 

αναθοπικά με ηον κλάδο ηυν θιλολόγυν ζηην εν λόγυ θάζη καλύθθηκε μόλιρ ηο 30,72% ηυν 

δηλυθειζών αναγκών. Σύμθυνα με επιζηολή ηηρ Ππυηοβοςλίαρ Φιλολόγυν ΔΑΔ ππορ ηο ΥΠΑΙΘ, 

οι ανάγκερ ζε πποζλήτειρ θιλολόγυν ειδικήρ αγυγήρ πος καηασυπήθηκαν από όλερ ηιρ 

Γιεςθύνζειρ Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ (ΓΙΓΔ) ηηρ επικπάηειαρ καηά ηη Γ΄ θάζη 

πποζλήτευν ανέπσονηαι ζηιρ 638. Ωζηόζο, παπά ηιρ αςξημένερ ανάγκερ, ο απιθμόρ ηυν 

πποζλήτευν άγγιξε μόλιρ ηιρ 196, με αποηέλεζμα εκαηονηάδερ παιδιά με αναπηπίερ και ειδικέρ 

εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ να παπαμένοςν συπίρ θιλόλογο.  

Δνδεικηική ηηρ καηάζηαζηρ είναι η πεπιθέπεια ηηρ Αηηικήρ, αθού παπά ηο γεγονόρ όηι η 

Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη Δκπαίδεςζηρ δήλυζε 258 κενά ζηο ΥΠΑΙΘ ππαγμαηοποιήθηκαν μόλιρ 

65 πποζλήτειρ θιλολόγυν ΔΑΔ. Πιο ζςγκεκπιμένα, αν και η ΓΙΓΔ Α΄ Αθήναρ καηασώπηζε 54 

κενά για Παπάλληλη Σηήπιξη (ΠΣ) και 6 για Τμήμαηα Ένηαξηρ (ΤΔ) ππαγμαηοποιήθηκαν μόλιρ 11 

και 3 πποζλήτειρ ανηίζηοισα. Ανάλογη η καηάζηαζη και ζηη Β΄ Αθήναρ, η διεύθςνζη ηηρ οποίαρ 

καηασώπηζε 18 κενά ΠΣ και ςλοποιήθηκαν μόλιρ 4 πποζλήτειρ. Ομοίυρ και ζηη Γ΄ Αθήναρ, η 

οποία καηασώπηζε 23 κενά ΠΣ και ππαγμαηοποιήθηκαν μόνο 11 πποζλήτειρ. Ακόμα σειπόηεπη 

είναι η πεπίπηυζη ηηρ Γ΄ Αθήναρ, ζηην οποία καηασυπήθηκαν 25 ανάγκερ για ΠΣ και 12 ανάγκερ 

για ΤΔ και ππαγμαηοποιήθηκαν μόνο 6 και 7 πποζλήτειρ ανηίζηοισα. Ίδια εικόνα και ζηη Γςηική 

Αηηική, όπος ππαγμαηοποιήθηκαν μόλιρ 3 πποζλήτειρ ΠΣ για 14 καηασυπημένερ ανάγκερ. Τέλορ, 

ζηην πεπίπηυζη ηηρ Αναηολικήρ Αηηικήρ δηλώθηκαν 36 κενά ΠΣ και ηο ΥΠΑΙΘ πποζέλαβε μόνον 

8 θιλολόγοςρ ΔΑΔ. 

Γςζηςσώρ, η ίδια καηάζηαζη επικπαηεί ζηο ζύνολο ηηρ σώπαρ με ηα κενά ζηην ΔΑ να 

ςπεπβαίνοςν ηα 440. Καθώρ η εξαζθάλιζη ηηρ  ιζόηιμηρ ζςμμεηοσήρ και πποζβαζιμόηηηαρ ζηην 

εκπαίδεςζη αποηελεί  αναθαίπεηο δικαίυμα για κάθε παιδί και ςποσπέυζη για ηην Πολιηεία.  

 
Ερωηάηαι η σποσργός: 

 

1. Για ποιο λόγο δεν έσεηε μεπιμνήζει για ηην κάλςτη ηυν 442 κενών Φιλολόγυν ΔΑ ζύμθυνα με 

ηιρ καηασυπήζειρ αςηών από ηιρ Πεπιθεπειακέρ Γιεςθύνζειρ Δκπαίδεςζηρ ηηρ επικπάηειαρ; Ποια 

είναι ηα επίζημα ζηοισεία πος διαθέηεηε;  

2. Γεζμεύεζηε να πποβείηε έζηυ και ηώπα ζηιρ αναγκαίερ πποζλήτειρ πος απαιηούνηαι για να 

πληπυθούν ηα παπαπάνυ ζοβαπά κενά αναθοπικά με ηοςρ Φιλολόγοςρ Διδικήρ Αγυγήρ; 
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