
 
Αθήνα, 15/12/2022  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  

 

 

Θέμα : Ανάγκη μόνιμων διορισμών δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση  

 

Τα αλλεπάλληλα μνημόνια έφεραν πάγωμα διορισμών μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, 

πολλές συνταξιοδοτήσεις και κατάχρηση του θεσμού του αναπληρωτή από την Πολιτεία, 

οδηγώντας σε μία εκρηκτική κατάσταση στην εκπαίδευση, όπου οι μισοί, σχεδόν, 

εκπαιδευτικοί ήταν αναπληρωτές. Η κρίση, η οικονομική φθορά και η εργασιακή απαξίωση 

δημιούργησαν κλίμα ανασφάλειας στους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους, αλλά και 

στους μαθητές, τις μαθήτριες και τις οικογένειές τους. 

Η ίδια η Υπουργός δήλωνε πρόσφατα ότι «ο αναπληρωτής πρέπει να καλείται να κάνει αυτό 

ακριβώς που λέει η λέξη, να αναπληρώνει μια έκτακτη ανάγκη, μια εγκυμοσύνη, μια ασθένεια, 

αλλά όχι να είναι αναπληρωτής για 10 και 15 συναπτά έτη». Οι αναπληρωτές, λοιπόν, θα 

έπρεπε να αναπληρώνουν σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών και σε καμία περίπτωση να 

αναπληρώνουν κάθε χρόνο τον εαυτό τους!  

Τη φετινή χρονιά, παρά τους διορισμούς 7033 δασκάλων (ΠΕ70) κατά την τελευταία διετία, 

έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 2.875 προσλήψεις αναπληρωτών δασκάλων στη Γενική 

Εκπαίδευση, 966 στα ΖΕΠ, 13 στις ΔΥΕΠ και 7.438 στην ειδική αγωγή. Συνολικά, δηλαδή, αυτή 

τη στιγμή εργάζονται 11.292 αναπληρωτές δάσκαλοι (ΠΕ70) στα σχολεία. Αν συνυπολογίσει 

κανείς τις συνταξιοδοτήσεις που αναμένονται τη φετινή χρονιά, γίνεται ξεκάθαρη η ανάγκη 

περαιτέρω στελέχωσης του δημόσιου σχολείου με μόνιμους δασκάλους.  
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Πρόβλημα, επίσης, έχει δημιουργηθεί με την εξάντληση των πινάκων, και από τον περιορισμό 

της χρονικής τους διάρκειας για 3 (2+1) χρόνια. Στον πίνακα έμειναν ελάχιστοι δάσκαλοι, οι 

οποίοι για προσωπικούς λόγους είχαν δηλώσει συγκεκριμένες περιοχές, υπολογίζοντας, 

αφενός, τα πολύ αυξημένα κόστη διαβίωσης και φοβούμενοι, αφετέρου, την ποινή 

αποκλεισμού σε περίπτωση άρνησης, με αποτέλεσμα να μείνουν κενές θέσεις που 

προορίζονταν προς πλήρωση. Το φαινόμενο παρατηρήθηκε ήδη από τη δεύτερη φάση των 

προσλήψεων (τέλη Σεπτεμβρίου), ενώ οξύνθηκε στις επόμενες τελευταίες φάσεις, με 

αποτέλεσμα να μείνουν ακάλυπτες περίπου 200 θέσεις Γενικής, 150 θέσεις ΖΕΠ, 2 ΔΥΕΠ, ενώ 

δεν έχει καλυφθεί ούτε το σύνολο των εγκρίσεων για παράλληλη στήριξη μαθητών στη χώρα 

(περίπου 330 κενές θέσεις ΠΕ70.ΕΑΕ).  

Όλα συνηγορούν υπέρ της ανάγκης πρόσληψης σημαντικού αριθμού μόνιμων δασκάλων 

(ΠΕ70) στα σχολεία. Ο σκοπός, άλλωστε, θα πρέπει να είναι η άρτια στελέχωση των σχολείων 

και η επαρκής παιδαγωγική τους λειτουργία προς όφελος των μαθητών.  

 

Ερωτάται η κ. Υπουργός : 

- Σκοπεύετε να διορίσετε τουλάχιστον τόσους μόνιμους δασκάλους όσους και ο αριθμός 

των συνταξιοδοτήσεων και να καλύψετε όλα τα οργανικά κενά; 

- Σκοπεύετε να προκηρύξετε μόνιμους διορισμούς μέσα στο επόμενο διάστημα και να 

εγγράψετε τις πραγματικές ανάγκες στον κρατικό προϋπολογισμό με τον προσδιορισμό 

συγκεκριμένων πιστώσεων που θα αφορά τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών; 

- Τι έχετε προβλέψει για την κάλυψη όλων των εγκεκριμένων αιτημάτων για παράλληλη 

στήριξη και των κενών σε Τμήματα Ένταξης, ΖΕΠ, ΔΥΕΠ που παραμένουν ακόμα 

μετέωρα; 

- Με ποιο τρόπο θα πάψει, επιτέλους, να υπάρχει η αναντιστοιχία πραγματικών 

οργανικών κενών και ενεργών προσλήψεων; 

- Θα προβλέψετε ήδη για οργανικές θέσεις για Τάξεις Ένταξης και Ζώνες Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής; 

- Θα επαναφέρετε και θα ιδρύσετε οργανικές θέσεις για τον "υπεύθυνο ολοήμερου", 

όπως επιτάσσει η διεύρυνση του ωρολογίου προγράμματος που αφορά το ολοήμερο;  



 
- Θα προβείτε σε άμεση έκδοση νέας προκήρυξης στη Γενική, ώστε να ενταχθούν οι νέοι 

πτυχιούχοι δάσκαλοι και να ενισχύσουν το εκπαιδευτικό σύστημα με ταυτόχρονη 

κατάργηση της διάταξης με την οποία ισχύουν οι πίνακες για 2+1 χρόνια; 

- Σκοπεύετε να σταματήσετε την τιμωρητική πολιτική διετούς αποκλεισμού σε 

περίπτωση άρνησης πρόσληψης; 
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