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ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 9429/30-9-2021»
Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα
ακόλουθα:
Αναφορικά με τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο εφαρμογής των
διατάξεων του κεφ. Ε΄ (άρθρα 53 έως και 67) του ν.4589/2019 (Α΄13), και αφού
ανακοινώθηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) οι τελικοί
αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των Προκηρύξεων 3ΕΑ, 4ΕΑ και 5ΕΑ/2019, διενεργήθηκαν
3.445 διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην Ε.Α.Ε. (υπ’ αριθμ.106410/Ε1/17-8-2020
Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υ.ΠΑΙ.Θ., ΦΕΚ1289 Γ’, ΑΔΑ: ΩΩΘΚ46ΜΤΛΗ-ΠΤΞ).
Από τους ανωτέρω διορισμούς οι 1.817 έλαβαν χώρα στην Α/θμια Εκπαίδευση και οι
1.628 στη Β/θμια Εκπαίδευση. Ειδικά στην περιοχή του Πειραιά, στην οποία γίνεται
ιδιαίτερη μνεία στην παρούσα Ερώτηση, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 173 διορισμοί
μόνιμων εκπαιδευτικών (112 Α/θμια και 61 Β/θμια Εκπ/ση).
Για την κάλυψη των λειτουργικών κενών των σχολικών μονάδων που προκύπτουν,
πραγματοποιούνται προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, με βάση τα αρμοδίως
δηλωθέντα λειτουργικά κενά, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 4
«Προσδιορισμός λειτουργικών κενών» της υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (3344 Β΄) ΥΑ,
με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων
εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.», ενώ, σύμφωνα με την παρ. 4 αυτού, ο αριθμός των
προς πλήρωση λειτουργικών κενών ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και βαθμίδα
εκπαίδευσης, εγκρίνεται με σχετική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με
βάση τις κατά την παρ. 3 λειτουργικές ανάγκες, καθώς και την παρεχόμενη από το
αρμόδιο όργανο έγκριση πίστωσης.
Σε αυτό το πλαίσιο, στις 26-8-2021, και ακολούθως, στις 27-8-2021 (Α΄ φάση), ήτοι
πριν από την έναρξη του σχολικού έτους, πραγματοποιήθηκαν 20.567 προσλήψεις
εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση και στην Ειδική
Αγωγή, ως προσωρινών αναπληρωτών, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με σχετικές αποφάσεις του αρμοδίου
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οργάνου του Υ.ΠΑΙ.Θ., για το διδακτικό έτος 2021-2022. Στις 27-9-2021 (Β΄ φάση)
ανακοινώθηκαν ακόμα 5.944 προσλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, στη Γενική Εκπαίδευση
και στα Μουσικά Σχολεία. Στις 22-10-2021 (Γ΄ Φάση) ανακοινώθηκαν ακόμα 2.512
προσλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική
Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση.
Ειδικότερα, στις περιοχές του Πειραιά (Α΄, Β΄ και Γ΄), στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
διενεργήθηκαν 625 προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για την κάλυψη
λειτουργικών κενών των σχολικών μονάδων. Από αυτές, έλαβαν χώρα 76 σε ΣΜΕΑΕ/ΤΕ,
7 στα ΚΕΔΑΣΥ και 542 στην Παράλληλη Στήριξη. Στη Β/θμια Εκπαίδευση, στις αντίστοιχες
περιοχές του Πειραιά, πραγματοποιήθηκαν 132 προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση, εκ των οποίων 49 σε ΣΜΕΑΕ/ΤΕ, 4 στα ΚΕΔΑΣΥ και 79 στην Παράλληλη
Στήριξη (Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 2-11-2021).
Σημειώνεται ότι ειδικά για το Πρόγραμμα της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης (Παράλληλη Στήριξη), με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4692/2020 (Α΄
111) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 11, παρ.2, περ.11, εδάφιο δεύτερο του ν.
4229/2014 (Α΄ 8), όπως είχαν αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν.
4264/2014 (Α΄ 118) και δεν υφίσταται, πλέον, ο περιορισμός περί πρόσληψης
αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το πρόγραμμα της Παράλληλης
Στήριξης, αποκλειστικά με μειωμένο ωράριο. Κατά συνέπεια, ήδη από το διδακτικό έτος
2020-2021, οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ02,
ΠΕ03 και ΠΕ04 για την Παράλληλη Στήριξη πραγματοποιούνται ως πλήρους ή/και
μειωμένου ωραρίου, ανάλογα με τις υφιστάμενες καταγεγραμμένες ανάγκες.
Τέλος, επισημαίνεται αφενός ότι η εμφάνιση και κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
είναι μια δυναμική διαδικασία, η οποία επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων και αφετέρου
ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει ως μέριμνα την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των υφιστάμενων διατάξεων και των
εγκεκριμένων πιστώσεων.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζ. Μακρή
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Π/θμιας, Δ/θμιας
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
4. Δ/νση Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού Προσωπικού
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
5. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής
6. Τ.Κ.Ε.
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