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Θεολόγοι σε Κεραμέως: Καλύψτε τις κενές θέσεις
με μόνιμους διορισμούς
/ Παιδεία και Πολιτισμός

Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.
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Κεραμέως
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ο

Πανελλήνιος
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Σύνδεσμος ΚΑΙΡΟΣ με αφορμή την πρόσφατη ανακίνηση του
ζητήματος για την αλλαγή του τρόπου υλοποίησης μόνιμων
διορισμών στην εκπαίδευση.
Στην Επιστολή την οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Καρακόλης,
Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ και ο Γενικός Γραμματέας κ. Γεώργιος
Στριλιγκάς, Σχολικός Σύμβουλος Ενότητας Θεολόγων, τονίζεται ότι ο κλάδος των
θεολόγων εκπαιδευτικών είναι από τους πλέον μαστιζόμενους από μακροχρόνια
ανεργία.
Όπως σημειώνουν, παρά τους διορισμούς που έγιναν κατά το παρελθόν έτος, τα
οργανικά κενά θεολόγων στις σχολικές μονάδες εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά

πολλά και καλύπτονται, όπως κάθε χρόνο, με προσλήψεις αναπληρωτών και
μάλιστα συνήθως όχι από την αρχή του σχολικού έτους αλλά σε διάφορες φάσεις.
Για ντο λόγο αυτό ζητούν από την κ. Κεραμέως την επιβεβλημένη λύση του
προβλήματος και θεωρούν μονόδρομο για να καταστεί αυτό δυνατό τον μόνιμο
διορισμό επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών, ώστε να καλυφθούν όλες οι κενές
οργανικές θέσεις.
Αναλυτικά η Επιστολή:
Με αφορμή την πρόσφατη ανακίνηση του ζητήματος για την αλλαγή του τρόπου
υλοποίησης
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ανακοινώσεις και δημοσιεύματα περί επικείμενων διορισμών σημαντικού αριθμού
εκπαιδευτικών σε μόνιμες θέσεις, εν όψει του επερχόμενου σχολικού έτους,
επανερχόμαστε στο ζήτημα αυτό για να θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω:
Ο κλάδος των θεολόγων εκπαιδευτικών είναι από τους πλέον μαστιζόμενους από
μακροχρόνια ανεργία. Για πολλούς συναδέλφους η κατάσταση είναι τραγική,
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αποκλειστικά στην εκπαίδευση. Τα πράγματα είναι εξίσου δύσκολα για όσες και
όσους αδιόριστους θεολόγους εκπαιδευτικούς έχουν αφιερώσει μεγάλο διάστημα
της προσωπικής και οικογενειακής ζωής για να υπηρετήσουν την εκπαίδευση ως
αναπληρωτές και αναπληρώτριες, μετακινούμενοι διαρκώς, με συνεχή εργασιακή
επισφάλεια, με δυσβάστακτα έξοδα, κόπους και αβεβαιότητα.
Όπως γνωρίζετε, παρά τους διορισμούς που έγιναν κατά το παρελθόν έτος, τα
οργανικά κενά θεολόγων στις σχολικές μονάδες εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά
πολλά και καλύπτονται, όπως κάθε χρόνο, με προσλήψεις αναπληρωτών και
μάλιστα συνήθως όχι από την αρχή του σχολικού έτους αλλά σε διάφορες φάσεις.
Επισημαίνουμε ότι κατά το τρέχον σχολικό έτους, σύμφωνα με δημοσιευμένα
στοιχεία της Πανελλήνιας Ένωσης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας (Π.Ε.Α.Δ.), μόνο
κατά την πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, χρειάστηκε να προσληφθούν
συνολικά 169 θεολόγοι εκπαιδευτικοί, με τους οποίους άλλωστε δεν καλύφθηκαν
όλες οι θέσεις. Το πρόβλημα γίνεται οξύ για το μάθημά μας, εάν συνυπολογίσουμε
ότι φέτος υποβλήθηκαν 117 αιτήσεις θεολόγων για συνταξιοδότηση.
Κυρία Υπουργέ,
Θεωρούμε ότι η μοναδική, δίκαιη και επιβεβλημένη λύση για το πρόβλημα των
κενών θέσεων εκπαιδευτικών και ειδικότερα των θεολόγων, το οποίο ταλαιπωρεί
για πολλά χρόνια τα σχολεία, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, είναι ο
μόνιμος διορισμός επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών, ώστε να καλυφθούν όλες οι

κενές οργανικές θέσεις.
Εκτός από την επιτακτική ανάγκη να λυθεί άμεσα το πρόβλημα της εύρυθμης
λειτουργίας των σχολείων με την έγκαιρη και μόνιμη πλήρωση όλων των κενών
θέσεων, οι μόνιμοι διορισμοί είναι ηθικά δίκαιοι και επιβεβλημένοι, καθώς θα
επιλύσουν κατά ένα μεγάλο μέρος το σύνθετο πρόβλημα της πρόσληψης
αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Με την ευκαιρία αυτή, ανανεώνουμε το αίτημά μας για τον προγραμματισμό μιας
συνάντησης μαζί σας, σε όποια ημερομηνία και ώρα ορίσετε, δια ζώσης ή
διαδικτυακά, ώστε να έχουμε την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε για τις θέσεις
μας, τόσο για το ανωτέρω θέμα όσο και για τα λοιπά ζητήματα που αφορούν στη
θρησκευτική εκπαίδευση στο δημόσιο σχολείο.

