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Δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας
για τις ανάγκες που προέκυψαν για αντικαταστάσεις στα σχολεία
λόγω της πανδημίας
Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος
Προδρόμου προέβη σήμερα σε δηλώσεις, στη Βουλή των Αντιπροσώπων,
αναφορικά με τις ανάγκες που προκύπτουν για αντικαταστάσεις λόγω της
πανδημίας.
Συγκεκριμένα, ο κ. Προδρόμου ανέφερε: «Επειδή αυτές τις μέρες υπάρχει
πίεση και στα σχολεία, όπως και σε άλλους χώρους, θέλω να διευκρινίσω ότι
όταν μιλάμε για αντικαταστάσεις στον χώρο της εκπαίδευσης εννοούμε τη
διαδικασία που ακολουθεί η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Είναι δηλαδή
μια διαδικασία θεσπισμένη με ειδικούς κανονισμούς.
Όταν λοιπόν ακούμε ότι απουσίαζαν 100 εκπαιδευτικοί και έγιναν 70
αντικαταστάσεις δεν σημαίνει ότι και των υπόλοιπων 30 δεν συμπληρώθηκαν
οι θέσεις. Υπάρχουν διαδικασίες και τρόποι στο Υπουργείο Παιδείας που γίνεται
αναπλήρωση. Αυτό το λέω διότι δημοσιεύονται διάφορα στοιχεία στα οποία
φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις απουσίες και στον αριθμό
αντικαταστάσεων.
Οι απουσίες αντιμετωπίζονται και αναπληρώνονται στο ακέραιο, δεν έλειψαν
εκπαιδευτικοί από τις τάξεις, δεν έμειναν παιδιά χωρίς εκπαίδευση. Αυτό όμως
γίνεται και με αντικαταστάσεις και με διάφορες άλλες διαδικασίες. Άρα λοιπόν
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αυτός είναι ο λόγος που είχα απευθύνει έκκληση και στις εκπαιδευτικές
οργανώσεις να σταματήσουν να δίνουν δημοσίως διάφορα στατιστικά στοιχεία,
τα οποία πιθανότατα δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις.
Κατά τα λοιπά, η προσπάθεια συνεχίζεται, είναι ένας καθημερινός αγώνας.
Θέλω να ευχαριστήσω ξανά και τους εκπαιδευτικούς και τις διευθύνσεις των
σχολείων οι οποίες γνωρίζω ότι καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες
μέσα σε αυτές τις συνθήκες και να πω ότι και με τις σημερινές Αποφάσεις του
Υπουργικού Συμβουλίου για μια νέα διαδικασία αντιμετώπισης των στενών
επαφών θα διευκολυνθεί κατά πολύ το έργο μας στα σχολεία και θα μπορούμε
ευκολότερα να χειριστούμε τις περιπτώσεις είτε των εργαζόμενων και των
εκπαιδευτικών είτε των παιδιών που είναι στενές επαφές. Άρα αισιοδοξούμε ότι
θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε κανονικά με φοίτηση με φυσική παρουσία».
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