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Αζήλα, 19επηεκβξίνπ2022 

ΔΡΧΣΗΗ 

Πξνο ηελ Τπνπξγό Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

 

Θέκα: «Δπίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ζηέγαζεο-δηακνλήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ». 

 

Σε κείδνλ θνηλσληθό δήηεκα εμειίζζεηαη πιένλ ην δήηεκα ηεο εύξεζεο ζηέγεο 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ, νη νπνίνη έξρνληαη από ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο 
αληηκέησπνη κε ην δήηεκα ηεο αδπλακίαο εμεύξεζεο δηακνλήο θαη παξάιιεια κε ηελ 
πξνθιεηηθή αδηαθνξία ηεο Κπβέξλεζεο. 
 

Τελ ίδηα ώξα πνπ νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ ην πξόβιεκα 
δηακνλήο ηνπο ζε πεξηνρέο όπνπ ηνπνζεηνύληαη, ν Υθππνπξγόο Παηδείαο ζεθώλεη ηα 
ρέξηα ςειά θαη δειώλεη πξνθιεηηθά όηη «θξάηνο παηεξνύιεο δελ κπνξεί λα ιύζεη όια 
ηα πξνβιήκαηα από ηελ Αζήλα». 
 

Τν δήηεκα αθνξά όιε ηε ρώξα κε πιήζνο πεξηπηώζεσλ ζηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ, 
ζηα Δσδεθάλεζα, ζηελ Κξήηε θαη ζηα Ιόληα, νη νπνίνη είηε αδπλαηνύλ λα βξνπλ ζπίηη 
είηε αδπλαηνύλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα πνιύ πςειά ελνίθηα. 
 

Τα δηαζέζηκα ζπίηηα είλαη πιένλ ειάρηζηα θαη όζα δελ έρνπλ βξεη αθόκα ελνηθηαζηή, 
πξνζθέξνληαη ζε ηηκέο πνιύ πςειέο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο κηζζνύο ησλ δαζθάισλ θαη 
θαζεγεηώλ θαη ζίγνπξα όρη αλάινγεο ηεο πνηόηεηαο ησλ δηακεξηζκάησλ.  
 

Υπάξρνπλ πιένλ αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί πνπ αξλνύληαη ηνλ δηνξηζκό ηνπο 
επεηδή δελ κπνξνύλ λα βξνπλ δηακέξηζκα κε ελνίθην ην νπνίν λα κπνξνύλ λα 
θαιύςνπλ.  
 

Δπεηδή ην Υπνπξγείν νθείιεη λα ζηέθεηαη δίπια ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηηο αλάγθεο 
ηνπο. 
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Δπεηδή ην Υπνπξγείν δελ κπνξεί λα ζεθώλεη ηα ρέξηα θαη λα αληηκεησπίδεη κε 
θπληζκό ην κείδνλ δήηεκα ηεο ζηέγαζεο θαη δηακνλήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Δξσηάηαη ε θ. Τπνπξγόο: 
 

ε πνηεο ελέξγεηεο ζα πξνρσξήζεη γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο εύξεζεο 
ζηέγεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ; 
 

Οη εξσηώληεο βνπιεπηέο 

 

Ηγνπκελίδεο Νίθνο 

 

Αιεμηάδεο Σξύθσλ 

Αλαγλσζηνπνύινπ ία 

Αξαρσβίηεο ηαύξνο 

Απισλίηεο Αιέμαλδξνο 

Βαγελά Άλλα 

Βαξδάθεο σθξάηεο 

Βαξεκέλνο Γηώξγνο 

Βέηηα Καιιηόπε 

Γηαλλνύιεο Υξήζηνο 

Γθαξά Αλαζηαζία 

Γθηόιαο Γηάλλεο 

Γξαγαζάθεο Ισάλλεο 

Γξίηζαο Θεόδσξνο 

Διεπζεξηάδνπ νπιηάλα 

Θξαςαληώηεο Μαλόιεο 

Καιακαηηαλόο Γηνλύζεο 

Καζηκάηε Νίλα 

Καθαληάξε Υαξά 

Λάππαο πύξνο 

Μάιακα Κπξηαθή 

Μακνπιάθεο Υάξεο 

Μάξθνπ Κσλζηαληίλνο 

Μετθόπνπινο Αιέμαλδξνο 

Μνπδάιαο Γηάλλεο 

Μπαιάθαο Γηάλλεο 

Μπάξθαο Κσλζηαληίλνο 

Μπνπξλνύο Ισάλλεο 

Μσξαΐηεο Θάλνο 

Ννηνπνύινπ Αηθαηεξίλε 

Ξαλζόο Αλδξέαο 

Παπαδόπνπινο άθεο 

Παπαειηνύ Γηώξγνο 

Παπαλάηζηνπ Αηθαηεξίλε 



3 

 

Πέξθα Θενπίζηε 

Πνύινπ Παλαγηνύ 

αληνξηληόο Νεθηάξηνο 

θνπξνιηάθνο Πάλνο 

θνύθα Μπέηηπ 

πξκαιέληνο Νίθνο 

Σόιθαο Άγγεινο 

Σξηαληαθπιιίδεο Αιέμαλδξνο 

Σζίπξαο Γηώξγνο 

Φάκειινο σθξάηεο 

Φίιεο Νίθνο 

Υξεζηίδνπ Ραιιία 

Φπρνγηόο Γηώξγνο 

 

 

 

 

 


