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Όχι ςτθν άςκοπθ ταλαιπωρία και τα δυςβάςτακτα ζξοδα  
των αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν. 

Εξ αποςτάςεωσ ανάλθψθ υπθρεςίασ και διλωςθ προτιμιςεων ςχολείων 
  

Η ςυνεχιηόμενθ πολιτικι των μνθμονίων και των διαρκϊν περικοπϊν ζχει φζρει ςε απόγνωςθ 
τθν ελλθνικι κοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί ωσ ζνα κομμάτι του κοινωνικοφ ςυνόλου που ζχει πλθγεί 
ςε πολφ μεγάλο βακμό από αυτζσ τισ ανάλγθτεσ πολιτικζσ, περνοφν δφςκολεσ καταςτάςεισ. Οι 
αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί, το πιο ευάλωτο κομμάτι του κλάδου, βιϊνει δυςάρεςτεσ καταςτάςεισ 
μετακινοφμενο για κάποιουσ μινεσ του χρόνου μακριά από τον τόπο των ςυμφερόντων του, 
αντιμετωπίηοντασ και ιδιαίτερα αυξθμζνα προβλιματα οδοιπορικϊν, ςτζγαςθσ, διατροφισ κλπ., 
ενϊ το υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα ηει με το επίδομα ανεργίασ. 

Οι υπεφκυνοι για τισ πολιτικζσ που διαμόρφωςαν αυτό το δυςάρεςτο τοπίο ςτθν εκπαίδευςθ, 
δεν αρκεί να αναγνωρίηουν τα προβλιματα ,αλλά κα πρζπει να αναλαμβάνουν και τισ 
πρωτοβουλίεσ εκείνεσ που κα οδθγοφν ςτθν επίλυςθ ι ζςτω ςτθν άμβλυνςι τουσ. Κανζναν 
απολφτωσ δεν πείκουν πια οι ανζξοδεσ υποςχζςεισ για μόνιμουσ διοριςμοφσ που διατυπϊνονται 
από τα χείλθ των Υπουργϊν και πάντα διαψεφδονται από τθν πραγματικότθτα. Κανζνα δεν πείκει το 
δικεν ενδιαφζρον για τθ ςτζγαςθ των αναπλθρωτϊν ςτισ τουριςτικζσ περιοχζσ, όταν δεν 
ςυνοδεφεται από κανζνα απολφτωσ μζτρο και επιχειρείται να φορτωκεί ςτθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ. 

Η νζα ςχολικι χρονιά κα ξεκινιςει με τα ίδια απολφτωσ προβλιματα που ξεκίνθςαν και οι 
προθγοφμενεσ αν δεν λθφκοφν μζτρα. Η άςκοπθ ταλαιπωρία και τα τεράςτια ζξοδα που καλοφνται 
να επωμιςτοφν οι ςυνάδελφοι αναπλθρωτζσ είναι ακριβϊσ τα ίδια με των προθγοφμενων χρόνων. 
Καμία βελτίωςθ, καμία πρόοδοσ. Γραφειοκρατία και αδιαφορία από τουσ ζχοντεσ τθν ευκφνθ. 

Για ποιο λόγο άραγε ςτθ ςθμερινι εποχι δεν μποροφν κάποιεσ διαδικαςίεσ να γίνουν από 
απόςταςθ απαλλάςςοντασ τουσ εργαηόμενουσ από πρόςκετα βάρθ; Η απάντθςθ δυςτυχϊσ είναι 
εξοργιςτικά απλι. Επειδι κανείσ αρμόδιοσ δεν αςχολείται και δεν ενδιαφζρεται να δϊςει λφςεισ! 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ αρνοφμενθ να 
ςυμβιβαςτεί με τθ ςταςιμότθτα των πραγμάτων, τθν αδιαφορία των υπευκφνων, αλλά και με τθν 
τακτικι κάποιων να καταγγζλλουν απλά τα κακϊσ κείμενα, αρνοφμενοι να προτείνουν οτιδιποτε, 
επιςθμαίνει: 

Σφμφωνα με τθν εγκφκλιο 101362/Ε2/19-06-2018 του Υπουργείου Παιδείασ για τη διευκόλυνςη 
των εκπαιδευτικϊν που είτε είναι αποςπαςμζνοι ςε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ είτε βρίςκονται ςε άδεια 
κφηςησ, λοχείασ ή ανατροφήσ παιδιοφ η ανάληψη υπηρεςίασ ςτην οργανική τουσ θζςη με τη λήξη 
του διδακτικοφ ζτουσ γίνεται δεκτή με αποςτολή υπεφθυνησ δήλωςησ μζςω τηλεομοιοτυπίασ ή 
ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, η οποία ςτη ςυνζχεια πρζπει να αποςταλεί και ταχυδρομικά. Κατ’ 
αναλογία, επειδι οι αναπλθρωτζσ/τριεσ εκπαιδευτικοί υποχρεοφνται να παρουςιαςτοφν ςτισ 
αντίςτοιχεσ διευκφνςεισ  Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ζχοντασ περικϊριο τριϊν θμερϊν και αφοφ 
παρουςιαςτοφν -ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ- αναμζνουν για αρκετζσ θμζρεσ τθν τοποκζτθςι τουσ ςε 
ςχολικζσ μονάδεσ, διαδικαςία μεγάλου οικονομικοφ κόςτουσ, θ παραπάνω εγκφκλιοσ πρζπει να 
εφαρμοςτεί και ςτθ διαδικαςία πρόςλθψθσ αναπλθρωτϊν/τριϊν εκπαιδευτικϊν. 



Ζθτοφμε επίςθσ, να υπάρχει δυνατότθτα θλεκτρονικισ διλωςθσ των κενϊν όπωσ αυτά 
προκφπτουν από το αντίςτοιχο ΠΤΠΕ, προκειμζνου οι αναπλθρωτζσ/τριεσ εκπαιδευτικοί να 
παρουςιάηονται κατευκείαν ςτα ςχολεία τοποκζτθςισ τουσ χωρίσ να είναι υποχρεωμζνοι ςε 
άςκοπεσ και με μεγάλο κόςτοσ μετακινιςεισ. Τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν ανάλθψθ 
υπθρεςίασ τουσ να κατατίκενται και ταχυδρομικά. 

Το ςυγκεκριμζνο μζτρο, εκτόσ του ότι κα δϊςει μια μεγάλθ οικονομικι ανάςα ςτουσ 
αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ, κυρίωσ όςουσ παρουςιάηονται ςτισ νθςιωτικζσ και παραμεκόριεσ 
περιοχζσ τθσ πατρίδασ μασ, εκτιμοφμε ότι κα διευκολφνει λειτουργικά και τθ διαδικαςία, δεδομζνου 
του ςυνωςτιςμοφ που παρατθρείται κάκε χρόνο ςτισ Διευκφνςεισ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με 
τθν πρόςλθψι τουσ. 

Καλοφμε το Τπουργείο Παιδείασ δϊςει λφςθ εκδίδοντασ άμεςα τθ ςχετικι εγκφκλιο. 
Καλοφμε το Δ τθσ ΔΟΕ να προχωριςει ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ ανάδειξθσ του 
ηθτιματοσ. 
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