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ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 

 
Οι συνάδελφοι αναπληρωτές όλων των ειδικοτήτων να κατατάσσονται 
στους πίνακες με την κοινή ημερομηνία πρόσληψης. Να αποκατασταθεί 
τώρα η αδικία!! 
 
 
Δεν υπάρχει τέλος στο μπάχαλο με τους πίνακες των αναπληρωτών. Έτσι στους 
προσωρινούς πίνακες των αναπληρωτών  είχαμε κατά διεύθυνση διαφορετική 
ημερομηνία πρόσληψης μεταξύ αναπληρωτών που διορίστηκαν στην ίδια φάση 
προσλήψεων.  
 
Πιο συγκεκριμένα  από συνάδελφους –ισσες αναπληρωτές  ΠΕ 70 (ίσως και άλλων 
ειδικοτήτων) οι οποίοι διορίστηκαν την ίδια μέρα μέσω κρατικού προϋπολογισμού και 
ΕΣΠΑ, τους ζητήθηκε από τις διευθύνσεις να παρουσιαστούν οι μεν πρώτοι τη Δευτέρα, 
οι  δε δεύτεροι την  Τρίτη.   
 
Έτσι η κατάταξη των πρώτων στους πίνακες γίνεται με ημερομηνία πρόσληψης σε 
πολλές διευθύνσεις  την Δευτέρα και των αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ την Τρίτη. Η μια 
μέρα διαφορά μεταφράζεται σε 0.33 μόρια λιγότερα και σε  ως 100  θέσεις πίσω στον 
πίνακα κατάταξης για τους συναδέλφους των ΕΣΠΑ.  
 
Πρόκειται για κατάφωρη διοικητική αδικία και τελικά πολιτική παρανομία να μην 
αναγνωρίζεται η ίδια προϋπηρεσία σε συναδέλφους που προσλήφθηκαν την ίδια μέρα. 
 
Ο αποκλεισμός των αδιόριστων εκπαιδευτικών ( με τους μηδενικούς διορισμούς) και η   
πολυδιάσπαση των αναπληρωτών που προωθούν υπουργείο και κυβέρνηση μέσα από 
την «κατάταξη» στους πίνακες με έναν μόνο τρόπο αντιμετωπίζεται: με μόνιμους 
μαζικούς διορισμούς τώρα!!!!  
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 Το υπουργείο παιδείας  να αποκαταστήσει την αδικία και στους τελικούς πίνακες  
αναπληρωτών  να κατατάξει τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων  
λαμβάνοντας υπόψη  την  κοινή ημέρα πρόσληψης- σε κάθε φάση πρόσληψης- και 
όχι την ημέρα που παρουσιάστηκαν ( σε πολλές διευθύνσεις για διοικητικούς  
λόγους ζητήθηκε από τους συναδέλφους με  ΕΣΠΑ να παρουσιαστούν μια ημέρα 
μετά από την ημέρα πρόσληψης ). 
 

 Να προσλάβει όλους τους αναπληρωτές σε μια φάση και στην αρχή της χρονιάς 
δηλαδή τώρα με κάλυψη όλων των κενών. 
 

 Το Δ.Σ της Δ.Ο.Ε.  να παρέμβει και να κάνει όλες τις απαραίτητες  συνδικαλιστικά 
ενέργειες   προς το υπουργείο παιδείας για να δοθεί άμεσα λύση στο ζήτημα.  
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