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Προσλήψεις Αναπληρωτών - Αναγνώριση Προϋπηρεσίας μετά τις 30/6/2010 

 

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υπάρχουν πάνω από τρεις χιλιάδες (3.000) οργανικά 

κενά όπως αυτά καταγράφηκαν μετά τις μεταθέσεις. 

Σε αυτά τα οργανικά κενά αν υπολογιστούν και τα λειτουργικά κενά, τα πραγματικά 

κενά θα ξεπεράσουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000). 

Αν και κανείς δεν αμφισβητεί την ύπαρξη αυτών των κενών μόνιμοι διορισμοί στην 

Π.Ε. τα τελευταία χρόνια δυστυχώς δεν έγιναν. Η κάλυψη όλων αυτών 

πραγματοποιείται με προσλήψεις αναπληρωτών και κυρίως προσλήψεις μέσω ΕΣΠΑ. 

Στη σχολική χρονιά 2013-2014 είχαν προσληφθεί 10.929 αναπληρωτές και από 

αυτούς οι 9.215 προσλήφθηκαν μέσω ΕΣΠΑ. Με τον ίδιο τρόπο αναμένεται και τη 

σχολική χρονιά 2014-2015 να αντιμετωπιστούν τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών στην 

Π.Ε. 

Η πολιτική ηγεσία οφείλει να δρομολογήσει τις διαδικασίες μόνιμων διορισμών. 

Ταυτόχρονα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε ρύθμιση για την αναγνώριση την 

προϋπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Με βάση την ισχύουσα διάταξη 

άρθρο 9 παρ.2 του Ν.3848/10 από την 1η Ιουλίου 2010 έπαψαν οι ενιαίοι πίνακες 

αναπληρωτών που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του συγκεκριμένου Νόμου να 

τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας. 

Η ρύθμιση αυτή δημιουργεί τεράστιες αδικίες αφού συνάδελφοί μας αναπληρωτές 

που εργάστηκαν μετά την 1η Ιουλίου 2010 και μέχρι σήμερα κατατάσσονται στους 

πίνακες χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία. 

Παρακολουθώντας από κοντά την αγωνία αυτών των νέων εκπαιδευτικών 

προκειμένου να εργαστούν πιστεύω πως πρέπει: 

-                      Να γίνει επιτέλους ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ για μόνιμους διορισμούς 

εκπαιδευτικών στην Π.Ε. και ιδιαίτερα στην Ειδική Αγωγή 

-                      Να ξεκλειδώσουν οι πίνακες προϋπηρεσίας μετά την 1η/7/2010 

-                      Άμεσα να εκδοθούν οι εγκύκλιοι για τις προσλήψεις αναπληρωτών 

Γενικής και Ειδικής Αγωγής 

-                      Η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών να πραγματοποιείται πριν 

την έναρξη του σχολικού έτους ώστε να δίνεται η δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής 

των αναπληρωτών στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων που 

πραγματοποιούνται το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου για τον προγραμματισμό των 

δράσεων των σχολικών μονάδων 

-                      Οι προσλήψεις αναπληρωτών να γίνονται με βάση το σύνολο των 

κενών ώστε να περιορίζονται οι πολλές φάσεις προσλήψεων που δημιουργούν αδικίες 

σχετικά με τις περιοχές πρόσληψης 

-                      Να καταργηθεί η ποινή της διαγραφής δυο (2) ετών από τους πίνακες 

αν δεν αποδέχονται την πρόσληψή τους 

-                      Η προϋπηρεσία των αναπληρωτών θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά 

υπόψη στη διαδικασία μόνιμων διορισμών 

 

 Πάντα στη διάθεσή σας 

Παληγιάννης Βασίλης 
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