
 

 
 

 
Θέμα: Στέγαςη αναπληρωτών εκπαιδευτικών 
 
Κύριοι Υπουργοί 
 
     Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋχει τονύςει επανειλημμϋνα τον τερϊςτιο όγκο 
προβλημϊτων που αντιμετωπύζουν οι ςυνϊδελφού μασ αναπληρωτϋσ 
εκπαιδευτικού, οι οπούοι ζουν ςε καθεςτώσ εργαςιακήσ αναςφάλειασ και 
ςυνεχούσ μετακίνηςησ από χρόνο ςε χρόνο ςε όλη τη χώρα γεγονόσ που ϋχει 
εξαιρετικϊ δυςμενεύσ  επιπτώςεισ ςτη ζωό τουσ αντανακλώντασ ταυτόχρονα 
ςτην ποιότητα τησ εκπαύδευςησ, αφού καθύςταται αδύνατη η ανϊπτυξη 
μόνιμησ και ςταθερόσ ςχϋςη μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.   
 
     Κυρίαρχο αίτημα τησ Δ.Ο.Ε. είναι η άμεςη πραγματοποίηςη των χιλιάδων, 
απαραίτητων για την ομαλή λειτουργία τησ εκπαίδευςησ, μόνιμων διοριςμών 
εκπαιδευτικών, αφού τα τελευταία χρόνια και με την εφαρμογή των πολιτικών 
των μνημονίων παρατηρείται ραγδαία αύξηςη των ελαςτικών μορφών 
εργαςίασ. Αποτελεί, επίςησ, ομόφωνη θέςη του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., η οπούα ϋχει 
τεθεύ ςε όλουσ τουσ Υπουργούσ Παιδεύασ τα τελευταύα χρόνια, η θεςμοθέτηςη 
ενόσ νομικού πλαιςίου ικανού να διαςφαλίςει ίςουσ όρουσ εργαςίασ για 
αναπληρωτέσ και μόνιμουσ εκπαιδευτικούσ.  
 
    Ταυτόχρονα με την ανακούνωςη τησ πρόςληψησ 10.000 αναπληρωτών ςτισ 6 
Σεπτεμβρύου, ϋκαναν πολύ ϋντονα την εμφϊνιςη τουσ τα μεγϊλα προβλόματα 
που αφορούν ςτη ςτϋγαςό τουσ ςε όλη τη χώρα και ιδιαύτερα ςε νηςιωτικϋσ 
περιοχϋσ με ϋντονη τουριςτικό κύνηςη, ζότημα που εύχαν αναδεύξει με ενϋργειϋσ 
τουσ οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. αυτών των περιοχών.  
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      Τα προβλόματα αυτϊ υποτύθεται ότι θα αντιμετώπιζε το ϊρθρο 32 του 
νόμου 4483/2017  που φϋρει τον τύτλο  «Παροχή κινήτρων ςε εργαζομένουσ από 
Ο.Τ.Α. ορεινών και νηςιωτικών περιοχών», ςύμφωνα με το οπούο ορεινού δόμοι 
με πληθυςμό ϋωσ 30.000 κατούκουσ των οπούων τουλϊχιςτον το 50% των 
δημοτικών ό κοινοτικών τουσ ενοτότων χαρακτηρύζονται ωσ ορεινϋσ ςτο 
Μητρώο Δόμων, Κοινοτότων και Οικιςμών τησ ΕΛ.ΣΤΑΤ. και οι νηςιωτικού Δόμοι 
με πληθυςμό μικρότερο των 18.000 κατούκων καθώσ και τα Ν.Π.Δ.Δ. μπορούν 
να παρϋχουν δωρεϊν ςύτιςη και κατϊλληλο κατϊλυμα διαμονόσ ςτουσ 
υπαλλόλουσ τουσ, όπου μεταξύ ϊλλων ανόκουν οι εκπαιδευτικού όλων των 
βαθμύδων καθώσ και οι αναπληρωτϋσ εκπαιδευτικού όλων των βαθμύδων. 
 
    Για την υλοπούηςη των παραπϊνω, θα πρϋπει ςτισ ανωτϋρω παροχϋσ να 
ληφθεύ ςχετικό απόφαςη από το οικεύο Δημοτικό ό Διοικητικό Συμβούλιο, η 
οπούα θα ειδικεύει τισ παροχϋσ κατϊ περύπτωςη και το χρονικό διϊςτημα 
ιςχύοσ αυτών, κατόπιν βεβαύωςησ τησ ύπαρξησ των ανϊλογων πόρων από την 
οικονομικό υπηρεςύα του Ο.Τ.Α. 
 
    Οι ρυθμύςεισ αυτϋσ, όμωσ, μϋνουν γρϊμμα κενό ςε περιοχϋσ όπωσ η 
Σαντορύνη, όπου πραγματοποιόθηκε χθεσ κινητοπούηςη (από το Σύλλογο 
Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θόρασ που ϋχει αναδεύξει ϋντονα το ζότημα καθώσ και την 
τοπικό ΕΛΜΕ) ςε μια αγωνιώδη προςπϊθεια εξεύρεςησ λύςησ ςτο ζωτικόσ 
ςημαςύασ πρόβλημα τησ ςτϋγαςησ των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, αφού, 
δύχωσ καμύα δόςη υπερβολόσ, οι ςυνϊδελφού μασ που καλούνται να 
υπηρετόςουν την εκπαύδευςη των παιδιών ςτο δημόςιο ςχολεύο, κοιμούνται ςε 
παραλύεσ, κϊμπινγκ κι αυτοκύνητα ό ςε ξενοδοχεύα ςτοιβαγμϋνοι πολλού μαζύ, 
πληρώνοντασ ϋωσ και 100 ευρώ τη μϋρα ενώ τα ενούκια ςτα ελϊχιςτα και 
δυςεύρετα διαθϋςιμα ςπύτια εύναι εξαιρετικϊ υψηλϊ. 
 
  Η κατακόρυφη αύξηςη τησ ζότηςησ τόςο για τουριςτικϊ καταλύματα όςο και 
για ςτϋγαςη εποχιακών υπαλλόλων, η ϋλλειψη χώρων ςτϋγαςησ, τα υψηλϊ 
ενούκια και η νοοτροπύα τησ τουριςτικόσ αξιοπούηςόσ τουσ από την τοπικό 
κοινότητα δημιουργούν μια κατϊςταςη ζοφερό για τουσ εκπαιδευτικούσ που 
καλούνται να υπηρετόςουν το λειτούργημϊ τουσ.  
 
   Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ζητϊ την ϊμεςη παρϋμβαςη των Υπουργεύων Παιδεύασ και 
Εςωτερικών. Θα πρϋπει ϊμεςα: 
 

 Να εφαρμοςτούν οι διατϊξεισ του ϊρθρου 32 του Ν. 4483/2017 που 
προβλϋπουν την παροχό δωρεϊν ςύτιςησ και ςτϋγαςησ των 
εκπαιδευτικών. Οι Δόμοι δηλώνουν ότι δεν ϋχουν την οικονομικό 
δυνατότητα για την υλοπούηςό τουσ και οι ςυνϊδελφού μασ βρύςκονται 
ςτον κυκλώνα τησ διαμϊχησ Κυβϋρνηςησ - Δόμων. 

    
Επειδό, όμωσ, εύναι φανερό ότι η διαμϊχη αυτό δεν θα λόξει ϊμεςα και τα 
προβλόματα δεν περιμϋνουν, ωσ μϋτρα πρώτησ αντιμετώπιςησ, ζητϊμε: 
 



 Να δοθεύ, ϊμεςα, επύδομα ςτϋγαςησ – ςύτιςησ ςτουσ αναπληρωτϋσ 
εκπαιδευτικούσ για την κϊλυψη των εξόδων προςωρινόσ διαμονόσ.  

 Να γύνουν ϊμεςα ενϋργειεσ για την μύςθωςη ξενοδοχειακών μονϊδων ό 
ϊλλων κατϊλληλων καταλυμϊτων από την πολιτεύα.  

 Να βρεθούν και να αποδοθούν οι απαιτούμενοι πόροι προσ τουσ 
αντύςτοιχουσ Ο.Τ.Α. για να δρομολογηθεύ μια μονιμότερη λύςη ϋτςι ώςτε 
να μην επαναλαμβϊνονται τϋτοια απαρϊδεκτα φαινόμενα ςτην 
αναζότηςη κατοικύασ από τουσ ςυναδϋλφουσ μασ αναπληρωτϋσ.  

    
   Κύριοι Υπουργού, 
 
εύναι αναγκαύα η ϊμεςη παρϋμβαςό ςασ ώςτε να αντιμετωπιςτούν τα οξυμϋνα 
αυτϊ προβλόματα ςε όλεσ τισ περιοχϋσ όπου παρουςιϊζονται. Πιςτεύουμε πωσ 
εύναι επιβεβλημϋνη η πραγματοπούηςη ςυνϊντηςησ των αρμόδιων Υπουργών 
με το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. όπου θα υπϊρξουν δεςμεύςεισ που θα αφορούν τόςο τα 
ϊμεςα όςο και τα μακροπρόθεςμα μϋτρα που εύναι απαραύτητο να ληφθούν.  
 
 

 
 


