
 

 

Θϋμα: Προβλόματα που θα πρϋπει ϊμεςα να λυθούν μετϊ την ανακούνωςη των 

προςλόψεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών  

  

 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςτη ςυνϊντηςη που εύχε με την Υφυπουργό Παιδεύασ 
ςτισ 30 Αυγούςτου, ϋθεςε, για πολλοςτό φορϊ, ωσ κυρύαρχο αύτημϊ του την 
ϊμεςη πραγματοπούηςη των χιλιϊδων διοριςμών μόνιμων εκπαιδευτικών που 
ϋχει ανϊγκη η δημόςια εκπαύδευςη με βϊςη τισ θϋςεισ του κλϊδου. Τονύςαμε 
επύςησ ότι θεωρούμε απαραύτητη την  πραγματοπούηςη του κύριου όγκου των 
προςλόψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ςε μύα φϊςη πριν από την ϋναρξη 
τησ ςχολικόσ χρονιϊσ.   
 Οι προςλόψεισ αναπληρωτών που ανακούνωςε ςτισ 5/9 το Υπουργεύο 
Παιδεύασ ςαφϋςτατα ικανοπούηςαν ςε πολύ μεγϊλο βαθμό το αύτημα τησ Δ.Ο.Ε. 
και το αυτονόητο, η ύπαρξη εκπαιδευτικών ςτα ςχολεύα από την αρχό τησ 
ςχολικόσ χρονιϊσ, φαύνεται και φϋτοσ να επιτυγχϊνεται. 
 Υπϊρχει, όμωσ, μια ςειρϊ χρόνιων ζητημϊτων που δημιουργούν μεγϊλα 
προβλόματα ςτουσ αναπληρωτϋσ εκπαιδευτικούσ. Προβλόματα που 
δημιουργούνται, κυρύωσ, εξ αιτύασ των αςφυκτικών χρονικών ορύων που 
τύθενται για την ανϊληψη υπηρεςύασ, ιδιαύτερα ςε περιπτώςεισ που απαιτεύται 
μετακύνηςη μεταξύ περιοχών που απϋχουν πολύ μεταξύ τουσ. Για το λόγο αυτό 
το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. κατϋθεςε ςτην πολιτικό ηγεςύα το αύτημα – θϋςη του κλϊδου 
για τη δυνατότητα ανϊληψησ υπηρεςύασ ηλεκτρονικϊ. Παρουςιϊζεται το 
φαινόμενο ςυνϊδελφού μασ που ϋχουν προςληφθεύ την ύδια ακριβώσ ημϋρα να 
τυγχϊνουν διαφορετικόσ αντιμετώπιςησ ςε ςχϋςη με τη χορόγηςη 
ημερομιςθύου και ενςόμου ανϊλογα με την ακριβό ημερομηνύα ανϊληψησ 
υπηρεςύασ, κϊτι που εξαρτϊται από την αντικειμενικό δυνατότητϊ τουσ να 
φτϊςουν ϋγκαιρα ό όχι ςτον τόπο πρόςληψόσ τουσ αλλϊ και από τη 
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δυνατότητα των Διευθύνςεων Εκπαύδευςησ να ολοκληρώςουν ό όχι ϋγκαιρα τη 
διαδικαςύα τησ ανϊληψησ υπηρεςύασ λόγω φόρτου εργαςύασ. Μεγϊλα 
προβλόματα δημιουργεύ και το καθεςτώσ μη περϊτωςησ τησ πρόςληψησ ςε 
κϊποιεσ Διευθύνςεισ, γιατύ οι ςυνϊδελφοι δεν προςκόμιςαν τισ ιατρικϋσ 
γνωματεύςεισ, την ώρα που με μια υπεύθυνη δόλωςη υποχρεούνται εντόσ 
20ημερού να τισ καταθϋςουν. Τϋλοσ, η διαχρονικό τακτικό μη δημοςιοπούηςησ 
του ςυνόλου των κενών που ακολουθούν πολλϋσ Διευθύνςεισ αποτελεύ 
πρόκληςη και χρειϊζεται η ϊμεςη και ρητό εντολό του Υπουργεύου Παιδεύασ 
ώςτε να πϊψει να υφύςταται, αφού μόνο ϋτςι καθώσ και με την τοποθϋτηςη 
των αναπληρωτών από τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και όχι από το Διευθυντό Εκπαύδευςησ, 
διαςφαλύζεται η διαφϊνεια και αποφεύγεται η καταςτρατόγηςη του πύνακα. 
 Εύναι ξεκϊθαρο ότι όςο διαιωνύζεται το καθεςτώσ κϊλυψησ  των πϊγιων 
αναγκών  ςτην εκπαύδευςη από αναπληρωτϋσ, τα τερϊςτια οικονομικϊ και όχι 
μόνο προβλόματα των ςυναδϋλφων θα οξύνονται. Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. θεωρεύ 
απαραύτητο: 
1. Το Υπουργεύο Παιδεύασ να λϊβει ϊμεςα μϋτρα και να ςτεύλει οδηγύεσ προσ 
όλεσ τισ διευθύνςεισ ώςτε κανϋνασ αναπληρωτόσ ςυνϊδελφοσ που θα 
παρουςιαςτεύ ςτισ υπηρεςύεσ μϋχρι την προθεςμύα που ορύζει η εγκύκλιοσ 
πρόςληψησ, να μη χϊςει ημερομύςθιο και ϋνςημο. Ημερομηνύα ανϊληψησ 
υπηρεςύασ να θεωρηθεύ για όλουσ η 6/9. 
2. Να δύνεται η δυνατότητα ςτουσ εκπαιδευτικούσ με υπεύθυνη δόλωςη να 
προςκομύζουν τισ ιατρικϋσ γνωματεύςεισ και τα ϋνςημα του Ι.Κ.Α. εντόσ 
20ημερησ προθεςμύασ, χωρύσ να δημιουργεύται πρόβλημα και καθυςτϋρηςη 
ςτην ανϊληψη υπηρεςύασ. 
3. Να δοθεύ εντολό από τα αρμόδια Υπουργεύα για ϊμεςη εξυπηρϋτηςη των 
αναπληρωτών ςε δημόςιεσ δομϋσ υγεύασ για εξετϊςεισ προκειμϋνου να τουσ 
χορηγηθούν ϊμεςα τα απαιτούμενα πιςτοποιητικϊ. 
4. Όλεσ οι Διευθύνςεισ Π.Ε. να ανακοινώνουν το ςύνολο των κενών ανϊ 
ειδικότητα ώςτε να γύνονται οι δηλώςεισ προτύμηςησ τοποθϋτηςησ, με πλόρη 
διαφϊνεια (δημοςιοποιημϋνοι πύνακεσ κατϊταξησ με βϊςη τα μόρια και τα 
κοινωνικϊ κριτόρια). 
5. Να υπϊρξει αλλαγό του θεςμικού πλαιςύου ώςτε οι τοποθετόςεισ των 
αναπληρωτών να γύνονται  με απόφαςη των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και όχι των Διευθυντών 
Εκπαύδευςησ. 
 

 


