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9.099 οι προσλήψεις αναπληρωτών στην Π.Ε. μέχρι σήμερα- Λείπουν 5.500 ακόμη 

Οι συνολικές προσλήψεις αναπληρωτών στην ΠΕ για Γενική και Ειδική αγωγή 
ανέρχονται στις 9099, μέχρι σήμερα 14 του Οκτώβρη. Αναλυτικότερα: 

Α. Γενική Αγωγή 

Δάσκαλοι: 3315 ( 1712 α' φάση +1603 
β' φάση). 

Νηπιαγωγοί : 1383 (867 α' φάση +516 
β'φάση) 

Ειδικότητες: 1574 στην α' φάση 

Σύνολο για τη Γενική 
Αγωγή: 

6272  

Β .Ειδική Αγωγή 

Ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης 

Δάσκαλοι 1232 

Νηπιαγωγοί 227 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ 1459 

Παράλληλη Στήριξη 

Δάσκαλοι 1257 

Νηπιαγωγοί 111 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 1368 

Γενικό σύνολο για την Ειδική Αγωγή : 2827 

Γενικό σύνολο προσλήψεων στην ΠΕ: 6272 Γενική + 2827 Ειδική =9.099 . 

Για να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία της ΠΕ χρειάζονται ,περίπου, 5500 
προσλήψεις ακόμη ,αφού τα συνολικά κενά ,σύμφωνα με τα στοιχεία των 
Διευθύνσεων ΠΕ, ξεπερνούν τα 14500. 

Οι εναπομείνασες πιστώσεις για προσλήψεις στην ΠΕ είναι αυτή τη στιγμή: 

 675 από το ΕΣΠΑ για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. 
 750 για παράλληλη στήριξη. 
 460 για τάξεις υποδοχής, και 
 420 από το ΠΔΕ. 
 Σύνολο: 2305. 
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Έχουν ζητηθεί 2000 πιστώσεις από το ΠΔΕ για Π.Ε. και Δ.Ε., οι οποίες δεν έχουν 
ακόμη εγκριθεί. 

Αυτή τη βδομάδα δεν θα γίνουν άλλες προσλήψεις αναπληρωτών στην Π.Ε., 
σύμφωνα με την αρμόδια Δ/νση του υπουργείου. Στο τέλος της επόμενης 
εβδομάδας θα γίνει η β' φάση ειδικοτήτων για τα ΕΑΕΠ. Η β' φάση για την 
παράλληλη στήριξη είναι προγραμματισμένη για την 1η του Νοέμβρη και η γ΄για 
την 1η του Δεκέμβρη. Για ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης δεν έχει 
προγραμματισθεί πότε θα γίνει η β' φάση, καθώς οι πιστώσεις που έχουν απομείνει 
είναι ελάχιστες. Δεν έχει, επίσης, προγραμματισθεί ακόμα πότε θα γίνει η γ' φάση 
δασκάλων-νηπιαγωγών. 
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