
 

 
Το Υπουργείο Παιδείασ αντιμετωπίζει τουσ αναπληρωτέσ ςαν αριθμούσ 

και παίζει με την αγωνία του 
 

Δεν ϋχει ςταματημό η προχειρότητα και η ϋλλειψη γνώςησ τησ 

εκπαιδευτικόσ πραγματικότητασ με την οπούα αντιμετωπύζει το Υπουργεύο 

Παιδεύασ την Εκπαύδευςη και τουσ εκπαιδευτικούσ. Πιο πρόςφατο περιςτατικό 

ο χαώδησ τρόποσ με τον οπούο ϋγιναν οι πρώτεσ προςλόψεισ των 

αναπληρωτών τρεισ μϋρεσ πριν ανούξουν τα ςχολεύα, με την τακτικό των 

ςύντομων και πρόχειρων διαδικαςιών που ςυνοδεύονται από ςωρεύα 

αυθαιρεςιών.  Η πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ ϋκανε κουρϋλι τη 

ςειρϊ των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ςτουσ πύνακεσ χωρύζοντϊσ τουσ ςε 

κατηγορύεσ ανϊλογα με τον τρόπο πληρωμόσ τουσ (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, τακτικόσ 

προώπολογιςμόσ) και περιορύζοντϊσ τουσ ςε ςυγκεκριμϋνεσ κατηγορύεσ 

ςχολεύων τα οπούα μπορούν να επιλϋξουν για να τοποθετηθούν. Αποτϋλεςμα, 

ςυνϊδελφοι με πϊρα πολλϊ μόρια και υψηλό θϋςη ςτουσ πύνακεσ να μη 

μπορούν να τοποθετηθούν ςε ςχολεύα που επιθυμούν (και υπό φυςιολογικϋσ 

ςυνθόκεσ θα τοποθετούνταν) γιατύ τα ςχολεύα αυτϊ απορροφούν 

αναπληρωτϋσ από ςυγκεκριμϋνη κατηγορύα τρόπου πληρωμόσ. Το ύδιο 

πρόβλημα θα υπϊρχει και με τα νηπιαγωγεύα, αφού οι αναπληρωτϋσ ΕΣΠΑ 

ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ του Υπουργεύου προβλϋπονται για τα τμόματα που 

ϋχουν προνόπια, και οι υπόλοιποι για τα ϊλλα! 

  Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋχει τονύςει και ϋχει αναδεύξει ςε όλουσ τουσ τόνουσ το 

ότι η μοναδικό λύςη για την πραγματικό κϊλυψη των κενών ςτην εκπαύδευςη 
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εύναι η πραγματοπούηςη όλων των μόνιμων διοριςμών που εύναι απαραύτητοι. 

Η κυβϋρνηςη πιςτό ςτην τόρηςη των μνημονιακών πολιτικών μεταθϋτει 

ςυνεχώσ τουσ μόνιμουσ διοριςμούσ για το αβϋβαιο μϋλλον (οι οπούοι για 7η 

ςυνεχόμενη χρονιϊ δεν πραγματοποιούνται). Προςπαθεύ  να καλύψει μϋροσ 

των κενών με αναπληρωτϋσ (αφού ϋνα ϊλλο μεγϊλο μϋροσ το καλύπτει με την 

αλλαγό του ωρολόγιου προγρϊμματοσ και τισ ώρεσ των μόνιμων 

εκπαιδευτικών) και ςαν να μη φτϊνει αυτό με τον τρόπο με τον οπούο 

πραγματοποιεύ τισ προςλόψεισ δημιουργεύ αδικύεσ και ςύγχυςη, δυςχεραύνει 

τον προγραμματιςμό του εκπαιδευτικού ϋργου, και διαμορφώνει ϋνα ρευςτό, 

βαςιςμϋνο ςτισ ελαςτικϋσ μορφϋσ εργαςύασ, περιβϊλλον που αφορϊ το ςύνολο 

των εργαςιακών ςχϋςεων των εκπαιδευτικών.  

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ζότηςε και από το ςημερινό Υπουργό Παιδεύασ να προχωρόςει 

ςτουσ διοριςμούσ όλων των αναπληρωτών ςε μια φϊςη και με ϋξοδα του 

τακτικού προώπολογιςμού. Δυςτυχώσ, οι προτϊςεισ μασ ϋπεςαν ςτο κενό και 

αυτό τη ςτιγμό, για μια ακόμη φορϊ, η πρόςληψη των αναπληρωτών 

ςυνοδεύεται από τερϊςτια προβλόματα, κατακερματιςμό των εργαςιακών 

ςχϋςεων και την αντιμετώπιςό των αναπληρωτών ωσ εργαζόμενουσ δεύτερησ 

κατηγορύασ. 

Επιβϊλλεται, η πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ να βρει τον τρόπο 

αποκατϊςταςησ τησ ϊδικησ μεταχεύριςησ των αναπληρωτών δύνοντασ λύςη 

ςτο τερϊςτιο πρόβλημα που η ύδια δημιούργηςε.  

 

 

 


