
 

 

Θέμα: Τοποθέτηςη και δυνατότητα μετακίνηςησ - δικαιώματα αναπληρωτών   

εκπαιδευτικών   

      Κύριε Υπουργϋ, 

   με αφορμό ϋγγραφο αύτημα που ςασ απϋςτειλαν ςτισ 8 και 21 Φεβρουαρύου, οι 

Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. Χύου και Λόμνου ςχετικϊ με τη μετακύνηςη 

αναπληρωτό ςυναδϋλφου από τη Λόμνο ςτη Χύο ώςτε να εύναι δυνατό η 

ςυνυπηρϋτηςό του με την, επύςησ, αναπληρώτρια ςύζυγό του, το Δ.Σ. τησ 

Δ.Ο.Ε., πέρα από την ςτήριξή του ςτο δίκαιο αίτημα των ςυναδέλφων και των 

Συλλόγων Εκπαιδευτικών καθώσ και ςτο αίτημα για τη θεςμοθέτηςη τησ 

δυνατότητασ ςυνυπηρέτηςησ των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, θεωρεί πωσ 

είναι αναγκαία η θεςμοθέτηςη πλαιςίου διαδικαςιών το οποίο θα αφορά το 

εργαςιακό καθεςτώσ και τα εργαςιακά δικαιώματα των αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών. 

   Είναι ςαφέσ ότι κυρίαρχο αίτημα τησ Δ.Ο.Ε. αποτελεί 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. Οι αναπληρωτέσ και ωρομίςθιοι 

ςυνάδελφοί μασ ζουν ςε καθεςτώσ εργαςιακήσ αναςφάλειασ και ςυνεχούσ 
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μετακίνηςησ από χρόνο ςε χρόνο ςε όλη τη χώρα. Οι επιπτώςεισ τόςο ςτη ζωή 

τουσ όςο και ςτην ποιότητα τησ εκπαίδευςησ, αφού δεν μπορούν να 

αποκτήςουν μια μόνιμη και ςταθερή ςχέςη με τουσ μαθητέσ τουσ, είναι πολύ 

ςοβαρέσ.   

   Με βϊςη τα παραπϊνω, αποτελεί 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. Θα πρϋπει η πολιτεύα, 

ωσ αποκλειςτικϊ υπεύθυνη (με την εφαρμογό των πολιτικών των μνημονύων, 

τησ Ε.Ε. και του Ο.Ο.Σ.Α.) για την όλο και πιο εκτεταμϋνη ελαςτικοπούηςη των 

εργαςιακών ςχϋςεων, να αντιληφθεύ ότι το καθεςτώσ που διϋπει τουσ όρουσ 

πρόςληψησ και εργαςύασ των αναπληρωτών εκπαιδευτικών εύναι, επιεικώσ, 

απαρϊδεκτο.   

   Η μη ταυτόχρονη και με πολλϋσ μορφϋσ (ωσ προσ την πληρωμό και το 

ωρϊριο) πρόςληψη των αναπληρωτών αποτελεύ το ςημεύο ϋναρξησ τησ 

εφαρμογόσ ανιςοτότων και  αδικιών μεταξύ τουσ για να προχωρόςουμε ςτην  

ϊνιςη, ςε ςχϋςη με τουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικούσ, αντιμετώπιςό τουσ ςε 

θϋματα επιδομϊτων θϋςησ, αναρρωτικών και ϊλλων αδειών, μητρότητασ και 

τα εργαςιακϊ τουσ δικαιώματα ςυνολικϊ. Βαςικϊ μϋτρα προσ αυτό την 

κατεύθυνςη θεωρούμε ότι πρϋπει να εύναι τα εξόσ: 

 Δημοςιοπούηςη όλων των κενών πριν γύνουν οι αιτόςεισ των 

αναπληρωτών. Αυτό μπορεύ να επιτευχθεύ με την ϋγκαιρη 

πραγματοπούηςη των υπηρεςιακών μεταβολών. Τα μόνα κενϊ εύναι 

εκεύνα που προκύπτουν ϋκτακτα κατϊ τη διϊρκεια τησ ςχολικόσ χρονιϊσ, 

τα οπούα όμωσ εύναι πολύ λιγότερα ςε ςχϋςη με τισ ανϊγκεσ που 

καλύπτουν οι αναπληρωτϋσ.  

 Η πρόςληψη των αναπληρωτών να γύνεται ςε όλα τα κενϊ ςτην α’ φϊςη 

και για την ειδικό και για τη γενικό αγωγό, με εξαςφϊλιςη των 

απαραύτητων πιςτώςεων από τον κρατικό προώπολογιςμό για να ϋχουν 

τη δυνατότητα να εργαςτούν ςτισ πρώτεσ περιοχϋσ προτύμηςόσ τουσ. Οι 

νϋεσ φϊςεισ πρόςληψησ να εύναι μόνο για ϋκτακτα λειτουργικϊ κενϊ.  

 Ακώλυτη μιςθολογικό και βαθμολογικό εξϋλιξη των αναπληρωτών με 

αναγνώριςη του ςυνόλου τησ προώπηρεςύασ τουσ.  

 Επύδομα ανεργύασ για όλουσ μετϊ τη λόξη τησ ςύμβαςόσ τουσ χωρύσ 

όρουσ και προώποθϋςεισ.  

 Πλόρησ εξομούωςη όλων των αδειών ςε ςχϋςη με τουσ μόνιμουσ 

εκπαιδευτικούσ (κανονικϋσ, αναρρωτικϋσ, μητρότητασ, επαπειλούμενησ 



κύηςησ) με προςμϋτρηςη τησ προώπηρεςύασ και των ενςόμων, αφού για 

χρόςη ϊνω των 15 ημερών αναρρωτικόσ ϊδειασ παύει να προςμετρϊται. 

Επιπρόςθετα, οι εγκυμονούςεσ ςυναδϋλφιςςεσ δεν δικαιούνται ϊδεια 

επαπειλούμενησ κύηςησ ούτε ϊδεισ ανατροφόσ παρϊ μόνο ϊνευ 

αποδοχών.  

 αξιοκρατικό τοποθϋτηςη αναπληρωτών από τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. με βϊςη τη 

ςειρϊ τουσ ςτουσ πύνακεσ αναπληρωτών. 

 πλόρη εργαςιακϊ και ςυνδικαλιςτικϊ δικαιώματα ςτουσ αναπληρωτϋσ, 

ύδια με των μόνιμων.  

 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. πρόκειται να ςασ θϋςει αναλυτικϊ το ζότημα και ςτην 

ςυνϊντηςη που θα ϋχει μαζύ ςασ καθώσ και με νεώτερο κεύμενό του με την 

επιδύωξη η επόμενη ςχολικό χρονιϊ να ξεκινόςει με ϋνα πλαύςιο τϋτοιο που δε 

θα διαιωνύζει αδικύεσ  και δεν θα διαχωρύζει τουσ  εκπαιδευτικούσ. 

 

 

 


