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Να ανακοινϊςει το Υπουργείο Παιδείασ αν κα υπάρχει διπλαςιαςμόσ των μονάδων ςυνκθκϊν 
διαβίωςθσ. 

Όχι άλλα παιχνίδια ςτθν πλάτθ των αναπλθρωτϊν! 
  

  

Αφριο 30 Αυγοφςτου, λιγει θ προκεςμία υποβολισ δθλϊςεων περιοχϊν για τοποκζτθςθ 
αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν και κανείσ δεν γνωρίηει, μετά τθν απόφαςθ για τθν 
αναμοριοδότθςθ των ςχολικϊν μονάδων, αν κα διπλαςιάηονται οι μονάδεσ ςυνκθκϊν 
διαβίωςθσ και αν αυτό ιςχφςει, ςε ποια ακριβϊσ ςχολεία κα ςυμβεί. 

Σφμφωνα με το άρκρο 5 του Ν.4283/2014 οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν 
ςε ςχολεία Θ και Ι κατθγορίασ, διπλαςιάηουν τισ μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ. 

Οι μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ Θ και Ι όταν ψθφίςτθκε θ ςχετικι διάταξθ ςτον 
Ν.4283/14 ιταν οι υψθλότερεσ ςτθν Πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. Τϊρα όμωσ με τθ νζα 
μοριοδότθςθ υπάρχουν ακόμθ υψθλότερεσ μονάδεσ (ςχολεία ΙΑ ,ΙΒ και ΙΓ κατθγορίασ). 

Κακϊσ ο προθγοφμενοσ νόμοσ δεν ζχει αλλάξει μζχρι ςτιγμισ, κα παρουςιαςκεί το 
τραγελαφικό φαινόμενο να διπλαςιάηουν τισ μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ τα ςχολεία Θ και Ι 
κατθγορίασ, ενϊ τα ςχολεία ΙΑ ,ΙΒ και ΙΓ κατθγορίασ ςτα οποία οι ςυνκικεσ είναι δυςκολότερεσ 
να μθν τισ διπλαςιάηουν. 

Το υπουργείο Παιδείασ, ενϊ θ διαδικαςία βρίςκεται ςε εξζλιξθ και θ προκεςμία των 
δθλϊςεων λιγει αφριο, δεν ζχει γνωςτοποιιςει ςτουσ ενδιαφερόμενουσ αναπλθρωτζσ, τι 
ακριβϊσ κα ιςχφςει ϊςτε να κάνουν τον ατομικό τουσ προγραμματιςμό. Αυτό είναι απαράδεκτο. 
Δθμιουργεί επίςθσ δικαιολογθμζνεσ υπόνοιεσ ότι δεν είναι θ ανικανότθτα των διοικοφντων θ 
αιτία του προβλιματοσ, αλλά όλο αυτό ζχει ςυμβεί για να μποροφν οι αρεςτοί (που κα γνωρίηουν 
τι τελικά κα γίνει) να ευνοθκοφν ζναντι των ανυποψίαςτων. 

Το υπουργείο Παιδείασ οφείλει άμεςα να ξεκακαρίςει τισ προκζςεισ του και να δϊςει 
παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ ϊςτε όλοι να πάρουν τισ αποφάςεισ τουσ γνωρίηοντασ τι 
κα ςυμβεί και όχι προςπακϊντασ να μαντζψουν. 

Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ είναι εκτεκειμζνο ςτα μάτια των εκπαιδευτικϊν παίηοντασ 
ανεπίτρεπτα παιχνίδια για να ευνοιςει κάποιουσ ςε βάροσ των πολλϊν. 
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