
 

 

 

Θϋμα: Ηλεκτρονικό ανϊληψη υπηρεςύασ αναπληρωτών εκπαιδευτικών 

 

Κυρύα Υπουργϋ, 

Κυρύα Υφυπουργϋ,  

 

  Ένα ςημαντικό ζότημα, που το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋχει επανειλημμϋνα θύξει 

και, πραγματικϊ, ταλανύζει τισ/τουσ αναπληρώτριεσ/τεσ εκπαιδευτικούσ τησ 

Πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ μετϊ την ανακούνωςη τησ πρόςληψόσ τουσ,  εύναι 

η ανϊληψη υπηρεςύασ με τη φυςικό τουσ παρουςύα ςτισ Διευθύνςεισ 

Εκπαύδευςησ όπου πρόκειται να υπηρετόςουν, μϋςα ςε εξαιρετικϊ πιεςτικϊ 

χρονικϊ διαςτόματα. Αυτό ςυνεπϊγεται αναςτϊτωςη, ταλαιπωρύα και 

αυξημϋνο κόςτοσ μετακύνηςησ (π.χ. επεύγουςεσ μετακινόςεισ από τη Θρϊκη και 

τη Μακεδονύα ςτην Κρότη). Το ζότημα αποκτϊ ακόμη περιςςότερη ςημαςύα εξ 

αιτύασ των ιδιαύτερων ςυνθηκών που ϋχουν δημιουργηθεύ από την πανδημύα 

του covid-19. 

Το πρόβλημα εύναι εξαιρετικϊ οξυμϋνο ςε Διευθύνςεισ που 

περιλαμβϊνουν νηςιϊ αλλϊ η ϋδρα βρύςκεται ςε ϋνα από αυτϊ (π.χ. 

Δωδεκϊνηςα, Κυκλϊδεσ). Χαρακτηριςτικό περύπτωςη αυτό τησ Διεύθυνςησ 

Κυκλϊδων, όπου όλοι οι αναπληρωτϋσ και οι αναπληρώτριεσ, όταν 

προςλαμβϊνονται, υποχρεούνται να παρουςιαςτούν ςτην ϋδρα τησ 
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Προσ 

1. Την Υπουργό Παιδεύασ 

κ. Νύκη Κεραμϋωσ    

2. Την Υφυπουργό Παιδεύασ 

κ. Σοφύα Ζαχαρϊκη 



Διεύθυνςησ, ςτην Ερμούπολη. Η ταλαιπωρύα και τα ϋξοδα με τα οπούα ϋρχονται 

αντιμϋτωποι εύναι τερϊςτια. Εκατοντϊδεσ αναπληρωτϋσ αναγκϊζονται να 

μεταβούν ςτη Σύρο και αφού αναλϊβουν υπηρεςύα εύτε να παραμϋνουν ςτο 

νηςύ, πληρώνοντασ για τη διαμονό τουσ ϋωσ ότου υπϊρξει ακτοπλοώκό γραμμό 

για τα νηςιϊ όπου τελικϊ θα υπηρετόςουν, εύτε να αναγκϊζονται να 

επιςτρϋψουν ςτον Πειραιϊ(!) για να επιβιβαςτούν από εκεύ ςε κϊποιο πλούο τησ 

γραμμόσ προκειμϋνου να φτϊςουν εγκαύρωσ ςτον τελικό προοριςμό τουσ.  

Όλα τα παραπϊνω, ιδιαύτερα ςε καιρούσ υγειονομικόσ και οικονομικόσ 

κρύςησ, για τουσ αναπληρωτϋσ εκπαιδευτικούσ, οι οπούοι κατϊ τουσ 

καλοκαιρινούσ μόνεσ δεν εργϊζονται και φυςικϊ δεν πληρώνονται, ςημαύνουν 

οικονομικό εξόντωςη.  

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. θεωρεύ ότι επιβϊλλεται η πρόβλεψη, από την πλευρϊ 

του Υπουργεύου, για ηλεκτρονικό ανϊληψη υπηρεςύασ με τη ςυμπλόρωςη τησ 

αντύςτοιχησ φόρμασ και η μϋριμνα ώςτε να ξεπεραςτούν τα όποια νομικόσ 

φύςεωσ εμπόδια. Μόνον ϋτςι θα δοθεύ  λύςη ςε ϋνα χρόνιο πρόβλημα με το 

οπούο ϋρχονται αντιμϋτωποι οι αναπληρωτϋσ και αναπληρώτριεσ 

εκπαιδευτικού.  

 

 

 


