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Προςλιψεισ Αναπλθρωτϊν: ταγόνα ςτον ωκεανό… 

 
Τθν Παραςκευι 25 Σεπτεμβρίου 2015, με κακυςτζρθςθ ρεκόρ ςτθν ιςτορία τθσ 

εκπαίδευςθσ, ανακοινϊκθκε από τθν πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ θ 

πρόςλθψθ των πρϊτων 2.579 αναπλθρωτϊν δαςκάλων και νθπιαγωγϊν. 

  Αρικμόσ ελάχιςτοσ μπροςτά ςτα 14.000 και πλζον κενά που καταγράφονται ςτθν 

Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ και τον οποίο θ κυβζρνθςθ επιχειρεί να εμφανίςει ωσ 

επίτευγμα αντί να ηθτά ταπεινά ςυγγνϊμθ από μακθτζσ, γονείσ και εκπαιδευτικοφσ για 

τθν πρωτοφανι εικόνα διάλυςθσ που παρουςιάηει φζτοσ το δθμόςιο ςχολείο. 

  Σε όλα τα παραπάνω ζρχεται να προςτεκεί θ απίςτευτθ ςκλθρότθτα που 

επιδεικνφεται απζναντι ςε αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ οι οποίοι καλοφνται να  

μεταβοφν μζςα ςε δφο, μόλισ, θμζρεσ για ανάλθψθ υπθρεςίασ ςτισ εςχατιζσ τθσ Ελλάδασ, 

με χριματα που δε διακζτουν αλλά και με τθν απειλι για άρνθςθ πρόςλθψθσ ςε 

περίπτωςθ που δεν προςκομίηουν ωσ δικαιολογθτικά πρόςφατεσ ιατρικζσ γνωματεφςεισ 

από ψυχίατρο και πακολόγο (όπωσ απαιτοφν πολλζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ) ενϊ μζχρι 

πρόςφατα είχαν τριετι ιςχφ. 

  Σο Τπουργείο Παιδείασ οφείλει να εκδϊςει άμεςα εγκφκλιο με τθν οποία κα 

επιλφεται το ηιτθμα ςτθν κατεφκυνςθ τθσ διευκόλυνςθσ και όχι τθσ ταλαιπωρίασ των 

αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν. 

  Οφείλει επίςθσ να προχωριςει ςτθν αποςτολι οδθγιϊν προσ τισ Διευκφνςεισ 

Εκπαίδευςθσ ϊςτε να αναρτιςουν το ςφνολο των κενϊν που παρουςιάηονται ςτισ 

ςχολικζσ μονάδεσ για να μπορζςουν να διεκδικιςουν τθν τοποκζτθςι τουσ ςε αυτά οι 

αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν υπθρεςία. Διαρρζουν ιδθ προκζςεισ 

μεκοδεφςεων εκ μζρουσ Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ για τθν ανάρτθςθ μζρουσ μόνο των 

κενϊν με πρόταξθ εκείνων που οι ίδιοι κεωροφν ότι κα πρζπει να καλυφκοφν ςε αυτι τθ 



 

φάςθ, αφοφ οι τοποκετθμζνοι αναπλθρωτζσ δεν καλφπτουν το ςφνολο των αναγκϊν. Κάτι 

τζτοιο κα είναι παράνομο και κα παραβιάηει κάκε ζννοια δικαίου.  

  Η Δθμοκρατικι Ανεξάρτθτθ Κίνθςθ Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

καλεί τουσ αιρετοφσ εκπροςϊπουσ κακϊσ και τα μζλθ τθσ ςτα κατά τόπουσ Διοικθτικά 

Συμβοφλια των Συλλόγων Εκπαιδευτικϊν να καταγγείλουν κάκε τζτοιου είδουσ παράνομθ 

ενζργεια και να αγωνιςτοφν για να τθν αποτρζψουν.  
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