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Μετά τισ 20/9/16 η Βϋ φάςη προςλήψεων αναπληρωτϊν ςτην Π.Ε. 

(ειδικότητεσ, ειδική αγωγή, παράλληλη ςτήριξη,  

δάςκαλοι, νηπιαγωγοί) 

 

 Σφμφωνα με τθν ενθμζρωςθ που είχα ςιμερα, κα υπάρξει  

κακυςτζρθςθ ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ Βϋ φάςθσ πρόςλθψθσ αναπλθρωτϊν 

ςτθν Π.Ε. 

 Συγκεκριμζνα αναμζνεται οι περιςςότερεσ προςλιψεισ αναπλθρωτϊν 

να πραγματοποιθκοφν μετά τισ 20/9/16. 

 Η πρόςληψη ειδικοτήτων αναμζνεται μετά τθν οριςτικοποίθςθ των 

πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. και τθν  πικανι μετακίνθςθ εκπαιδευτικϊν 

από τθν Β/κμια που πλεονάηουν ςτθν Α/κμια. 

 Τα κενά  ειδικοτιτων ςτθν Π.Ε. ξεπερνοφν 1.650. 

 Η πρόςληψη αναπληρωτϊν ειδικήσ αγωγήσ, κυρίωσ για τθν κάλυψθ 

των κενϊν των τμθμάτων ζνταξθσ, προγραμματίηεται για το τζλοσ 

Σεπτεμβρίου. 

 Τα κενά υπολογίηονται περίπου ςτα 1.000. 

 Η πρόςληψη αναπληρωτϊν για την παράλληλη ςτήριξη, αν και είχε 

προγραμματιςτεί να γίνει θ πρϊτθ φάςθ ςτισ 7/9/16, δεν αναμζνεται 

να γίνει κι αυτι πριν το τζλοσ Σεπτεμβρίου. 

 Τα αιτιματα ξεπερνοφν τισ 5.000. Όμωσ δεν αναμζνεται πρόςλθψθ 

περιςςότερων των 2.500 αναπλθρωτϊν κι αυτό με προχποκζςεισ. 

 Η πρόςληψη δαςκάλων και νηπιαγωγϊν Βϋ φάςθσ αναμζνεται ςτο γϋ 

10θμερο Σεπτεμβρίου αφοφ οριςτικοποιθκοφν τα κενά. 

 Σιμερα τα εναπομείναντα κενά, μετά τισ προςλιψεισ 2.350 Π.Ε.70 

και 1.335 Π.Ε.60 είναι λίγα με μια αυξθτικι τάςθ λόγω κυρίωσ των 
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αδειϊν ανατροφισ και άνευ αποδοχϊν με πικανότθτα να 

ξεπεράςουν τα 1.000 ζωσ το τζλοσ Σεπτεμβρίου.  

 Τονίηω πωσ και θ νζα ςχολικι χρονιά ξεκίνθςε με πάνω από 6.000 

κενά, παρά τισ ρυκμίςεισ Φίλθ για τθ μείωςθ του προςωπικοφ.  

 Αναρωτιζμαι αν ο κ. Τςίπρασ ζβαλε άριςτα 20 ςτον κ. Φίλη που 

ζκανε το 50% των προςλήψεων εγκαίρωσ, τι βακμό κα του ζβαηε αν είχε 

κάνει το 100% των προςλιψεων;  

 Οι θριαμβολογίεσ δεν δικαιολογοφνται. Είναι δυνατόν ςτθν Ελλάδα 

του 2016 το αυτονόθτο, να ξεκινά το ςχολείο χωρίσ κενά εκπαιδευτικϊν, να 

αποτελεί ηθτοφμενο; 

 Σιμερα, όςο ποτζ άλλοτε, είναι αδιριτθ ανάγκθ για ζναν μακροχρόνιο 

εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό προκειμζνου να αντιμετωπίςουμε  τισ πακογζνειεσ 

του εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ και επιτζλουσ ασ προχωριςουμε ςε 

μόνιμουσ διοριςμοφσ για τθν κάλυψθ όλων των κενϊν. 
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