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22ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ 
 

239 ΣΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΜΕΣΑ 

ΣΗΝ Α ΦΑΗ ΠΡΟΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ 

 
 

υναδϋλφιςςεσ, υνϊδελφοι,  
 
ε δύο μαραθώνιεσ ςυνεδριϊςεισ του Τπηρεςιακού υμβουλύου, η πρώτη ςτισ 10/9 και 
η δεύτερη ςτισ 12/9,  ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα τοποθϋτηςησ των υναδϋλφων 
Αναπληρωτών που προςλόφθηκαν κατϊ την Α’ φϊςη. Κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ 
ςτο ςύνολό τησ υπόρξαν λϊθη και ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ υπόρξε ανακοινοπούηςη 
των τοποθετόςεων. Ζώντασ και ειςπρϊττοντασ από πρώτο χϋρι την αγωνύα των 
υναδϋλφων αναπληρωτών, θϋλουμε να τονύςουμε τα εξόσ, ςε ςχϋςη με τισ θϋςεισ μασ 
διαχρονικϊ και τη ςτϊςη που κρατόςαμε: 
 

 Δεν μπόκαμε ςτη διαδικαςύα να μοιρϊςουμε τισ παρϊλληλεσ ςτηρύξεισ με 
κανϋνα τρόπο και ούτε εύναι δικό μασ ευθύνη. Αδιαπραγμϊτευτη θϋςη μασ 
εύναι πωσ εύναι υποχρϋωςη τησ πολιτεύασ να ςτηρύξει όλα τα παιδιϊ 
που χρειϊζονται παρϊλληλη ςτόριξη. Ήμαςταν ςτη ςυνεδρύαςη 
παρακολουθώντασ και ελϋγχοντασ τη διαδικαςύα. 

 Προςπαθόςαμε να υπϊρχει διαφϊνεια και ςυνεχόσ ενημϋρωςη με κϊθε 
τρόπο, ϋτςι ώςτε όλοι να εύςτε ενόμεροι για την εξϋλιξη και τα 
αποτελϋςματα των ςυνεδριϊςεων. 

  Απαιτόςαμε να υπολογύζεται  ϋνα επιπλϋον κενό για τα ςχολεύα με 4 
τμόματα Ολοόμερου και πϊνω και τελικϊ τα κενϊ ϋτςι υπολογύςτηκαν. 

 Αναδεύξαμε και επιςημϊναμε ςτη διούκηςη το γεγονόσ τησ προχωρημϋνησ 
ώρασ που τελικϊ κατϋληξαν να ανακοινώνονται οριςμϋνεσ κατηγορύεσ 
τοποθετόςεων και των δυςκολιών που προκύπτουν, ώςτε να 
βρύςκονται οι υνϊδελφοι αναπληρωτϋσ την ϊλλη μϋρα το πρωύ ςτα 
ςχολεύα.  

 Προςπαθόςαμε να ςυμβϊλλουμε ςτη διαμόρφωςη των ομϊδων των 
ςχολεύων για τισ ειδικότητεσ που χρειαζόταν αλλϊ εκφρϊςαμε την αντύθεςό 
μασ ςτισ τοποθετόςεισ υναδϋλφων ςε 3 και 4 ςχολεύα, για να 
ςυμπληρώςουν το ωρϊριό τουσ. Βεβαύωσ και πρϋπει να λειτουργόςουν 
τα ςχολεύα αλλϊ αυτό δε ςημαύνει πωσ οι υνϊδελφοι θα πρϋπει να 
γύνονται κϊθε χρόνο λϊςτιχο και να τρϋχουν «με την ψυχό ςτο ςτόμα» 
και με προςωπικϊ τουσ ϋξοδα από ςχολεύο ςε ςχολεύο και από 
διϊλειμμα ςε διϊλειμμα. Διαχρονικό ευθύνη τησ πολιτικόσ ηγεςύασ εύναι να 
ςταματόςει αυτό η απαρϊδεκτη κατϊςταςη. 
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Εφόςον λοιπόν ολοκληρώθηκαν οι τοποθετόςεισ όλων των υναδϋλφων,  
 

 καλούμε οποιανδόποτε υνϊδελφο θεωρεύ πωσ υπόρξε λϊθοσ και δεν 
τοποθετόθηκε ςύμφωνα με τα μόριϊ του, να μασ ενημερώςει και 
ταυτόχρονα να προχωρόςει ςε αύτημα θεραπεύασ (ϋνςταςη), όπωσ εύναι 
αναφαύρετο δικαύωμϊ του, ώςτε να εξεταςτεύ η περύπτωςό του και αςφαλώσ 
να δικαιωθεύ.  

 Ζητούμε από τη Δ/ντρια Εκπαύδευςησ ενόψει τησ β’ φϊςησ και πριν γύνουν οι 
τοποθετόςεισ,  να δοθεύ η δυνατότητα για βελτύωςη θϋςησ ςε όςουσ 
υναδϋλφουσ δεν τοποθετόθηκαν ςε ςχολεύα τησ επιλογόσ τουσ ό ακόμα 
και αν  τοποθετόθηκαν ςτισ τελευταύεσ τουσ επιλογϋσ. 
 

ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟ ΣΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΗΝ ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΙΔΙΑΣΕΡΑ ΣΟΝ 
ΕΤΑΙΘΗΣΟ ΣΟΜΕΑ ΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΗΡΙΞΗ) 

 
Δυςτυχώσ τα κενϊ που υπϊρχουν ςτην Αν. Αττικό εύναι ακόμη πϊρα πολλϊ, γεγονόσ που 
δημιουργεύ ςοβαρϊ προβλόματα ςτην οργϊνωςη και τη λειτουργύα των ςχολεύων. Πιο 
ςυγκεκριμϋνα τα κενϊ μετϊ την ολοκλόρωςη τησ α’ φϊςησ ϋχουν ωσ εξόσ: 
 
   Α’ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 
   
ΠΕ70        2 ςτο πρωινό τμόμα   16 ςτο ολοόμερο       ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗ 10        
ΠΕ60        17                                                                              ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗ 4            
ΠΕ08        8 
ΠΕ79        3 
ΠΕ91        6 
ΠΕ11        2 
ΠΕ05        --- 
ΠΕ06        --- 
ΠΕ07        --- 
ΠΕ86        --- 
 
Β’ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 
 
ΠΕ70         34 ςτο πρωινό τμόμα   8 ςτο ολοόμερο      ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗ 8          
ΠΕ60         7                                                                               ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗ 3            
ΠΕ08         2 
ΠΕ79         4 
ΠΕ91         7 
ΠΕ11         5 
ΠΕ86         2 
ΠΕ05        --- 
ΠΕ06        --- 
ΠΕ07        --- 
 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΗΡΙΞΗ Α’ ΚΑΙ Β’ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 
 
ΠΕ70       90 
ΠΕ60       9 
 



Προκύπτει πωσ με την ολοκλόρωςη τησ Α’ φϊςησ υπϊρχουν ακόμη 80 κενϊ ςτο 
ςύνολο τησ Αν. Αττικόσ και 99 ςτην παρϊλληλη ςτόριξη. Ο αριθμόσ εύναι μεγϊλοσ 
όπωσ όδη ϋχουμε επιςημϊνει και ςε προηγούμενο ενημερωτικό μασ. 
 Απαιτούμε από το Τπουργεύο Παιδεύασ να κατανοόςει την ϋκταςη του 
προβλόματοσ και να προχωρόςει ϊμεςα ςτη β’ φϊςη, ώςτε να καλυφτούν τα 
κενϊ ςτο ςύνολό τουσ, να λειτουργόςουν οι ςχολικϋσ μονϊδεσ και να ςτηριχτεύ η 
δημόςια εκπαύδευςη και τα δικαιώματα των μαθητών μασ και των οικογενειών 
τουσ. Παρϊλληλα για μια ακόμη φορϊ θα τονύςουμε πωσ ο μόνοσ δρόμοσ, ώςτε να μη 
βιώνουμε κϊθε χρόνο αυτϋσ τισ καταςτϊςεισ εύναι να προχωρόςει η κυβϋρνηςη ςε 
μαζικούσ μόνιμουσ διοριςμούσ εκπαιδευτικών, ώςτε να καλυφτούν όλα τα κενϊ 
που υπϊρχουν, παρϊμετροσ απαραύτητη, για την ουςιαςτικό αναβϊθμιςη τησ δημόςιασ 
εκπαύδευςησ και τη διαςφϊλιςη τησ εργαςιακόσ ςταθερότητασ χιλιϊδων υναδϋλφων 
που βρύςκονται κϊθε χρόνο με μια βαλύτςα ςτο χϋρι. 
 
Ευχόμαςτε καλό αρχό ςτουσ υναδϋλφουσ αναπληρωτϋσ, ςτουσ υναδϋλφουσ οι 
οπούοι παρϊ τισ δυςκολύεσ που αντιμετωπύζουν κϊθε χρόνο ςυμβϊλλουν αποφαςιςτικϊ 
ςτη λειτουργύα των ςχολεύων ςε ολόκληρη τη χώρα. 

 
 
 

ΟΙ ΑΙΡΕΣΟΙ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΤΝΑΔΕΛΦΩΝ 

 


