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Δελτίο Σφπου 

Θζμα: «Προςλιψεισ αναπλθρωτϊν, Β’ φάςθ» 

Η Π.Ε.Α.Δ. ωσ ο αναγνωριςμζνοσ κεςμικόσ εκπρόςωποσ των αναπλθρωτϊν ςτθ 

Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, μετά τισ προςλιψεισ τθν Παραςκευι 27/9 (β’ φάςθ) ζχει να 

παρατθριςει τα εξισ: 

1. Παρά το γεγονόσ ότι τα κενά ςτθν Β/κμια Εκπαίδευςθ είχαν ιδθ χαρτογραφθκεί 

ςε ςθμαντικότατο ποςοςτό ενόψει των προςλιψεων τθσ α’ φάςθσ (5/9), εκείνεσ 

άφθςαν ακάλυπτο το 63%!!! Το επαναλαμβανόμενο αυτό φαινόμενο τα τελευταία 

χρόνια προκαλεί αρνθτικζσ ςυνζπειεσ (α) ςτθν ζγκαιρθ κάλυψθ των κενϊν ςτα 

Γυμνάςια και τα Λφκεια τθσ χϊρασ, με ςυνακόλουκθ τθν υςτζρθςθ ςτθν εκκίνθςθ 

των μακθμάτων, ειδικά των πανελλαδικά εξεταηόμενων και (β) επιφζρει 

ςτρεβλϊςεισ ςτισ προςλιψεισ αφοφ ςτθν α’ φάςθ αυξάνεται για πολλοφσ θ 

πικανότθτα να βρεκοφν πολφ μακριά από τουσ τόπουσ μόνιμθσ διαμονισ τουσ. 

2. Η Β/κμια Γενικι Αγωγι διεκδικεί –δυςτυχϊσ- τον ρόλο του φτωχοφ ςυγγενι, αν 

και οι περιςςότερεσ αλλαγζσ ςε αναλυτικά προγράμματα και προγράμματα 

ςπουδϊν τθν αφοροφν, ειδικά τισ λεγόμενεσ βαςικζσ ειδικότθτεσ. 

3. Τα ςτοιχεία μετά και τισ πρόςφατεσ προςλιψεισ αποδεικνφουν ότι τα κενά που  

παραμζνουν για τθ μεν Γενικι Αγωγι υπολογίηονται ςτα 1.800, για τθ δε Ειδικι 

Αγωγι ςε πάνω από 900! 

Συμπζραςμα:  

Με βάςθ παραπάνω, ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Γενικισ, Επαγγελματικισ και 

Ειδικισ Εκπαίδευςθσ παραμζνουν με κενά που προςεγγίηουν το 50%! (π.χ. ενθμερωτικό 

αιρετϊν ςτο ΚΤΔΕ, ενθμερωτικό αιρετϊν ΠΤΔΕ Κορινκίασ αναφζρει τθν κάλυψθ μόνο 

του 40% των κενϊν, ενϊ αντίςτοιχα είναι τα πράγματα ςτθν Κεντρικι Μακεδονία, ςτθν 

Αχαΐα, τθν Ηλεία και ςε πολλζσ ακόμθ περιοχζσ). 

Επίςθσ, για τθν Προςφυγικι Εκπαίδευςθ δεν ζχουμε καμία πρόςλθψθ! 
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 Καλοφμε το Τπουργείο να προχωριςει γριγορα και ςτθν επόμενθ φάςθ 

προςλιψεων! 

 

 Ζθτοφμε από το Τπουργείο να κακιερϊςει ζγκαιρο και ζγκυρο προγραμματιςμό 

προκειμζνου να ξεκινοφν πραγματικά τα ςχολεία με όλουσ τουσ απαραίτθτουσ 

εκπαιδευτικοφσ ςτισ κζςεισ τουσ! Για άλλθ μια ςχολικι χρονιά τα μακιματα ςε 

πολλά ακόμθ Γυμνάςια και τα Λφκεια κα αρχίςουν να διεξάγονται υπό 

ςυνκικεσ κανονικότθτασ από τον Οκτϊβριο και μετά! Γιατί;  

Σόςο οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ που δικαιοφνται να ξεκινοφν 

ταυτόχρονα τα μακιματά τουσ,  όςο και οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί 

που δικαιοφνται να εργάηονται  ςε ςυνκικεσ που τιμοφν και  ςζβονται τθν 

προςφορά τουσ ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ διεκδικοφμε το …αυτονόθτο!!!  
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