
 

 

 

Θέμα: «Επισήμανση για την εφαρμογή των νόμιμων διαδικασιών στις τοποθετήσεις, εν 
όψει των προσλήψεων Αναπληρωτών Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής κι 
Εκπαίδευσης» 

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων Π.Ε. 61 και Π.Ε. 71, δηλαδή οι Δάσκαλοι και 

Νηπιαγωγοί Ειδικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης, βιώνουμε τα τελευταία 11 χρόνια 

πρωτοφανή επαγγελματική ομηρία, αφού το υπουργείο συντηρεί την προώθηση 
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συμφερόντων πώλησης ακαδημαϊκών τίτλων και δεν έχει προβεί ποτέ στο μόνιμο 

διορισμό εκπαιδευτικών Π.Ε. 71 και Π.Ε. 61.. 

Αυτό έχει ως συνέπεια μόνο την προσωρινή από τους Π.Ε. 71 και Π.Ε. 61 κάλυψη 

των λειτουργικών κενών στο χώρο της Ειδικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης (κενά στα 

οποία ήδη θα έπρεπε να υπηρετούμε με μόνιμο διορισμό). Η πολιτική αυτή του 

υπουργείου με τις φανερά πλέον αρνητικές της συνέπειες, οδηγεί ταυτόχρονα στην 

καταπάτηση των δικαιωμάτων των μαθητών με αναπηρία ή/και  ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς επίσης και στην καταπάτηση των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων των Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης. 

Επιπρόσθετα, η επαγγελματική ομηρία και η εργασιακή ανασφάλεια των Π.Ε. 71 και 

Π.Ε. 61 εντείνεται από το γεγονός ότι ορισμένες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης τα προηγούμενα χρόνια συνήθιζαν να μην εφαρμόζουν τις νόμιμες 

διαδικασίες στις τοποθετήσεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής. 

 

Ειδικότερα καταγράφηκαν οι εξής περιπτώσεις: 

 Δεν ανακοινώθηκαν ποτέ τα λειτουργικά και οι τοποθετήσεις έγιναν προφορικά με 

απευθείας εντολή του Διευθυντή της Π.Ε. και με το Π.Υ.Σ.Π.Ε να κρατά απλά 

επικυρωτικό ρόλο σε αυθαίρετες διαδικασίες. 

 Δεν αναρτήθηκαν τα λειτουργικά κενά στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. ώστε να 

διασφαλιστεί η απαραίτητη διαφάνεια.  

 Ανακοινώθηκαν προφορικά μόνο μερικά κενά, ενώ κάποια αποκρύφτηκαν.  

 Δε δόθηκε στους συναδέλφους η δυνατότητα να κάνουν δήλωση προτίμησης. 

 Δε λήφθηκαν υπόψη τα κριτήρια τοποθέτησης που ορίζονται στη 

5/361/1/697/126794/Δ1/14-10-2009. 

 Αντί των κριτηρίων τοποθέτησης που ορίζονται στη 5/361/1/697/126794/Δ1/14-10-

2009, λήφθηκε υπόψη ένα άτυπο παιδαγωγικό κριτήριο βάσει του οποίου όποιος 

εργαζόταν και πέρσι στην ίδια Διεύθυνση Π.Ε. τοποθετούταν στο περσινό του 

σχολείο. Μάλιστα σε περιπτώσεις διαμαρτυρίας από μέρους των Αναπληρωτών 

Εκπαιδευτικών τους επιρρίφθηκε ευθύνη για την έλλειψη σταθερότητας που θα 

υποστούν οι μαθητές, χωρίς να ληφθούν υπόψη σοβαρά κοινωνικά κριτήρια, όπως 



και ότι υπεύθυνη της αστάθειας είναι η Πολιτεία που δε μεριμνά για το μόνιμο 

διορισμό τους και τους καθιστά για χρόνια επαγγελματικά όμηρους. 

 Προηγήθηκαν στην τοποθέτηση οι έχοντες μεταπτυχιακό τίτλο με το λανθασμένο 

σκεπτικό ότι προηγούνταν στη σειρά κατάταξης (όπως αδίκως συμβαίνει στους 

πίνακες ΕΑΕ). Δηλαδή υπήρξε άγνοια ότι κάποιος με λιγότερη ή μηδενική 

προϋπηρεσία προηγείται λόγω μεταπτυχιακού στη σειρά κατάταξης από τους 

έχοντες περισσότερη προϋπηρεσία, οι οποίοι ωστόσο προηγούνται βάσει νόμου στη 

σειρά τοποθέτησης! 

 Δεν αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. τα σχολεία στα οποία 

τοποθετήθηκαν οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί. 

 

Δεδομένων των παραπάνω ΖΗΤΟΥΜΕ: 

1. Την ανακοίνωση των λειτουργικών κενών σε δομές  Ειδικής Αγωγής (Τ.Ε., 

Παράλληλη Στήριξη, Ειδικό Σχολείο, Κατ’ Οίκον Διδασκαλία) στο χώρο της 

Διεύθυνσης της Π.Ε.. 

2. Την ανάρτηση των ανωτέρω λειτουργικών κενών στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης 

Π.Ε. ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη διαφάνεια. 

3. Την τήρηση της νομοθεσίας για το δικαίωμα του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού να 

κάνει δήλωση προτίμησης τοποθέτησης, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 3 του 

άρθρου 8 της αριθμ. 35557/09-04-2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 465/17-04-2003 τ.Β`). 

4. Τη συνεδρίαση του  Π.Υ.Σ.Π.Ε.  και την τήρηση των κριτηρίων τοποθέτησης της 

κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτή συνοψίζεται στη 5/361/1/697/126794/Δ1/14-10-

2009. 

5. Όταν διατυπώνεται από κάποιον Αναπληρωτή Εκπαιδευτικό ή το Διευθυντή Π.Ε. ή 

το Σχολικό Σύμβουλο ή τους αιρετούς του Π.Υ.Σ.Π.Ε. αίτημα-πρόταση για 

επανατοποθέτηση των Εκπαιδευτικών στα περσινά τους σχολεία, τότε να τηρείται 

μία ανοιχτή και διαφανής διαδικασία για την εξέταση του αιτήματος. Δηλαδή να 

καλούνται όλοι οι νεοπροσληφθέντες Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί σε ανοιχτή 

συνάντηση, όπου καθένας να μπορεί να εκφράσει την επιθυμία του να 

επανατοποθετηθεί στο περσινό του σχολείο. Και μόνον όταν όσοι προηγούνται στην 

τοποθέτηση εκχωρούν το δικαίωμα πρόταξής τους σε όσους έπονται στην 



τοποθέτηση, μόνο τότε να γίνεται δεκτό το αίτημα. Σε αντίθετη περίπτωση να 

γίνεται σεβαστό το δικαίωμα όσων προηγούνται. 

6. Την ανάρτηση στο διαδίκτυο της απόφασης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. με τις τοποθετήσεις των 

Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών.  

 

Επομένως ζητούμε το αυτονόητο, την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και 

των νόμιμων διαδικασιών. Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας προς όλες τις 

Διευθύνσεις Π.Ε. που το τήρησαν πιστά έως σήμερα. Πρόκειται για μια συλλογική 

ευθύνη που μοιραζόμαστε όλοι. Είναι ο τρόπος να σεβαστούμε το συνάδελφο. Είναι 

ένας ακόμη  τρόπος  να υπερασπίσουμε εμπράκτως τα δικαιώματα του κλάδου 

μας πέρα από κάθε είδους μικροσυμφέροντα.  

Καλούμε τους κατά τόπους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. να διασφαλίσουν την 

τήρηση Των διαδικασιών. 

Επίσης ενημερώνουμε ότι θα παράσχουμε νομική υποστήριξη σε οποιοδήποτε 

μέλος των ΣΑΤΕΑ τη χρειαστεί. 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 


