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Κενά και προσλήψεις αναπληρωτών  

Με την τελευταία πρόσληψη αναπληρωτών, καλύφθηκαν εντός του Νοεμβρίου (!) αρκετά 

κενά, τα περισσότερα των οποίων (και) στη Μαγνησία, υπήρχαν από την έναρξη της 

σχολικής χρονιάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω ελλείψεις εκπαιδευτικών ελάχιστα 

ή καθόλου απασχόλησαν τα ΜΜΕ και ειδικά τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια, για λόγους 

που ο καθένας μπορεί να καταλάβει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα κενών συνεχίζει να υπάρχει 

στο Γυμνάσιο –Λ.Τ. Τρικερίου.  

Το πλήθος των κενών και η ανάγκη να καλυφθούν  τουλάχιστον τα πανελλαδικά 

εξεταζόμενα μαθήματα ενέτεινε τις πολλές, συνεχείς, συχνά προβληματικές τοποθετήσεις  

και δυσκόλεψε τα προγράμματα των σχολείων και τις εργασιακές συνθήκες συναδέλφων, 

κυρίως αναπληρωτών. Επίσης, όπως ήταν αναμενόμενο, οι καθυστερημένες προσλήψεις 

αναπληρωτών και τα ελλιπή κίνητρα προϋπηρεσίας επέφεραν και περισσότερες  αρνήσεις 

και παραιτήσεις, αφού στη μέση της χρονιάς αρκετοί είχαν ήδη αναλάβει άλλη εργασία.  

Για τις τοποθετήσεις αναπληρωτών υπενθυμίζουμε για πολλοστή φορά ότι δεν είναι 

αρμόδιο το ΠΥΣΔΕ.  

Σύμφωνα με την Αριθ. πρωτ.: 182585/Ε1/21-11-2019 ειδική πρόσκληση αναπληρωτών, για 
τη Μαγνησία, ανακοινώθηκαν κενά σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της β’βάθμιας 
εκπαίδευσης ως εξής: 
2  ΠΕΟ2 (ΖΕΠ) 
1 ΠΕ04.01 (ΠΑΡΑΛΗΛΗ) 
1 ΠΕ04.04  
1 ΠΕ05 (ΣΚΟΠΕΛΟΣ) 
1 ΠΕ87.09  
1 ΤΕ01.19 
Η ένταξη των παραπάνω κενών στην «ειδική πρόσκληση» (γίνονται νέες δηλώσεις για 

συγκεκριμένα σχολεία και η μη ανάληψη υπηρεσίας επιφέρει ποινή αποκλεισμού) είναι 

θετική, ωστόσο προκαλεί εντύπωση ότι δεν συμπεριλαμβάνονται όλα τα κενά. Επίσης 

ειδικά η πρόσκληση κάλυψης του κενού βιολόγου στην Α’ περιοχή είναι εξαιρετικά 

προβληματική από κάθε άποψη. Συγκεκριμένα δηλώθηκε το εξής κενό: 

10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ (7 ω), 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ (3 ω), 4ο 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (5 ω), ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (6 ω), 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (2 ω) 

Σύμφωνα με όσα  γνωρίζουμε υπάρχουν επίσης τα  κενά: ΠΕ 01 (Τρίκερι, Ζαγορά)  ΠΕ05, 

(διάσπαρτα κενά σε σχολεία της Α’) ΠΕ08 (σε αρκετά σχολεία στην Α’ και Β’ περιοχή) και 

ορισμένες ώρες για τεχνολόγο (Τρίκερι και 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ι.). Επίσης συνεχίζει να υπάρχει 

έλλειψη 2 ΕΒΠ στο ΕΕΕΕΚ Βόλου και δεκάδες κενά στα Τμήματα Ένταξης Γυμνασίων, τα 

περισσότερα των οποίων υπολειτουργούν, από την αρχή της χρονιάς .  

Ορισμένες επιμέρους ανάγκες 1-2 ωρών ενδεχομένως θα μπορούσαν να καλυφθούν με 

υπερωρίες ωστόσο επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση του κλάδου μας: ΟΧΙ ΣΤΙΣ 



ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ. Κανένας σύλλογος δεν πρέπει να αναθέσει υπερωρία αν δεν το 

ζητήσει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Ειδικά οι αναπληρωτές ΠΔΕ – ΕΣΠΑ δεν μπορούν εκ του 

νόμου να πληρωθούν υπερωρίες και συνεπώς δεν υπάρχει καν θέμα υπερωριών  για 

αυτούς τους συναδέλφους.   

Διορισμοί 

Οι διορισμοί στην ειδική αγωγή καθυστερούν απαράδεκτα, παρά του ότι υπήρχε θεσμικό 

πλαίσιο και προϋπολογισμένα κονδύλια και για το 1019. Απ’ ότι φαίνεται θα καλυφθούν … 

όταν καλυφθούν ελάχιστες από τις πραγματικές ανάγκες ειδικά στα τμήματα ένταξης. 

Σύμφωνα με πρόσφατη τροπολογία, προβλέπεται σε κάθε Τ.Ε.  μεγάλου σχολείου (πάνω 

από 200 μαθητές) 1 φιλόλογος και 1 μαθηματικός και μόνο σε πολύ μεγάλα σχολεία (πάνω 

από 300 μαθητές) 1 εκπαιδευτικός ΠΕ04 (!!!!). Αυτό σημαίνει ότι σε όλη τη Β’ Μαγνησία δεν 

θα διοριστεί κανένας (!) και στην Α’ Μαγνησίας θα διοριστούν 11 φιλόλογοι, 11 

μαθηματικοί και 3 μόνο φυσικών επιστημών .  

Ακόμα χειρότερα, στη Γενική Παιδεία δεν φαίνονται καθόλου διορισμοί. Είναι ντροπή όχι 

μόνο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αλλά συνολικά για την Ελληνική Πολιτεία να 

λέγεται ότι δήθεν …. μελετούν αν υπάρχουν ανάγκες. Υπενθυμίζουμε ότι η εξαγγελία των 

άνω των 10.000 διορισμών σταδιακά, από το 2020,  είχε εγκριθεί ακόμα και από την τρόικα 

– «θεσμούς»…  

Το πάγωμα διορισμών και η άρνηση ακόμα και για την αναγκαιότητα τους θα συνεχίσει να 

έχει αρνητικές επιπτώσεις στο σύνολο των υπηρεσιακών μεταβολών. Δυστυχώς και φέτος 

προβλέπονται να γίνουν ελάχιστες μεταθέσεις παρά τα πολύ μεγάλα κενά, τόσο στη Β’ όσο 

και στην Α’ περιοχή, που καλύπτονται λειτουργικά με εκατοντάδες αποσπάσεις και 

προσλήψεις αναπληρωτών.  

Υπενθύμιση 

Λήγει σήμερα Δευτέρα 25/11 το μεσημέρι η προθεσμία αίτησης μετάθεσης- βελτίωσης. 

Πρέπει όσοι κάνουν αίτηση να βεβαιωθούν ότι έχει οριστικοποιηθεί και να ελέγξουν τα 

μόρια που τους έχουν υπολογιστεί.  

Αντί επιλόγου …. 

Η συμμετοχή αρκετών εκπαιδευτικών και κυρίως των μαθητών μας στο πρόσφατο μαθητικό 

συλλαλητήριο για την αέρια ρύπανση είναι ένα από τα πλέον ελπιδοφόρα σημεία των 

καιρών.  

Στη διάθεση όλων των συναδέλφων  

Κατσούρας Σταύρος 6976654501  
Τσιτούμη Διαλεχτή 6979348163  

Τσιρέπας Παντελής 6974160740 

 


