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Συναδέλφισσες -συνάδελφοι, 

 

Με την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των συναδέλφων στα σχολεία της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ 

Αθήνας, καλωσορίζουμε τους αποσπασμένους από άλλα ΠΥΣΠΕ και τους αναπληρωτές 

συναδέλφους μας και τους ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή σχολική χρονιά.  

 

Θα ήθελα ενημερώνοντας όλους να τονίσω ότι οι ανάγκες για μόνιμους μαζικούς 

διορισμούς είναι και επιτακτικές και χρήζουν ΑΜΕΣΗΣ αντιμετώπισης και λύσης. Αυτό άλλωστε 

δείχνει και ο μεγάλος αριθμός αναπληρωτών που προσελήφθησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Οι 

20.558 προσλήψεις αναπληρωτών (16.191 στην Π.Ε.) μπορεί να είναι οι περισσότεροι από κάθε 

άλλη χρονιά, όμως ταυτόχρονα φανερώνουν τις τεράστιες ελλείψεις των σχολείων μας.  Επίσης 

είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και νέες προσλήψεις το αμέσως προσεχές διάστημα για την 

κάλυψη τόσο των κενών που εξακολουθούν να υπάρχουν, όσο και αυτών που θα προκύψουν κατά 

τη διάρκεια του διδακτικού έτους.  

Αν σκεφτούμε ότι επί μια δεκαετία δεν έγιναν μόνιμοι διορισμοί, καταλαβαίνουμε ότι το 

εκπαιδευτικό μας σύστημα στηρίζεται στο θεσμό των αναπληρωτών και οι οποίοι καλύπτουν 

οργανικά κενά, δηλαδή πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Πολλοί δε από αυτούς εργάζονται για πολλά 

χρόνια στην εκπαίδευση και  έχουν υπηρετήσει σ’ όλες σχεδόν τις περιφέρειες της χώρας μας, 

θυσιάζοντας την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή με την ελπίδα του μόνιμου διορισμού. 

Και δυστυχώς η προηγούμενη Κυβέρνηση, όχι μόνο δεν αντιμετώπισε το σοβαρό αυτό θέμα με 

υπευθυνότητα και σοβαρότητα, αλλά έπαιξε με την αγωνία και το μέλλον των αναπληρωτών 

υποσχόμενη συνεχή ψέματα και δίνοντας ανέξοδες υποσχέσεις για 10.000 και για 20.000 για 

μόνιμους διορισμούς.  

Και βέβαια η σημερινή κυβέρνηση πρέπει να κατανοήσει πως η λειτουργία των σχολείων 

μας δεν μπορεί να στηρίζεται στις προσλήψεις αναπληρωτών και οφείλει άμεσα δρομολογώντας 

τις διαδικασίες έγκαιρα και με σοβαρότητα να αντιμετωπίσει το αίτημα για μόνιμους 

διορισμούς που είναι απαίτηση και είναι αναγκαιότητα των καιρών. 

Στη Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας αποσπάστηκαν από άλλες Δ/νσεις στην Α΄ φάση των 

αποσπάσεων: 

 

https://georgsot.blogspot.com/
mailto:georgsot@gmail.com
https://www.facebook.com/sotiris.b.georgopoulos


ΓΕΝΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ  ΕΙΔΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ 

1 ΠΕ05 3    Κ.Ε.Σ.Υ 

2 ΠΕ06 13  1 ΠΕ60 1 

3 ΠΕ07 3  2 ΠΕ70 2 

4 ΠΕ08 2      

5 ΠΕ11 15    ΣΜΕΑΕ 

6 ΠΕ60 73  3 ΠΕ60 2 

7 ΠΕ70 63  4 ΠΕ70 7 

8 ΠΕ79.01 15      

9 ΠΕ86 5    ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΩΦΩΝ-ΤΥΦΛΩΝ 

10 ΠΕ91 1  5 ΠΕ70 1 

Ακόμη αιτήθηκαν συνάδελφοί μας απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ και ικανοποιήθηκαν σχεδόν 

όλες, πλην ελαχίστων επειδή δεν υπήρχαν λειτουργικά κενά στα σχολεία που αιτούνταν.  

Δεν ικανοποιήθηκαν οι αποσπάσεις εντός του ΠΥΣΠΕ από τη γενική στην ειδική αγωγή: 

ΓΕΝΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ  ΕΙΔΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ 

1 ΠΕ11 2    ΣΜΕΑΕ 

2 ΠΕ60 20  1 ΠΕ60 1 

3 ΠΕ70 34  2 ΠΕ70 3 

4 ΠΕ79.01 2 

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 

5 ΠΕ60 2 

6 ΠΕ70 2 

Τέλος προσελήφθησαν αναπληρωτές για την κάλυψη των λειτουργικών κενών και 

αναπληρωτές παράλληλης στήριξης & ειδικής αγωγής - νοηματικής: 

ΓΕΝΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ  ΕΙΔΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ 

1 ΠΕ08 55    Κ.Ε.Σ.Υ 

2 ΠΕ11 19  1 1
ο
:  ΠΕ02 1 

3 ΠΕ60 107  2 2
ο
:  ΠΕ02 1 

4 ΠΕ70 92    ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

5 ΠΕ79.01 8  3 ΠΕ60 40 

6 ΠΕ86 4  4 ΠΕ70 216 

7 ΠΕ91 40    ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ 

    5 ΠΕ60 10 

    6 ΠΕ70 65 

 



Σήμερα στα σχολεία της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας για την πλήρη ανάπτυξη των 

προγραμμάτων (πρωινό & ολοήμερο) απαιτείται η τοποθέτηση από το ΥΠΑΙΘ επιπλέον 

εκπαιδευτικών. Με τη Β΄ φάση αποσπάσεων που θα πραγματοποιηθεί από το ΚΥΣΠΕ τις 

επόμενες μέρες  θα ζητηθούν από το ΥΠΑΙΘ περίπου 50 εκπ/κοί (ΠΕ70, ΠΕ60, & ειδικότητες 

κυρίως ΠΕ08, ΠΕ79.01 & ΠΕ91). Ταυτόχρονα αναμένουμε την επόμενη φάση τοποθετήσεων 

αναπληρωτών Παράλληλης Στήριξης μετά την ολοκλήρωση της υποβολής και των νέων 

αιτήσεων. 

 

Συναδέλφισσες –συνάδελφοι, 

 

Για άλλη χρονιά η ασφυκτική πίεση των χρονοδιαγραμμάτων ανάληψης υπηρεσίας και 

τοποθέτησης των συναδέλφων δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Παρά τις όποιες καλόπιστες, 

καλοπροαίρετες και πολύωρες προσπάθειες των υπηρεσιών παρατηρούνται λάθη, παραλήψεις και 

ανακοινοποιήσεις.  

Πιστεύω ότι είναι απαραίτητη η  πραγματοποίηση του κύριου όγκου των προσλήψεων 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε μια φάση πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

Ακόμη και ένα δεκαπενθήμερο πριν θα βοηθούσε ιδιαίτερα, αν αναλογιστούμε και τις 

περιπτώσεις μετακίνησης μεταξύ περιοχών που απέχουν πολύ μεταξύ τους.  

Θεωρώ ακόμη ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και όπως οι 

τοποθετήσεις και αποσπάσεις των μονίμων, έτσι και οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών να 

πραγματοποιούνται με πράξεις του ΠΥΣΠΕ σύμφωνα με το πάγιο αίτημα του σ.κ. Ακόμη πιστεύω 

ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δημοσιοποιούνται όλα τα κενά ανά ειδικότητα και επί αυτών 

να γίνονται οι δηλώσεις προτίμησης τοποθέτησης των συναδέλφων. Και βέβαια παραμένει το 

αίτημα του σ.κ., της ΔΟΕ και των ΣΕΠΕ για καθορισμό των κενών με βάση τους 15 μαθητές στο 

νηπιαγωγείο και τους 20 στο Δημοτικό.  

Τέλος αν και θεωρείται πολύ σημαντική η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δυστυχώς έως σήμερα 

στη χώρα μας αντιμετωπίζεται με αδιαφορία και προχειρότητα. Απόδειξη ότι η προηγούμενη 

κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε αλλά δεν εφάρμοσε ποτέ τη Δίχρονη προσχολική αγωγή & 

εκπαίδευση. Δεν διέθεσε ποτέ ούτε τις κατάλληλες πιστώσεις για κάλυψη της υλικοτεχνικής 

υποδομής των Δημόσιων Νηπιαγωγείων και ουδέποτε  προχώρησε σε διορισμούς σε εκπαιδευτικό 

και βοηθητικό προσωπικό που είναι απαραίτητες. Από την άλλη κάποιες δημοτικές αρχές που 

επέλεξαν να την εφαρμόσουν για τη σχολ. χρονιά 2019-20 λόγω δημοτικών εκλογών, χωρίς να 

προετοιμάσουν το έδαφος. Δυστυχώς το διάστημα των δύο μηνών μετά τις εκλογές που απέμεινε 

δεν ήταν αρκετό για να προλάβουν. Και άλλοι Δήμοι βρίσκουν συνεχώς εμπόδια και δυσκολίες 

στην εφαρμογή της και περιμένουν στωικά τη σειρά τους για την επόμενη σχολ. χρονιά, χωρίς να 

πράττουν ουσιαστικά τίποτα. 



Έτσι προχωράμε τη φετινή σχολική χρονιά με πρόχειρες λύσεις, που ελπίζω να μην γίνουν 

μόνιμες και με δεκάδες οικογένειες νηπίων & προνηπίων να βρίσκονται σε ομηρία. Θα πρέπει 

άμεσα να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού όπου 

χρειάζεται και να υπάρξει συνεργασία της κυβέρνησης με τους Δήμους που υπάρχουν 

προβλήματα, ώστε με ενέργειές τους να συμβάλλουν στην άμεση λύση κτιριακών προβλημάτων 

και έλλειψης αιθουσών για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και 

εκπαίδευσης. 

Δίνουμε τη μάχη για την άμεση εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής 

και εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα με βάση τις θέσεις του κλάδου υπερασπιζόμενοι το δημόσιο 

σχολείο. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε: 

 

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας: Γεωργόπουλος Σωτήρης  

[τηλ. 6973256860 – mail: georgsot@gmail.com] 

 

Αναπληρωματικός αιρετός Β΄ Αθήνας: Βλαχόπουλος Νίκος   

[τηλ. 6973826949 – mail: Vlachopoulosnikos70@gmail.com] 
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