
 

 

 

Θέμα: Ηλεκτρονική ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών 

 

Κυρία Υπουργέ, 

Κυρία Υφυπουργέ,  

 

  Ένα σημαντικό ζήτημα, που το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει επανειλημμένα θίξει 

και, πραγματικά, ταλανίζει τις/τους αναπληρώτριες/τες εκπαιδευτικούς της 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μετά την ανακοίνωση της πρόσληψής τους,  είναι 

η ανάληψη υπηρεσίας με τη φυσική τους παρουσία στις Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης όπου πρόκειται να υπηρετήσουν, μέσα σε εξαιρετικά πιεστικά 

χρονικά διαστήματα. Αυτό συνεπάγεται αναστάτωση, ταλαιπωρία και 

αυξημένο κόστος μετακίνησης (π.χ. επείγουσες μετακινήσεις από τη Θράκη και 

τη Μακεδονία στην Κρήτη). Το ζήτημα αποκτά ακόμη περισσότερη σημασία εξ 

αιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία 

του covid-19. 

Το πρόβλημα είναι εξαιρετικά οξυμένο σε Διευθύνσεις που 

περιλαμβάνουν νησιά αλλά η έδρα βρίσκεται σε ένα από αυτά (π.χ. 

Δωδεκάνησα, Κυκλάδες). Χαρακτηριστική περίπτωση αυτή της Διεύθυνσης 

Κυκλάδων, όπου όλοι οι αναπληρωτές και οι αναπληρώτριες, όταν 

προσλαμβάνονται, υποχρεούνται να παρουσιαστούν στην έδρα της 
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Προς 

1. Την Υπουργό Παιδείας 

κ. Νίκη Κεραμέως    

2. Την Υφυπουργό Παιδείας 

κ. Σοφία Ζαχαράκη 



Διεύθυνσης, στην Ερμούπολη. Η ταλαιπωρία και τα έξοδα με τα οποία έρχονται 

αντιμέτωποι είναι τεράστια. Εκατοντάδες αναπληρωτές αναγκάζονται να 

μεταβούν στη Σύρο και αφού αναλάβουν υπηρεσία είτε να παραμένουν στο 

νησί, πληρώνοντας για τη διαμονή τους έως ότου υπάρξει ακτοπλοϊκή γραμμή 

για τα νησιά όπου τελικά θα υπηρετήσουν, είτε να αναγκάζονται να 

επιστρέψουν στον Πειραιά(!) για να επιβιβαστούν από εκεί σε κάποιο πλοίο της 

γραμμής προκειμένου να φτάσουν εγκαίρως στον τελικό προορισμό τους.  

Όλα τα παραπάνω, ιδιαίτερα σε καιρούς υγειονομικής και οικονομικής 

κρίσης, για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες δεν εργάζονται και φυσικά δεν πληρώνονται, σημαίνουν 

οικονομική εξόντωση.  

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρεί ότι επιβάλλεται η πρόβλεψη, από την πλευρά 

του Υπουργείου, για ηλεκτρονική ανάληψη υπηρεσίας με τη συμπλήρωση της 

αντίστοιχης φόρμας και η μέριμνα ώστε να ξεπεραστούν τα όποια νομικής 

φύσεως εμπόδια. Μόνον έτσι θα δοθεί  λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα με το 

οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι αναπληρωτές και αναπληρώτριες 

εκπαιδευτικοί.  

 

 

 


