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Ενημερωτικό αιρετού 5.9.2019     
Καλωσορίζουμε κάθε συνάδελφο/σα που προσλήφθηκε στη Ροδόπη!  
 

Προσλήψεις με ελλείψεις ωστόσο (στη Ροδόπη και σε όλη τη χώρα) 
Καμιά εικόνα πανηγυρισμού δεν πρέπει για τη Α φάση προσλήψεων! 
Απαιτούμε άμεσα Β φάση για την κάλυψη κάθε κενού! 

 

• Αρχικά αποδείχτηκαν παραμύθια του «επιτελικού» κράτους της κυβέρνησης ΝΔ 
οι μόνιμοι διορισμοί στην ΕΑΕ. Δεν έγινε κανένας για άλλη μια σχολική χρονιά 
ενώ εξαφανίστηκαν από τους σχεδιασμούς οι διορισμοί στη Γενική Παιδεία.  

 

• Στη συνέχεια δεν επικαιροποιήθηκαν οι πίνακες αφήνοντας χιλιάδες 
εκπαιδευτικούς στους πίνακες μηδενικής προϋπηρεσίας και όλους/ες με μείον 
τους μήνες υπηρεσίας μιας σχολικής χρονιάς.  

 

• Τελικά ήρθε η Α φάση προσλήψεων για να επιβεβαιώσει το στόχο: λιγότερες 
προσλήψεις από τις πραγματικές ανάγκες.  
 

• Συγκεκριμένα ενώ η Διεύθυνση Ροδόπης δήλωσε 166 κενά (για εμάς με βάση τις 
πραγματικές ανάγκες ήταν ακόμα περισσότερα) καλύφθηκαν μόνο τα 124 
δηλαδή παρέμειναν 42 κενά που παραδέχεται επί της ουσίας ο ίδιος ο 
μηχανισμός του Υπουργείου. Το ποσοστό κάλυψης είναι 74,7%. Δηλαδή με άλλα 
λόγια το ¼ των εκπαιδευτικών αναγκών μένει στον αέρα!  
 

• Ούτε είναι τυχαίες οι θέσεις που κυρίως δεν καλύφθηκαν: Αφορούν διάφορες 
ειδικότητες της εκπαίδευσης, ειδική αγωγή, υποστηρικτικούς θεσμούς καθώς και 
νηπιαγωγούς + κάποιους δασκάλους σε μειονοτικά σχολεία. Δηλαδή τα κομμάτια 
της εκπαίδευσης που θεωρούνται «ακριβά» από κυβέρνηση, ΕΕ, ΟΟΣΑ, κεφάλαιο 
και τα κομμάτια που θέλουν να εκχωρηθούν πρώτα σε δήμους και ιδιώτες.  
 

Συγκεκριμένα τι δεν καλύφθηκε 
 

Ειδικότητα Κενά που 
δηλώθηκαν 

Κενά που 
καλύφθηκαν 

Έλλειμμα 

ΠΕ 70 Γενικής 8 8 -  
ΠΕ 70 Μ/κα 8 5 - 3 
ΠΕ 70 ΖΕΠ 15 10 - 5 
ΠΕ 70 ΕΑΕ 15 15 -  

ΠΕ 70 Παράλληλη 42 29 - 13 
ΠΕ 60 Γενικής 30 24 - 6 
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ΠΕ 60 ΕΑΕ 2 + 3 παράλληλη 2 + 2 - 1 παράλληλη 
ΠΕ06 4 1 - 3 
ΠΕ 07 3 4 ΑΜΩ -  
ΠΕ 08 11 9 - 2 
ΠΕ 11 2 1 - 1 
ΠΕ 79 7 5 - 2 
ΠΕ 86 10 7 - 3 
ΠΕ91 7 4 - 3 

 
Και ρωτάμε το Υπουργείο να μας πει για τη Ροδόπη:  
 

~ Ποια 5 δημόσια σχολεία με μειονοτικούς μαθητές δεν θα έχουν ενίσχυση μέσω 
ΖΕΠ και ποια 3 ολιγοθέσια δε θα έχουν ελληνόγλωσσο πρόγραμμα;  

~ Ποιοι 14 μαθητές δε θα έχουν την παράλληλη που κρίνει αναγκαία η υπηρεσία 
του ίδιου του Υπουργείου;  

~ Ποια 6 τμήματα νηπιαγωγείου δε θα έχουν νηπιαγωγό; 

~ Ποια 24 τμήματα δημοτικού δε θα κάνουν Αγγλική γλώσσα, ποια 36 τμήματα 
δημοτικού δε θα κάνουν εικαστικά, ποια 8 δε θα κάνουν Φυσική Αγωγή, ποια 48 
δε θα κάνουν μουσική, ποια 72 δε θα κάνουν πληροφορική και/ή θεατρική 
αγωγή.  

Γιατί αυτό σημαίνουν με απλά λόγια τα κενά στα σχολεία με τους υπολογισμούς 
του ίδιου του Υπουργείου. Δε συζητάμε για τις αναγκαίες επιπλέον θέσεις σε ΤΕ, 
ΖΕΠ, νηπιαγωγεία, ειδικότητες, δασκάλους που δεν υπολογίζει καν η 
Διεύθυνση. 
 

• Και πέρσι οι προσλήψεις των παρακάτω ήταν λιγότερες από τις ανάγκες.  Απλά 
κάθε χρόνο και χειρότερα. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της χρόνιας αδιοριστίας και 
των πολιτικών υποβάθμισης της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης και της 
προώθησης του σχολείου της αγοράς. 
 

• Πέρσι ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν έδωσε όλα τα κενά στους προσληφθέντες 
της Α φάσης όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία αλλά αντίθετα «μοίρασε» τις 
ελλείψεις σε όλα τα σχολεία έτσι ώστε να «φαίνεται» πως εκπαιδευτικοί όλων 
των ειδικοτήτων πήγαν παντού. Αποτέλεσμα ήταν τόσο η απόκρυψη των κενών 
μέχρι και το Μάρτιο!!,  η ταλαιπωρία των εκπαιδευτικών που αναγκάστηκαν να 
μετακινούνται σε περισσότερα σχολεία, η ταλαιπωρία των σχολείων και φυσικά οι 
μεγάλοι χαμένοι ήταν οι μαθητές.  Δε θα επιτρέψουμε αυτό να ξανασυμβεί! 
Ισχύει η περσινή απόφαση του Συλλόγου και καλούμε τους αναπληρωτές-τριες να 
διεκδικήσουν να δηλώσουν όλα τα πραγματικά κενά. 
 



• Απαιτούμε να καλυφθούν με νέα φάση προσλήψεων άμεσα όλα τα κενά! 
Συνεχίζουμε των αγώνα για τη μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών με έστω και 
μια σύμβαση εργασίας μόνο με πτυχίο και προϋπηρεσία χωρίς προσοντολόγια! 
 

• Ειδικά για τις ειδικότητες του παρακάτω πίνακα είχαμε δημοσιεύσει φέτος μόνο 
συγκεντρωτικά και όχι αναλυτικά τα κενά. Το κάνουμε τώρα με ώρες ανά σχολείο.  
 

 
 

 

ΔΗΜΟΣΙO                       
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΕ 08 
(Ώρες) 

ΠΕ79 
(Ώρες) 

ΠΕ 86 
(Ώρες) 

ΠΕ91 
(Ώρες) 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1ο 8 6 6 4 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2ο 16 12 12 8 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3ο 27 20 20 13 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4ο 16  12 8 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 5ο 16 12 12 8 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 6ο 19  14 9 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 7ο 12 9 9 7 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 8ο 12  9 7 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9ο 12 9 9 6 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 10ο 24  18 12 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 11ο 16 12 12 8 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 12ο 11 8 8 5 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 13ο 11  8 6 

ΑΙΓΕΙΡΟΥ 8 6 6 4 
ΑΜΑΞΑΔΩΝ 1 1 1 1 

ΑΡΑΤΟΥ 2 2 3 2 
ΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 9 7 7 4 

ΔΣ ΚΟΣΜΙΟΥ 8  6 4 
Ν. ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ 6 4 4 2 

Ν. ΣΙΔΗΡOXΩΡΙΟΥ 6 4 4 2 
ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ 8 6 6 4 

ΡΟΔΙΤΗ 9 7 7 4 
ΣΑΠΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 14 11 11 7 

ΣΩΣΤΗ 2 2 3 2 
ΦΑΝΑΡΙΟΥ 2 2 3 2 


