
 
 

 
 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 
Τη Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018 αντιπροσωπεία του ΔΣ της ΕΛΜΕ Ημαθίας 

συναντήθηκε με την Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ημαθίας κα Μαυρίδου Α.  
Τα θέματα που τέθηκαν ήταν:   

α) Τοποθετήσεις των συναδέλφων εκπαιδευτικών στα σχολεία του 
Νομού.   

β) Κατανομές των αποφοίτων των γυμνασίων στα λύκεια.  
Κατά τη συνάντηση αυτή καταγγέλθηκε το πρόωρο και εσπευσμένο 

των ενεργειών της Διεύθυνσης, σχετικά με το θέμα των τοποθετήσεων και 
ζητήθηκε να υπάρξει καθυστέρηση διότι : εκκρεμούν ακόμα ο τελικός 

αριθμός των μαθημάτων και των τμημάτων, ο αριθμός των ομάδων 

προσανατολισμού, οι εγκρίσεις των ολιγομελών τμημάτων, η ανακοίνωση των 
ωρολογίων προγραμμάτων των εσπερινών ΓΕΛ, η διαδικασία επιλογής των 

συντονιστών εκπαιδευτικού έργου, η ανακοίνωση των αποσπάσεων σε όλους 
τους φορείς του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης, οι συνάδελφοι λόγω των 

αδειών τους δεν θα είναι σε θέση να παρακολουθούν και να αντιδρούν στις 
υπηρεσιακές μεταβολές. 

Τονίσθηκε, λοιπόν, η αναγκαιότητα της χρονικής μετατόπισης των 
διαδικασιών  αυτών μέχρις ότου ξεκαθαρίσουν οι εκκρεμότητες που 

προαναφέρθηκαν εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας. Εξάλλου, με την 
ελάχιστη χρονική αναβολή που ζητήθηκε, θα αποφευχθεί περιττή ταλαιπωρία 

συναδέλφων, καθώς υπάρχει σημαντική περίπτωση: 
1. Τα κενά που δήλωσαν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να μην 

ισχύουν. 

2. Τα κενά που θα επικυρώσει το ΠΥΣΔΕ να μην είναι τα πραγματικά. 

3. Σε πιθανή δεύτερη φάση αποσπάσεων θα δημιουργηθούν κενά τα 

οποία, αν και θα προτιμούσαν να καλύψουν αυτά οι υπεράριθμοι και σε 

διαθεσιμότητα συνάδελφοι, αυτοί θα έχουν χάσει αυτή την ευκαιρία, 

αφού θα έχουν τοποθετηθεί νωρίτερα σε άλλα σχολεία. 

4. Θα καλλιεργηθεί κλίμα καχυποψίας και ανασφάλειας στους 

συναδέλφους, με την ανάπτυξη ψυχοφθόρας αναστάτωσης από 

ενστάσεις και ανακλήσεις τοποθετήσεων και πιθανά θα 

καταστρατηγηθεί  η προτεραιότητα τοποθέτησης των λειτουργικά 

υπεραρίθμων και των συναδέλφων που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ 

Ημαθίας.  
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Φαίνεται όμως ότι Η ΔΙΔΕ Ημαθίας παρά τα πιο πάνω αιτήματα και 

καταγγελίες, και παρά το γεγονός ότι άλλες ΔΔΕ αποφάσισαν να 
αρχίσουν τις ίδιες διαδικασίες μετά τις 20 Αυγούστου, θα προχωρήσει 

με τις καταληκτικές ημερομηνίες που έχει ορίσει από 27 Ιουλίου 2018 έως και 
06 Αυγούστου 2018. Επικαλείται μάλιστα το γεγονός πως με αυτή την 

διαδικασία οι προσλήψεις των αναπληρωτών συναδέλφων θα γίνουν 3 με 4 
ημέρες νωρίτερα. Βέβαια δεν ήταν σε θέση να απαντήσει αν τα πιθανά 

λάθη στα κενά οδηγήσουν σε προσλήψεις αναπληρωτών σε περιοχές 
σε μεγάλη απόσταση από τις περιοχές που οι ίδιοι επιθυμούν ή σε 

προσλήψεις όπου τελικά οι συνάδελφοι δεν θα έχουν ώρες εργασίας 
και τελικά την μεγαλύτερη αδικία από αυτήν την διαδικασία την 

βιώσουν οι ίδιοι οι αναπληρωτές. 
Παράλληλα,  θίχτηκε και το θέμα των λανθασμένων κατανομών 

των αποφοίτων των Γυμνασίων στα Λύκεια, με την Δ/ντρια  να 
παραδέχεται ότι αυτό προέκυψε από λάθος της ΔΔΕ Ημαθίας και ότι έχει ήδη 

συνεννοηθεί με τους Διευθυντές των Σχολικών μονάδων του Νομού να το 

διορθώσουν προβαίνοντας σε αντίστοιχες μετεγγραφές των μαθητών - χωρίς 
βεβαίως να μεταβληθεί ο αριθμός των τμημάτων της Α' τάξης των 

ΓΕΛ.   
 

 
 

 

 


