
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θέμα: Ανάγκη διευκόλυνσης όλων των νεοδιόριστων στις διαδικασίες ορκωμοσίας   
           και ανάληψης υπηρεσίας 

 

Κυρία Υπουργέ 

Στο Φ.Ε.Κ. 1818/10-8-2021 με το οποίο ανακοινώθηκαν τα ονόματα και οι περιοχές 

διορισμού των 11.700 νεοδιοριζόμενων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

ορίζεται ότι «οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των 

οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» (δηλαδή μέχρι την Τρίτη 17/8/2021). 

Η παράταση της παραπάνω  προθεσμίας έως την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 για τους 

νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς των οποίων η μόνιμη κατοικία βρίσκεται αποδεδειγμένα 

εντός των πυρόπληκτων περιοχών της Επικράτειας, που ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας, 

είναι ένα μέτρο το οποίο θα πρέπει, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν αυτή 

τη στιγμή στη χώρα, να γενικευθεί και να βελτιωθεί ώστε να μην υπάρξει ταλαιπωρία και 
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1. Την Υπουργό Παιδείας 

κ. Νίκη Κεραμέως    

2. Την Υφυπουργό Παιδείας 

κ. Ζέττα Μακρή  

3. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 



υποβολή σε δυσβάσταχτα έξοδα για τους νεοδιόριστους (αλλά και για τους αναπληρωτές οι 

οποίοι πρόκειται να προσληφθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα).  

Οι συνάδελφοι καλούνται να ταξιδέψουν ανά την Ελλάδα, εν μέσω  τουριστικής περιόδου, 

για να βρεθούν στις έδρες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης όπου διορίζονται, κάτι που σε πλήθος 

περιπτώσεων δείχνει ανέφικτο λόγω της έλλειψης εισιτηρίων, ενώ παράλληλα είναι οικονομικά 

δυσβάστακτο (σε συνδυασμό με το γεγονός ότι απαιτείται στις περισσότερες περιπτώσεις και η 

διαμονή τους). 

Την ίδια στιγμή οι διοικητικοί υπάλληλοι, στις ήδη υποστελεχωμένες Διευθύνσεις,  

αναγκάζονται να ανακαλέσουν τις νόμιμες άδειές τους και  να λάβουν μέρος σε έναν μη αναγκαίο 

αγώνα δρόμου για να υλοποιηθεί ένας προγραμματισμός που αγνοεί τις έκτακτες υγειονομικές 

συνθήκες που επικρατούν (εκατοντάδες συνάδελφοι/ισσες και υπάλληλοι θα συνωστίζονται εν 

μέσω πανδημίας στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης) δίχως να υπάρχει πραγματική εκπαιδευτική 

ανάγκη τόσο αυστηρού χρονοδιαγράμματος. 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., με βάση τα παραπάνω, καλεί την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. να δώσει 

τις αναγκαίες οδηγίες στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε να συγκεντρώσουν όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα ηλεκτρονικά, να υπάρξει κοινή ημερομηνία έναρξης καταβολής της 

μισθοδοσίας των νεοδιόριστων και οι ορκωμοσίες να γίνουν εξ αποστάσεως (ή με παρουσία 

στις κατά τόπους Διευθύνσεις). Να δοθεί η δυνατότητα στους συναδέλφους να 

παρουσιαστούν στα σχολεία πρώτης τοποθέτησης την 1η Σεπτεμβρίου και να προσκομίσουν 

δια ζώσης οποιοδήποτε έγγραφο ή αίτηση χρειαστεί επιπλέον ενώ ανάλογη διαδικασία να 

προβλεφθεί και στην πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών. Σε όλες τις περιπτώσεις θα 

πρέπει να γίνουν ενέργειες στήριξης  (μετακινήσεις, διαμονή…) των συναδέλφων που θα 

εγκατασταθούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. 

 

 


