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ΑΙΣΗΜΑ ΑΜΔΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΔΡΩΡΙΩΝ Β΄ ΔΞΑΜΗΝΟΤ 2020 
 

θα Τπνπξγέ 
Με ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο, ε νπνία πξνβιέπεηαη 

ηδηαίηεξα δύζθνιε, αθελόο από ην πξόβιεκα ηεο παλδεκίαο θαη αθεηέξνπ από 
ηα πνιιά θαη ζπζζωξεπκέλα πξνβιήκαηα ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο, 
δεηάκε ηελ άκεζε έθδνζε ηνπ ΦΔΚ έγθξηζεο θαη απνδεκίωζεο ηωλ ππεξωξηώλ 
ηνπ Β΄ εμακήλνπ 2020.  

αο ππελζπκίδνπκε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο άκεζεο θαη θπξίωο έγθαηξεο 
δηεθπεξαίωζεο ηωλ απαξαίηεηωλ δηνηθεηηθώλ ελεξγεηώλ γηα ηελ απνδεκίωζε 
ηωλ ππεξωξηώλ, δηόηη ε ζπλήζεο θαη αδηθαηνιόγεηε θωιπζηεξγία πνπ 
επηδεηθλύεηαη θάζε θνξά κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ ΦΔΚ ζηα κέζα ή αθόκε 
ρεηξόηεξα ζηα ηέιε θάζε  εμακήλνπ έρεη ωο απνηέιεζκα ηελ απώιεηα ηωλ 
ππεξωξηώλ θαη ηεο απνδεκίωζεο ηνπο πνπ δηθαηνύληαη νη εξγαδόκελνη ζηηο 
Τπεξεζίαο καο! 

 
αο ππελζπκίδνπκε όηη νη ππάιιεινη ησλ Τπεξεζηώλ καο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή ζπγθπξία, ρωξίο λα δηθαηνύληαη ππεξωξίεο θαη ηελ απνδεκίωζε ηνπο, 
εμαηηίαο ηεο κε έγθαηξεο έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνύ ΦΔΚ,  έρνπλ επσκηζηεί εθηόο από  
ην ζπλεζηζκέλν βαξύ ηνπο έξγν θαη κε πξόζζεηεο απαηηεηηθέο εξγαζίεο πνπ 
ζπλδένληαη,  

   
- κε ηελ πινπνίεζε ησλ ρηιηάδσλ πξνζιήςεσλ αλαπιεξσηώλ εθπαηδεπηηθώλ, 

νη νπνίεο θέηνο μεπέξαζαλ ζηελ παξνύζα θάζε θάζε πξνεγνύκελν, 
- κε ηελ πινπνίεζε ησλ ρηιηάδσλ πξνζιήςεσλ κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ 

εηδηθήο αγσγήο,  
- κε ηελ αλαζηάησζε πνπ έρεη επέιζεη ζηηο ππεξεζίεο καο από  ηελ επηινγή 

πξνζσξηλώλ Γηεπζπληώλ Δθπαίδεπζεο, ηελ αιιαγή Τπεξεζηαθώλ 
πκβνπιίσλ, θ.ά., ιίγεο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο, 

- κε ηελ αηειέζθνξε επηινγή ηνπνζέηεζεο εθπαηδεπηηθώλ ελ κέζσ 
Απγνύζηνπ,  

- κε ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ησλ ρηιηάδσλ αλαπιεξσηώλ, 
- κε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο  εθ λένπ ηνπνζέηεζεο  ρηιηάδσλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ 

ζα πξνθύςεη από ηα λέα ιεηηνπξγηθά θελά, ιόγσ κεηαγξαθώλ, αδεηώλ, 
αζζελεηώλ θ.ά.. 
 

Όιεο  απηέο νη  εξγαζίεο κεηαθέξνπλ αθόκε έλα ηεξάζηην όγθν δνπιεηάο θαη 
επζύλεο  ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο θαη ην πξνζσπηθό ηνπο, κε απνηέιεζκα  ην 
ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ καο λα εξγάδεηαη όρη απιά ππεξσξηαθά αιιά ζρεδόλ κε 
σξάξην εξγαζίαο πνπ μεπεξλά πνιιέο θνξέο θαη ην 12σξν. 
 

Γηα όια ηα αλωηέξω ζαο θαινύκε γηα ηελ άκεζε έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ 
ΦΔΚ έγθξηζεο ηωλ ππεξωξηώλ ηνπ Β΄ εμακήλνπ 2020! 

  
Γηα ην Γ.. 
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