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Ρόδος 10 Σεπτεμβρίου 2018 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Χ. Γιασιράνη: «Απαράδεκτο να αναγκάζουν τους αναπληρωτές της 

ειδικής εκπαίδευσης στα Δωδεκάνησα να ταξιδεύουν στη Σύρο για 

τα δικαιολογητικά της πρόσληψής τους» 
 
 

Σε πρωτοφανή ταλαιπωρία υποβάλλονται οι αναπληρωτές της ειδικής εκπαίδευσης 

και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού στα Δωδεκάνησα (υποψήφιοι αναπληρωτές 

ΕΕΠ και ΕΒΠ της Δωδεκανήσου), τους οποίους αναγκάζουν να ταξιδεύουν στη Σύρο 

για να καταθέσουν τα δικαιολογητικά της πρόσληψής τους.  

 

Γνωρίζοντας όλοι ότι πρόκειται για μετακίνηση που απαιτεί πολλές ώρες ταξίδι χωρίς 

να υπάρχει και η δυνατότητα της αυθημερόν επιστροφής, οι αναπληρωτές 

εκπαιδευτικοί είναι αναγκασμένοι να υπόκεινται σε μεγάλη ταλαιπωρία ταξιδεύοντας 

22 ολόκληρες ώρες και θα μείνουν στην Σύρο, 18 ώρες για μία διαδικασία 10 

λεπτών!  

 

Και όσοι μάλιστα τοποθετηθούν σε απομακρυσμένα νησιά θα πρέπει να κάνουν 

στάση και στην Διεύθυνση της Ρόδου που θα ανήκουν.  

 

Επιπλέον, είναι πολλά και τα έξοδα της μετακίνησης ενώ η κατάθεση θα μπορούσε 

να γίνει στις διευθύνσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη 

Ρόδο ή ακόμα και ηλεκτρονικά.  

 

Δηλαδή, πριν ακόμη πάρουν τον πρώτο μισθό τους, θα πρέπει να κάνουν έξοδα για τη 

μετακίνηση, τη διαμονή και τη διατροφή τους!  

 

Το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση οφείλουν να αντιληφθούν ότι στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που είναι πολυνησιωτική, θα πρέπει να δίδονται κίνητρα 

τόσο για την διευκόλυνση όσο και για την μετακίνηση των εκπαιδευτικών.   
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Είναι αναγκαία η άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας ώστε να δώσει λύση 

στην διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους στη Ρόδο, χωρίς να χρειαστεί 

να μεταβούν στη Σύρο.  

 

Χαρίκλεια Ε. Γιασιράνη 

Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος 
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