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Αλαθνίλσζε 
 

Με ην άξζξν 64 ηνπ λ.4692/2020 θαηαξγήζεθε ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4589/2019 πνπ 

αθνξνύζε ζηελ ηξηεηή δηάξθεηα ηζρύνο ησλ αμηνινγηθώλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςήθησλ πξνο 

πξόζιεςε θαη δηνξηζκό εθπαηδεπηηθώλ θαη νη πίλαθεο ηζρύνπλ, πιένλ, γηα δύν έηε. Οη ππάξρνληεο 

νξηζηηθνί πίλαθεο θαηάηαμεο εθπαηδεπηηθώλ ηεο Εηδηθήο Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο δεκνζηεύηεθαλ ζε ΦΕΚ 

ηνλ Θνύλην ηνπ 2020 θαη, θαηά ζπλέπεηα, ιήγεη ε δηάξθεηα ηζρύνο ηνπο ην ηξέρνλ έηνο.  

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, παξά ην γεγνλόο όηη ε πνιηηηθή ηνπ εγεζία ήηαλ απηή πνπ κείσζε -νξζώο- ηε 

δηάξθεηα ηζρύνο ηνπο, δελ έρεη πξνρσξήζεη ζε θακία ελέξγεηα γηα ηελ θαηάξηηζε λέσλ πηλάθσλ ζηελ 

Εηδηθή Αγσγή θαη Εθπαίδεπζε, επηδεηθλύνληαο αζπγρώξεηε νιηγσξία. Είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ζηελ 

πξόζθαηε ζπλάληεζε κε ηε ΔΟΕ (5 Θαλνπαξίνπ 2022), ε απάληεζή ζην εξώηεκα γηαηί δελ έρεη μεθηλήζεη ε 

δηαδηθαζία θαηάξηηζεο λέσλ πηλάθσλ, όπσο νξίδεη ν λόκνο, ήηαλ πσο δελ ππάξρεη θάηη αλαθνηλώζηκν θαη 

πσο έρεη γίλεη εξώηεκα ζην ΑΕΠ, ην νπνίν έρεη κεγάιν θόξην εξγαζίαο!!! 

Οη πξνζεζκίεο πιένλ είλαη αζθπθηηθέο θαη είλαη ζαθήο ε αλαγθαηόηεηα άκεζσλ ελεξγεηώλ γηα ηελ 

έθδνζε λέαο πξνθήξπμεο θαη ηελ θαηάξηηζε λέσλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςήθησλ 

εθπαηδεπηηθώλ Εηδηθήο Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο. 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πσο δελ κπνξεί λα θξπθηεί πίζσ από ην 

ςεπηνεπηρείξεκα πσο ν ππεξβνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ηνπ ΑΕΠ δελ επηηξέπεη ηελ θαηάξηηζε ησλ 

πηλάθσλ θαη λα επηρεηξήζεη λα κεηαθπιήζεη ηηο επζύλεο ζε ηξίηνπο. Η ζηειέρσζε ησλ Αλεμάξηεησλ 

Αξρώλ απνηειεί επζύλε ηεο Κπβέξλεζεο. Όηαλ ην Τπνπξγείν λνκνζεηνύζε, γλώξηδε ηα δεδνκέλα θαη 

νθείιεη λα εθαξκόζεη ηνλ Νόκν. Θα πξέπεη λα γλσξίδεη πσο: 

 δελ κπνξεί λα παίδεη κε ηνπο πξνγξακκαηηζκνύο δσήο ρηιηάδσλ εθπαηδεπηηθώλ, νη νπνίνη εδώ θαη δύν 

ρξόληα, παξά ην γεγνλόο όηη απνθνίηεζαλ από ηηο ρνιέο ηνπο, δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα έληαμεο 

ζηνπο πίλαθεο νη νπνίνη είλαη «θιεηδσκέλνη»! 

 δελ κπνξεί λα αδηαθνξεί γηα ην γεγνλόο όηη ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθνί είλαη γηα δύν ρξόληα άλεξγνη, εμ 

αηηίαο ελόο ιάζνπο αμίαο ηξηώλ επξώ, ζηελ πιεξσκή ηνπ ζρεηηθνύ παξάβνινπ γηα ηελ έληαμή 

ηνπο ζηνπο πθηζηάκελνπο πίλαθεο! 

 δελ κπνξεί λα κελ ελδηαθέξεηαη γηα ην γεγνλόο όηη ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθνί έρνπλ απνθηήζεη ηελ 

ηειεπηαία δηεηία, κε θόπν θαη νηθνλνκηθό θόζηνο, επηπιένλ ηίηινπο ζπνπδώλ, ηνπο νπνίνπο δελ 

έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θαηαζέζνπλ πξνθεηκέλνπ λα κνξηνδνηεζνύλ, θαζώο νη πίλαθεο είλαη 

«θιεηδσκέλνη»! 

Οπνηαδήπνηε ζθέςε γηα λνκνζέηεζε παξάηαζεο ηεο ηζρύνο ησλ πθηζηάκελσλ πηλάθσλ γηα έλα 

αθόκε έηνο είλαη άδηθε, απαξάδεθηε θαη αδηθαηνιόγεηε. Μηα ηέηνηα ελέξγεηα ζα έρεη νδπλεξέο 

ζπλέπεηεο γηα ρηιηάδεο λένπο αλζξώπνπο, νη νπνίνη εμ αηηίαο ηεο κε εθαξκνγήο ςεθηζκέλσλ λόκσλ 

θαη ρσξίο νη ίδηνη λα έρνπλ θακία απνιύησο επζύλε, ζα βξεζνύλ γηα κία αθόκε ρξνληά ζηελ αλεξγία. 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαιεί ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο λα μεθηλήζεη άκεζα ηε δηαδηθαζία, έηζη ώζηε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα από ην 

ΑΕΠ λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ λέσλ πηλάθσλ. 

       

      Γηα ην Δ.. 
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Η Γ. Γξακκαηέαο 
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