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Άμεςθ κατάρτιςθ νζων πινάκων κατάταξθσ εκπαιδευτικϊν Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ. 
Η ολιγωρία του Τπουργείου Παιδείασ είναι απαράδεκτθ! 

Χιλιάδεσ εκπαιδευτικοί κινδυνεφουν να οδθγθκοφν ςτθν ανεργία! 
  

Με το άρκρο 64 του ν.4692/2020 καταργικθκε θ διάταξθ του άρκρου 66 του ν. 4589/2019 (ΤΡΙΖΑΝΕΛ) 
που αφοροφςε ςτθν τριετι διάρκεια ιςχφοσ των αξιολογικϊν πινάκων κατάταξθσ των υποψιφιων προσ 
πρόςλθψθ και διοριςμό εκπαιδευτικϊν και οι πίνακεσ ιςχφουν, πλζον, για δφο ζτθ. Οι υπάρχοντεσ οριςτικοί 
πίνακεσ κατάταξθσ εκπαιδευτικϊν τθσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ δθμοςιεφτθκαν ςε ΦΕΚ τον Ιοφνιο του 
2020 και, κατά ςυνζπεια, λιγει θ διάρκεια ιςχφοσ τουσ το τρζχον ζτοσ. 

Σο Τπουργείο Παιδείασ, παρά το γεγονόσ ότι θ πολιτικι του θγεςία ιταν αυτι που μείωςε -ορκϊσ- τθ 
διάρκεια ιςχφοσ τουσ, δεν ζχει προχωριςει ςε καμία ενζργεια για τθν κατάρτιςθ νζων πινάκων ςτθν Ειδικι 
Αγωγι και Εκπαίδευςθ, επιδεικνφοντασ αςυγχϊρθτθ ολιγωρία. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςτθν πρόςφατθ 
ςυνάντθςθ με τθ ΔΟΕ, θ απάντθςι ςτο ερϊτθμα γιατί δεν ζχει ξεκινιςει θ διαδικαςία κατάρτιςθσ νζων πινάκων, 
όπωσ ορίηει ο νόμοσ, ιταν πωσ δεν υπάρχει κάτι ανακοινϊςιμο και πωσ ζχει γίνει ερϊτθμα ςτο ΑΕΠ, το οποίο 
ζχει μεγάλο φόρτο εργαςίασ!!! 

Οι προκεςμίεσ πλζον είναι αςφυκτικζσ και είναι ςαφισ θ αναγκαιότθτα άμεςων ενεργειϊν για τθν 
ζκδοςθ νζασ προκιρυξθσ και τθν κατάρτιςθ νζων πινάκων κατάταξθσ των υποψιφιων εκπαιδευτικϊν Ειδικισ 
Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ. 

Σο Τπουργείο Παιδείασ, κα πρζπει να γνωρίηει πωσ δεν μπορεί να κρυφτεί πίςω από το 
ψευτοεπιχείρθμα πωσ ο υπερβολικόσ φόρτοσ εργαςίασ του ΑΕΠ δεν επιτρζπει τθν κατάρτιςθ των πινάκων και 
να επιχειριςει να μετακυλιςει τισ ευκφνεσ ςε τρίτουσ. Η ςτελζχωςθ των Ανεξάρτθτων Αρχϊν αποτελεί ευκφνθ 
τθσ Κυβζρνθςθσ. Όταν το Τπουργείο νομοκετοφςε, γνϊριηε τα δεδομζνα και οφείλει να εφαρμόςει τον Νόμο. 
Θα πρζπει να γνωρίηει πωσ: 

 δεν μπορεί να παίηει με τουσ προγραμματιςμοφσ ηωισ χιλιάδων εκπαιδευτικϊν, οι οποίοι εδϊ και δφο 
χρόνια, παρά το γεγονόσ ότι αποφοίτθςαν από τισ χολζσ τουσ, δεν ζχουν τθ δυνατότθτα ζνταξθσ 
ςτουσ πίνακεσ οι οποίοι είναι «κλειδωμζνοι»! 

 δεν μπορεί να αδιαφορεί για το γεγονόσ ότι χιλιάδεσ εκπαιδευτικοί είναι για δφο χρόνια άνεργοι, εξ 
αιτίασ ενόσ λάκουσ αξίασ τριϊν ευρϊ, ςτθν πλθρωμι του ςχετικοφ παράβολου για τθν ζνταξι τουσ 
ςτουσ υφιςτάμενουσ πίνακεσ! 

 δεν μπορεί να μθν ενδιαφζρεται για το γεγονόσ ότι χιλιάδεσ εκπαιδευτικοί ζχουν αποκτιςει τθν 
τελευταία διετία, με κόπο και οικονομικό κόςτοσ, επιπλζον τίτλουσ ςπουδϊν, τουσ οποίουσ δεν ζχουν 
τθ δυνατότθτα να κατακζςουν προκειμζνου να μοριοδοτθκοφν, κακϊσ οι πίνακεσ είναι 
«κλειδωμζνοι»! 

Οποιαδιποτε ςκζψθ για νομοκζτθςθ παράταςθσ τθσ ιςχφοσ των υφιςτάμενων πινάκων για ζνα 
ακόμθ ζτοσ είναι άδικθ, απαράδεκτθ και αδικαιολόγθτθ. Μια τζτοια ενζργεια κα ζχει οδυνθρζσ ςυνζπειεσ για 
χιλιάδεσ νζουσ ανκρϊπουσ, οι οποίοι εξ αιτίασ τθσ μθ εφαρμογισ ψθφιςμζνων νόμων και χωρίσ οι ίδιοι να 
ζχουν καμία απολφτωσ ευκφνθ, κα βρεκοφν για μία ακόμθ χρονιά ςτθν ανεργία. 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ καλεί τθν πολιτικι θγεςία 
του Τπουργείου Παιδείασ να ξεκινιςει άμεςα τθ διαδικαςία, ζτςι ϊςτε να υπάρχει θ δυνατότθτα από το ΑΕΠ 
να προβεί ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν κατάρτιςθ των νζων πινάκων. 
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