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Ειδικζσ κατθγορίεσ εκπαιδευτικών:  
Η αναλγθςία ςε όλο τθσ το μεγαλείο 

  
Στην εγκφκλιο των μεταθζςεων αναφζρεται ότι δικαίωμα υποβολήσ αίτηςησ μετάθεςησ ωσ ειδικζσ 

κατηγορίεσ ζχουν οι εκπαιδευτικοί οι ανήκοντεσ ςε μία από τισ κατηγορίεσ που αναφζρονται ςτισ διατάξεισ του 
άρθρου 13 Π.Δ.50/1996, του άρθρου 17 του ν.3402/2005, τησ παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 και του 
άρθρου 52 του ν.4115/2013, όπωσ αντικαταςτάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4403/2016.  

Μια προςεκτική ανάγνωςη και ςφγκριςη με την προηγοφμενη εγκφκλιο οδηγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι, 
από το επικαλοφμενο νομοθετικό πλαίςιο, απουςιάηει θ αναφορά ςτον ν.3194/2003 και ςυγκεκριμζνα ςτο 
άρθρο 1, παρ. 8, όπου εντάςςονται ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί που πάςχουν από 
ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ.  

Στο εν λόγω άρθρο προβλεπόταν, επίςησ, η πρόταξη τησ ςυγκεκριμζνησ κατηγορίασ και ςτισ 
περιπτϊςεισ μεταθζςεων, αποςπάςεων και τοποθετήςεων εκπαιδευτικϊν. Η ςυγκεκριμζνθ διάταξθ 
καταργικθκε για τουσ αναπλθρωτζσ λόγω τθσ μοριοδότθςθσ με τον ν.4589/2019 (νόμοσ Γαβρόγλου), 
ςυμπαρζςυρε, όμωσ, και τουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ.  

Πρόκειται για μια κατάφωρθ αδικία και, ενδεχομζνωσ, αβλεψία από την πλευρά του Υπουργείου 
Παιδείασ, κάτι που δεν μασ προξενεί εντφπωςη, καθϊσ με τισ ςυνεχείσ τροποποιήςεισ, τισ αλλαγζσ και την 
ανυπαρξία κωδικοποίηςησ του ςχετικοφ με την εκπαίδευςη νομοθετικοφ πλαιςίου δημιουργοφνται τεράςτια 
προβλήματα τόςο ςτη διοικητική λειτουργία τησ εκπαίδευςησ όςο και ςτην καθημερινότητα των ςχολικϊν 
μονάδων.  

Το Υπουργείο Παιδείασ πρζπει να ςταθεί αρωγόσ ςτο πρόβλημα των εκπαιδευτικϊν, αυτήσ τησ 
κατηγορίασ. Είναι επιτακτική ανάγκη να τεθεί φραγμόσ ςτην άνιςη μεταχείριςη τζτοιων περιπτϊςεων και να 
ληφθεί υπόψη η δφςκολη καθημερινότητα που βιϊνουν οι εκπαιδευτικοί των ειδικϊν κατηγοριϊν.  

Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ καλεί τθν πολιτικι θγεςία 
του Τπουργείου Παιδείασ να ξεκινιςει άμεςα όλεσ τισ απαιτοφμενεσ νομοκετικζσ ενζργειεσ για τθν 
αποκατάςταςθ τθσ αδικίασ εισ βάροσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ εκπαιδευτικών και, παράλληλα, να 
προχωρήςει ςτην επικαιροποίηςη του αναχρονιςτικοφ και ξεπεραςμζνου, πλζον, ιςχφοντοσ πλαιςίου που διζπει 
τισ ειδικζσ κατηγορίεσ, ενόσ πλαιςίου που ζχει ξεπεράςει ςε διάρκεια τα 20 και πλζον ζτη. 
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