
 

 
 

 

 

 

 

Θέμα: Επιτελικό μπάχαλο. Το Υπουργείο άμεσα να μεριμνήσει να διορθωθούν 

τα λάθη που έχουν γίνει στην καταχώρηση των στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ!  

Για άλλη μια φορά οι υποψήφιοι για διορισμό εκπαιδευτικοί βρίσκονται 

στο ίδιο έργο θεατές. Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., πέρα από τις μεγαλόστομες 

διακηρύξεις και τους επικοινωνιακούς χειρισμούς, συνεχίζει σήμερα να 

δημιουργεί αδικίες, με τον ίδιο τρόπο που το έπραξε και πριν από τρία χρόνια. 

Δεν έμαθε τίποτα από τις παραλείψεις και τα λάθη , που είχαν σημειωθεί με τα 

παράβολα στις διαδικασίες των αιτήσεων του Α.Σ.Ε.Π. για τις προσλήψεις και 

τους διορισμούς σε Ειδική και Γενική Αγωγή καθώς και τα λάθη στη μοριοδότηση 

που οδήγησαν σε τεράστιες αδικίες ακόμα και σε απολύσεις.  

Σε πολλούς συναδέλφους εμφανίζονται λιγότερα επικαιροποιημένα 

στοιχεία στο φάκελο του ΟΠΣΥΔ, απ’ όσα κατέθεσαν την περίοδο των αιτήσεων 

πριν λίγους μήνες, με αποτέλεσμα να χάνουν μόρια στη διαδικασία της 

κατάρτισης των πινάκων. Για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις συναδέλφων 

που ενώ έχουν αποκτήσει και καταθέσει Μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία, 

δεν αναγνωρίζεται, όπως θα έπρεπε,  η συνάφειά του για να έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στους Κύριους πίνακες της Ειδικής Αγωγής. Σε άλλες περιπτώσεις, 

ενώ έχουν κατατεθεί έγγραφα , με βάση τη νομοθεσία, που πιστοποιούν ότι οι 

συνάδελφοι έχουν φέρει στη ζωή παιδιά, αυτά δεν έχουν περαστεί στον φάκελο 

με αποτέλεσμα να χάνεται η μοριοδότηση. Η απάντηση από το ΟΠΣΥΔ και τις 

Διευθύνσεις είναι, οι συνάδελφοι να καταθέσουν ένσταση επί των προσωρινών 

πινάκων του Α.Σ.Ε.Π. όταν αυτοί αναρτηθούν, αφού δεν μπορεί να γίνει 

παρέμβαση από τις Διευθύνσεις λόγω «κλειδώματος» της πλατφόρμας. 

Αυτόματα, αυτό σημαίνει για άλλη μια φορά αδικία και ανασφάλεια για τους/τις 

συναδέλφους καθώς θα πρέπει να περιμένουν την περίοδο των ενστάσεων και 

αν και πότε αυτές θα γίνουν δεκτές, για να διαπιστώσουν αν θα υπάρξει 

διόρθωση των σφαλμάτων στους οριστικούς πίνακες.  

Μέχρι τότε οι κόποι και οι θυσίες τους θα τελούν υπό αμφισβήτηση με 

ορατό τον κίνδυνο να χαθούν, αφού ενώ έχουν αποκτήσει και καταθέσει τα 

απαραίτητα έγγραφα αυτά, δε θα αποτυπωθούν στην αντίστοιχη μοριοδότηση. 
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Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι! Στο κυνήγι των προσόντων σε συνδυασμό με 

την ακρίβεια που έχει εκμηδενίσει το εισόδημα των συναδέλφων, την απόλυση 

του καλοκαιριού που, μοιραία, οδηγεί σε αναζήτηση εισοδήματος σε άλλους 

επαγγελματικούς χώρους και τις διακοπές που αποτελούν απαγορευμένη λέξη, 

έρχονται να προστεθούν και απίστευτα γραφειοκρατικά εμπόδια που θα 

οδηγήσουν σε αδικίες στην κατάρτιση των πινάκων ανατρέποντας σχεδιασμούς 

ζωής. 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., απαιτεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να 

προχωρήσει άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μπορέσουν οι 

Διευθύνσεις να διορθώσουν τα λάθη που έχουν γίνει στις καταχωρήσεις που 

αφορούν τους/τις συναδέλφους, στους φακέλους του ΟΠΣΥΔ.  

 

 

 

 

 


