
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 

11 Ιανουαρίου 2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως. 

Θέμα: «Άδικη μεταχείριση των αδιόριστων επιτυχόντων εκπαιδευτικών του γραπτού 

διαγωνισμού ΑΣΕΠ έτους 2008.» 

Κυρία Υπουργέ, 

Σύμφωνα με την παρ. δ΄ άρ. 64 N. 4692/2020 καταργήθηκε η περ. γ΄ παρ. 1 άρ. 66 Ν. 

4589/2019. Ως εκ τούτου, οι πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΕΠ και ΕΒΠ και Ειδικής 

Αγωγής οι οποίοι το πρώτον δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 

4629/2020 κατά τον Μάιο και Ιούνιο του 2020 ισχύουν έως τη λήξη του δεύτερου 

σχολικού έτους το οποίο έπεται εκείνου εντός του οποίου αναρτήθηκε η δημοσίευση. 

Συνεπώς, οι σχετικοί πίνακες, ισχύουν σχεδόν έως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού 

έτους. 

Συνεπώς, για το επόμενο σχολικό έτος (2022-23) θα πρέπει να δημοσιευθούν νέοι 

πίνακες Ειδικής Αγωγής, όπερ συνεπάγεται ότι οι σχετικές διαδικασίες έκδοσης 

πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, συγκέντρωσης δικαιολογητικών, βαθμονόμησης 

υποψηφίων, παροχής προθεσμίας για την υποβολή και κρίση προσφυγών, κ.ο.κ. θα 

πρέπει να εκκινήσουν κατά το τρέχον σχολικό έτος, και μάλιστα σε χρονικό σημείο το 

οποίο θα επιτρέπει στο ΑΣΕΠ να ολοκληρώσει έγκαιρα τη διαδικασία κατάρτισης των 

νέων πινάκων ενόψει του σ.έ. 2022-23, ήτοι το αργότερο έως τον Αύγουστο του 2022, 

δεδομένου ότι οι συμπεριλαμβανόμενοι εκεί εκπαιδευτικοί θα πρέπει να φροντίσουν 

και ζητήματα εύρεσης κατοικίας, μετοίκησης, κ.λπ.  

Σημειωτέον, ότι όπως επισημαίνεται από τους εκπαιδευτικούς «την τελευταία φορά, οι 

πίνακες Ειδικής Αγωγής των εκπαιδευτικών άνοιξαν το Μάιο του 2019 και του ΕΕΠ και 

ΕΒΠ τον Ιούνιο του 2019, με αποτέλεσμα οι προσωρινοί πίνακες των εκπαιδευτικών να 

εκδοθούν το Νοέμβριο του 2019 και του ΕΕΠ και ΕΒΠ τον Ιανουάριο του 2020. Αυτό είχε 

ως συνέπεια το σχολικό έτος 2019-20 οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ 

και ΕΒΠ να γίνουν από τους παλιούς πίνακες.» 

Τις τελευταίες ημέρες διακινούνται μεταξύ των ενδιαφερομένων εξόχως ανησυχητικές 

πληροφορίες οι οποίες συνοψίζονται στα εξής: «…Σύμφωνα με πληροφορίες και 

ενημερώσεις που έχουμε λάβει, θεωρούμε πως στο Υπουργείο σκέφτονται πολύ 

σοβαρά οι πίνακες της ειδικής να μην ανοίξουν το 2022, αλλά να μετακινηθεί το άνοιγμα 

τους το 2023, μαζί με αυτούς της γενικής. Μέχρι στιγμής στο ΥΠΑΙΘ δεν έχουν ασχοληθεί 

καθόλου με το άνοιγμα πινάκων. Θεωρούν ότι είναι μεγάλη διαδικασία η οποία κρατάει 

πολύ χρονικά σε σχέση  με τον χρόνο ισχύος των πινάκων.» Σε πολύ πρόσφατη 

συνέντευξή σας, δεν αναφερθήκατε σε συγκεκριμένες ενέργειες τις οποίες προτίθεστε 

να αναλάβετε, ούτε παρουσιάσατε κάποιον οδικό χάρτη προς ενημέρωση της 
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εκπαιδευτικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών Ε.Α. και των γονέων 

τους. 

Περαιτέρω, σχετικό ερώτημα σχετικά με το άνοιγμα των αξιολογικών πινάκων για 

προσλήψεις αναπληρωτών στην Ειδική Αγωγή σας έχει καταθέσει στις 20.12.2021 (αρ. 

πρωτ. 80) ο ΠΑΣΑΔ, όπου σας ζητά ενημέρωση αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα 

έκδοσης της νέας προκήρυξης. Υπενθυμίζεται ότι ο ΠΑΣΑΔ, σε πρόσφατη ανακοίνωσή 

του εκτιμούσε ότι η νέα προκήρυξη κατάταξης αναπληρωτών στην ειδική αγωγή θα 

δημοσιοποιηθεί την άνοιξη ή το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2022. Ταυτόχρονα, στον 

Τύπο αναφέρεται ότι «πιστώσεις του νέου ΕΣΠΑ δεν είναι ακόμα διαθέσιμες και οι 

προσλήψεις αναπληρωτών θα γίνονται με κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού. 

Μάλιστα, θα είναι περιορισμένες και θα αφορούν κυρίως κενά που προκύπτουν από 

παραιτήσεις και άδειες.» 

Κοινό αίτημα σχετικά με τους αξιολογικούς πίνακες σας υπέβαλαν και οι ΣΑΚΕΑ-ΣΑΤΕΑ 

στις 29.12.2021, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι «Οι κλειστοί πίνακες 

αποκλείουν από την εργασία τους νέους απόφοιτους, ενώ διαθέτουν την απαραίτητη 

επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση ώστε να προσφέρουν στο εκπαιδευτικό μας 

σύστημα. Ένα ακόμη αποτέλεσμα της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι να 

προσλαμβάνονται συνάδελφοι οι οποίοι δεν έχουν την απαραίτητη εξειδίκευση στο 

χώρο της ΕΑΕ, έναντι των νέων αποφοίτων οι οποίοι μπορεί να παραμένουν άνεργοι 

έως και δύο χρόνια. Παράλληλα, με τους κλειστούς πίνακες, οδηγήθηκαν σε 

μακρόχρονη ανεργία και συνάδελφοι οι οποίοι εργάζονταν στην εκπαίδευση, αλλά 

υπήρξε πρόβλημα κατά την οριστικοποίηση της αίτησής τους, όπως έγινε για 

παράδειγμα με τη μη πληρωμή ή μη αποδοχή του παραβόλου από τον ΑΣΕΠ.  

… η έκδοση της νέας προκήρυξης για τη διαδικασία κατάταξης των υποψήφιων 

εκπαιδευτικών ΕΑΕ σε διάστημα εύλογο είναι απολύτως απαραίτητη. Αυτό θα πρέπει 

να πραγματοποιηθεί εντός του παρόντος σχολικού έτους, ώστε να επιτραπεί στον ΑΣΕΠ 

να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να έχουν δημοσιοποιηθεί οι 

νέοι οριστικοί πίνακες κατάταξης της ΕΑΕ αμέσως μετά τη λήξη των ισχυόντων πινάκων 

κατάταξης. Με τον τρόπο αυτό, θα αρθούν οι αδικίες που υπάρχουν μέχρι και σήμερα, 

ενώ θα αποτραπούν οι στρεβλώσεις που παρατηρήθηκαν πριν από δύο χρόνια, στη 

Γενική Αγωγή, με την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τους προσωρινούς 

πίνακες.»  

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κυρία Υπουργός: 

Πότε θα εκδώσετε την προκήρυξη για κάλυψη των θέσεων ΕΕΠ, ΕΒΠ και Ειδικής Αγωγής 

μέσω πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικών; 
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