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ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Αναφορά
με αριθμ. πρωτ. 2810/20-5-2021»
Απαντώντας στην Αναφορά με αριθμ. πρωτ. 2810/20-5-2021, κάνουμε γνωστά τα
ακόλουθα:
Για την ουσιαστική αναβάθμιση της παρεχόμενης δημόσιας παιδείας στη χώρα μας, το
Υ.ΠΑΙ.Θ. δρομολόγησε κάθε αναγκαία ενέργεια για την κάλυψη παγίων αναγκών σε
εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό που υφίστανται σε δημόσιες σχολικές μονάδες. Για
πρώτη φορά μετά από σχεδόν δέκα χρόνια, πραγματοποιούνται διορισμοί τόσο στη Γενική
Εκπαίδευση όσο και στην Ειδική Αγωγή. Σχετικά με τους διορισμούς μόνιμου
Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, με το ΦΕΚ 241/Γ΄/09-032020 ολοκληρώθηκαν οι διορισμοί των 1040 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο πλαίσιο των
προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/ΑΣΕΠ/25-4-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/ΑΣΕΠ/25-42019) του ΑΣΕΠ. Επίσης, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 106410/Ε1/17-08-2020 (ΦΕΚ
1289/τ.Γ΄/19-8-2020) Απόφαση με θέμα: «Διορισμός 3445 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης», διορίστηκαν 3.445 εκπαιδευτικοί
(1.817 στην Πρωτοβάθμια και 1.628 στη Δευτεροβάθμια) Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης.
Όσον αφορά στον προγραμματισμό μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών στη Γενική
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σημειώνεται, ότι έχει εκδοθεί η με αριθμ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./146/14004/31-5-2019 εγκριτική απόφαση της επιτροπής της
ΠΥΣ33/2006 για την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης δέκα χιλιάδων πεντακοσίων
(10.500) θέσεων μόνιμων Εκπαιδευτικών, για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι ανωτέρω διορισμοί προβλέπεται να
γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53 έως 62 του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν.
4589/2019. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 7
του ν. 3848/2010 (Α’ 71), όπως ισχύει, και του άρθρου 15 περ. Δ παρ.3 του ν. 1566/1985
(Α΄167) προκύπτει ότι οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών γίνονται με βάση τα υφιστάμενα
οργανικά κενά, έπονται της διαδικασίας των μεταθέσεων των υπηρετούντων μόνιμων
εκπαιδευτικών και πραγματοποιούνται στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές θέσεις.
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Όσον αφορά στο ζήτημα των μόνιμων διορισμών των εκπαιδευτικών του εν λόγω
κλάδου, σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του κεφ. Ε΄ του
ν.4589/2019 (Α΄13), έχουν εκδοθεί οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης Α΄
υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης της 2ΓΕ/2019 προκήρυξης (ΦΕΚ 46/ τ.
Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) για τους υποψήφιους εκπ/κούς κλάδων Δευτεροβάθμιας Γενικής
Εκπαίδευσης, κατηγορίας Π.Ε., στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι
κλάδου ΠΕ07 Γερμανικής. Από τους πίνακες αυτούς, και μέχρι την έκδοση των τελικών
αξιολογικών πινάκων, πραγματοποιήθηκαν οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών,
για το σχολικό έτος 2020-2021, βάσει των διατάξεων της παρ. 6 του αρθρ. 63 του ν.
4589/2019. Επισημαίνεται ότι για τους υποψηφίους της Γενικής Εκπαίδευσης, όλων των
κατηγοριών, αναμένεται η ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων από το Ανώτατο
Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και η έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων
κατάταξης, από τους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι διορισμοί μονίμων (παρ. 1 άρθρου
62 ν.4589/2019).
Αναφορικά με το ζήτημα του καθορισμού των θέσεων μόνιμων διορισμών ανά
εκπαιδευτικό κλάδο/ειδικότητα και ειδίκευση, σύμφωνα με το άρθρο 55 «Ρυθμίσεις για
οργανικές θέσεις σε κλάδους του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» του ν.4807/2021 (Α΄96) συστήνονται, πλέον των
υφιστάμενων, επτακόσιες είκοσι μια (721) οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι σαράντα (40) αφορούν στον κλάδο ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ. Περαιτέρω, και αφού αφενός αξιολογηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία το
ενδεχόμενο αποδοχής/ικανοποίησης τυχόν εκκρεμών αιτήσεων μετάθεσης (στις περιοχές
που θα κατανεμηθούν οι εν λόγω νέες οργανικές θέσεις) και επαναξιολογηθούν τα
υφιστάμενα οργανικά κενά ανά ειδικότητα και περιοχή μετάθεσης και αφετέρου εκδοθεί η
σχετική ΚΥΑ (παρ. 2 του άρθρου 62 ν.4589/2019) περί κατανομής του αριθμού διορισμών
ανά ειδικότητα, θα ακολουθήσει η (περαιτέρω) κατανομή του εν λόγω αριθμού διορισμών
ανά περιοχή μετάθεσης. Η εν λόγω κατανομή αναμένεται να συμπεριληφθεί (ως
αναπόσπαστο Παράρτημα) στην πρόσκληση υποβολής αίτησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για μόνιμο διορισμό για τη Γενική Εκπαίδευση, όπως άλλωστε συνέβη και
στην περίπτωση των διορισμών για την ΕΑΕ με την αριθμ. 99231/Ε1/24-7-2020 (Α.Σ.Ε.Π.
26/27-7-2020, ΑΔΑ: ΩΛΒΧ46ΜΤΛΗ-3Υ4) Υπουργική Απόφαση.
Τέλος, σημειώνεται ότι το σχολικό έτος 2020-2021 πραγματοποιήθηκαν για το
συγκεκριμένο κλάδο ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας για τη Γενική
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 336 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και 23
προσλήψεις με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας λόγω COVID-19 [άρθρο 35, ν.4722/2020
(ΦΕΚ 177 Α’)], ενώ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έλαβαν χώρα 239 και 28 προσλήψεις
αντίστοιχα.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ
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