
Κυρία Υπουργέ, 

Κυρία Υφυπουργέ 

παρατηρούμε ότι με τις πολύπλοκες διαδικασίες που ψηφίσατε σε ένα τεράστιο 

πλέγμα νόμων με τροποποιήσεις επί τροποποιήσεων για τις κρίσεις των στελεχών, είχε ως 

αποτέλεσμα να διαρκέσει πάνω από 7 μήνες η ολοκλήρωσή τους και οι τοποθετήσεις των 

116 στελεχών για τις ΔΠΕ και ΔΔΕ. 

Αντίστοιχα μετά από μεγάλη καθυστέρηση αναρτήθηκαν οι πίνακες των 2.280 

υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης μετά τις ενστάσεις για περίπου 800 θέσεις, γεγονός 

είναι ότι έχετε εγκλωβίσει όλες τις διαδικασίες και όλοι αντιλαμβάνονται το αδιέξοδο που 

θα προκύψει όταν θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τους διευθυντές/τριες σχολείων της 

Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για τις σχολικές μονάδες που ξεπερνάν τις 13.500. 

Λόγω των αδιεξόδων αυτών, έχει εκδοθεί ήδη η δεύτερη παράταση θητείας όλων 

των στελεχών εκπαίδευσης, ενώ παρατηρείται συρροή συνταξιοδοτήσεων και παραιτήσεων 

στελεχών με αποτέλεσμα σε αυτό το κομβικό σημείο των εγγραφών και της προετοιμασίας 

της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς πάρα πολλά σχολεία να μείνουν «ακέφαλα». 

Άλλη μια πρωτοτυπία που παρατηρείται είναι ότι τελικά τη Διεύθυνση των σχολείων 

την αναλαμβάνουν οι αρχαιότεροι εκπαιδευτικοί με προσωρινές αναπληρώσεις και όταν και 

αυτοί παραιτούνται αναλαμβάνουν αυτοί που επιθυμούν μέσα από το σύλλογο των 

εκπαιδευτικών.  
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Αθήνα, 22-07-2022 

Αρ. Πρωτ.: 017 

ΠΡΟΣ: κα. Νίκη Κεραμέως 

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

κα. Ζωή Μακρή 

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

ΚΟΙΝ : κ. Αλέξανδρο Κόπτση  

Γ. Γ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσηςκαι Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 

 

κ. Γεώργιο Βούτσινο 

Γ. Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 

Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας 

 

 

ΘΕΜΑ: 

 

«Κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης» 
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Προς τι λοιπόν τόσοι νόμοι για τα στελέχη εκπαίδευσης όταν στην τελική γίνεται 

εφαρμογή του νόμου ν.1566/1985 με βάση απλά την αρχαιότητα. 

Ζητούμε 

• Το Υπουργείο πρέπει να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκείμενου να 

ολοκληρωθούν όλες οι κρίσεις μέχρι το τέλος Αυγούστου. 

• Καμία σκέψη για αλλαγή στελεχών στα μέσα της σχολικής χρονιάς, καθώς θα επιφέρει 

τεράστια αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα. 

• Η παράταση της θητείας των στελεχών για άλλη μια χρονιά θα πρέπει να είναι επιλογή 

τους και όχι εγκλωβισμός τους. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 


