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ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΓΙΟΡΙΜΟ ΜΔΩ ΑΔΠ 

Κε Υπουργζ,  

Εν αναμονι τθσ προκιρυξθσ του ΑΣΕΠ που προβλζπεται ςτο άρκρο 54 του Ν. 
4589/2019 και  τθσ ςχετικισ  πρόςκλθςθσ  που κα ακολουκιςει από το Υπουργείο Παιδείασ,  
με τθν οποία κα καλοφνται οι χιλιάδεσ υποψιφιοι εκπαιδευτικοί  πρωτοβάκμιασ και 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ κακϊσ και τα μζλθ Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να υποβάλουν τισ 
αιτιςεισ διοριςμοφ τουσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά ςτισ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κακϊσ και ςτισ Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ, επικοινωνοφμε 
μαηί ςασ για να ςασ κζςουμε υπόψθ ςασ τα εξισ: 

Οι  Περιφερειακζσ Υπθρεςίεσ κα επιβαρυνκοφν με ζνα τεράςτιο πρόςκετο όγκο 
εργαςίασ από τθν παραλαβι, τθν καταχϊρθςθ και τον ζλεγχο των χιλιάδων αιτιςεων των 
αδιόριςτων εκπαιδευτικϊν. 

Οι Περιφερειακζσ Υπθρεςίεσ κα κλθκοφν να διεκπεραιϊςουν τον πρόςκετο αυτό 
όγκο εργαςίασ ενϊ βρίςκονται ςε κατάςταςθ υποςτελζχωςθσ. 

Οι Περιφερειακζσ Υπθρεςίεσ κα ζχουν ςε κακθμερινι βάςθ επιςκεψιμότθτα 
εκατοντάδων εκπαιδευτικϊν με ό,τι αυτό ςθμαίνει τόςο για τθν εφρυκμθ λειτουργία τουσ, 
όςο και για τισ ςυνκικεσ υγιεινισ και αςφάλειασ κακϊσ πολλζσ υπθρεςίεσ μασ ςτεγάηονται 
ςε ακατάλλθλουσ χϊρουσ, με ζλλειψθ βαςικϊν υποδομϊν, κακαριότθτασ, κ.ά. 

Οι Περιφερειακζσ Υπθρεςίεσ κα ζχουν μεγάλθ επιβάρυνςθ των  τεχνικϊν  μζςων 
τουσ, όπωσ υπολογιςτϊν, εκτυπωτϊν, φωτοτυπικϊν, κακϊσ και των αναλϊςιμων τουσ όπωσ 
χαρτί εκτυπϊςεων, τόνερκ.ά, για τισ ελλείψεισ των οποίων αλλά και τθν προβλθματικι τουσ  
λειτουργία ςασ ζχουμε ενθμερϊςει πολλζσ φορζσ, περιμζνοντασ ακόμθ τθν τροπολογία  για 
τουσ αυτόνομουσ προχπολογιςμοφσ λειτουργικϊν δαπανϊν των Διευκφνςεων 
Εκπαίδευςθσ. 

Ευελπιςτοφμε ότι το Υπουργείο, προκειμζνου να υλοποιθκεί απρόςκοπτα θ 
διαδικαςία, χωρίσ να υπάρξουν εντάςεισ και χωρίσ να δοκιμαςτοφν τα όρια των υπθρεςιϊν 
και των υπαλλιλων, κα κζςει ζνα ρεαλιςτικό χρονοδιάγραμμα για τθν παραλαβι των 
αιτιςεων, κα ςυγκροτιςει τισ κατάλλθλεσ επιτροπζσ με τον αναγκαίο και ικανό αρικμό 
υπαλλιλων ςε κάκε Διεφκυνςθ κλιμακοφμενο ανάλογα με τον αρικμό των αιτιςεων, κα 
μεριμνιςει για τον ζγκαιρο κακοριςμό τθσ αποηθμίωςθσ των μελϊν των επιτροπϊν και του 
λοιποφ προςωπικοφ που κα μετζχει ςτθν ανωτζρω διαδικαςία, όπωσ γίνεται  ςε ανάλογεσ 
περιπτϊςεισ παραλαβισ αιτιςεων εξετάςεων αλλά και όπωσ ζγινε ςε παλαιότερουσ 
διαγωνιςμοφσ  του ΑΣΕΠ  και κα διαςφαλίςει  τα κατάλλθλα οργανωτικά και τεχνικά μζτρα 
για τθν αςφάλεια τθσ διαδικαςίασ και των υπαλλιλων που κα τθν υλοποιιςουν. 

Για ηο Γ.. 
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