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Μαρούσι, 13-10-2022            
 
Αρ. Πρωτ. 125857/Φ1 

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων 

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού 

Ελέγχου 
Τμήμα Ερωτήσεων 

  
ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. 

- Σοφία-Χάιδω Ασημακοπούλου 
(Δια της Βουλής των Ελλήνων) 

 
ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 7529/20-9-2022» 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα 
ακόλουθα: 

     Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α΄/29-1-2019) «Το 
Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο (2) σχολικά έτη διαδικασία κατάταξης με 
σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων για την πλήρωση των 
κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών 
Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της 
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η προκήρυξη και η διαδικασία 
κατάταξης πραγματοποιούνται ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο διατυπώνεται, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες, κατά κλάδο και ειδικότητα. Με την προκήρυξη καθορίζεται κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας». 

     Για την έγκαιρη έκδοση νέων πινάκων της επικείμενης προκήρυξης, για τη Γενική 
Εκπαίδευση, υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ, η αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει ήδη 
προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες μέσω των αιτημάτων που έχει αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. 
Συγκεκριμένα, με το υπ’ αριθμ. 103179/ΓΔ5/25-8-2022 έγγραφό της «Προκήρυξη της 
διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά 
μουσική ειδίκευση, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής 
Εκπαίδευσης» αναφέρθηκαν τα εξής: 
«Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4589/2019 (Α΄13), οι πίνακες κατάταξης 
υποψηφίων εκπαιδευτικών, οι οποίοι καταρτίζονται από την Αρχή σας, ισχύουν έως τη 
λήξη του δεύτερου σχολικού έτους που έπεται της λήξης του σχολικού έτους, κατά το 
οποίο έλαβε χώρα η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Εν όψει της κατά τα ανωτέρω  λήξης  ισχύος του αξιολογικού πίνακα κατάταξης Α΄ 
(Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης), των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 της 
Ανεξάρτητης Αρχής σας, με τη λήξη του  σχολικού έτους 2022-2023, στις 31/8/2023, και 
του αναμενόμενου  μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων, παρακαλείσθε, για την κατά την 
παρ. 1 του άρθρου 54 του ίδιου νόμου, προκήρυξη της διαδικασίας κατάταξης με σειρά 
προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα και ανά μουσική ειδίκευση για τον κλάδο 
ΠΕ79.01, των υποψήφιων για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών 
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Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων Εκπαίδευσης. 
 Ειδικότερα, η κατά τα ανωτέρω διαδικασία αφορά στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του συνόλου των κλάδων/ειδικοτήτων κατηγορίας ΠΕ». 
 
     Σε συνέχεια του ανωτέρω αιτήματος και προκειμένου να τονιστεί η ανάγκη επίσπευσης 
της διαδικασίας, η αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. με το υπ’ αριθμ. 109197/Ε1/8-9-2022 
έγγραφό της προς το Α.Σ.Ε.Π αιτήθηκε από την Αρχή, όπως επιβεβαιώσει την περάτωση 
αυτής  από μέρους της, έως το τέλος Μαΐου 2023. 
 
 
 

                                                                                      Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 

 

                                                                                     ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ 
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1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζ. Μακρή 
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Α/θμιας, Β/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής 
3. Τ.Κ.Ε. 
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