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Μονιμοποίθςθ εκπαιδευτικϊν: Σραγζλαφου ςυνζχεια…  
Η Τπουργόσ Παιδείασ ςυνεχίηει τα «παιχνίδια» ςε βάροσ των εκπαιδευτικϊν. 

  
Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςε 

προθγοφμενθ ανακοίνωςι τθσ, είχε καταγγείλει τισ πρακτικζσ τθσ Τπουργοφ Παιδείασ ςτο κζμα τθσ 
μονιμοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν που ςυμπλιρωςαν διετία από τον διοριςμό τουσ και τθν είχε 
καλζςει να δϊςει άμεςα λφςθ ςτο κζμα. 

Δυςτυχϊσ, ο εμπαιγμόσ ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα ςυνεχίηεται. Συγκεκριμζνα, θ υφυπουργόσ 
Παιδείασ κ. Μακρι, ςφμφωνα με δθμοςιεφματα, ομολόγθςε ότι θ ομθρία χιλιάδων νεοδιόριςτων 
εκπαιδευτικϊν κα ςυνεχιςτεί και ότι όςεσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ προχϊρθςαν ςε διαπιςτωτικζσ 
πράξεισ μονιμοποίθςθσ, κα κλθκοφν να ανακαλζςουν τισ πράξεισ αυτζσ.  

Η πολιτικι θγεςία του Υ.ΠΑΙ.Θ. εναρμονιηόμενθ με το πνεφμα του ν.4589/2019 (νόμοσ 
Γαβρόγλου τθσ κυβζρνθςθσ ΤΡΙΖΑΝΕΛ), τον οποίο εμπλοφτιςε με τον ν.4823/2021 (νόμοσ 
Κεραμζωσ τθσ κυβζρνθςθσ τθσ ΝΔ), κωλυςιεργεί ςκόπιμα και δεν δίνει λφςθ ςτο κζμα 
ςτοχεφοντασ ςτθν εφαρμογι των διατάξεων του προαναφερόμενου νομοκετικοφ πλαιςίου, που 
προβλζπει αξιολόγθςθ, πριν από τθ μονιμοποίθςθ των δόκιμων  εκπαιδευτικϊν. 

Σο παράδοξο και οξφμωρο τθσ υπόκεςθσ είναι ότι με το άρκρο 78 του ν.4799/2022 οι 
δόκιμοι εκπαιδευτικοί, που διορίςτθκαν τα ζτθ 2019 ζωσ και 2021 και, μζχρι τθ λιξθ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων για Διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων, ζχουν ςυμπλθρϊςει 
τουλάχιςτον δφο χρόνια δοκιμαςτικισ υπθρεςίασ, ακόμα και αν δεν υλοποιικθκε θ διαδικαςία 
αξιολόγθςισ τουσ, θ οποία απαιτείται για τθ μονιμοποίθςι τουσ, μποροφν να είναι υποψιφιοι και 
να ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ για κζςεισ ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ!!! Δθλαδι ζνασ 
νεοδιόριςτοσ εκπαιδευτικόσ μπορεί να είναι Διευκυντισ ςχολείου, χωρίσ όμωσ να είναι ςίγουρο ότι 
κα μονιμοποιθκεί!!!  

Είναι ξεκάκαρο, πωσ υπάρχει παντελισ αδυναμία ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ και 
υλοποίθςθσ προοδευτικϊν παρεμβάςεων ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ κακϊσ όλα γίνονται 
αποςπαςματικά, ευκαιριακά και με το βλζμμα ςτραμμζνο ςτθν επικοινωνία και όχι ςτθν ουςία 
των πραγμάτων. Ταυτόχρονα υπάρχει και μια απαράδεκτθ πολιτικάντικθ αντίλθψθ πωσ αφοφ ζχω 
«το μαχαίρι και το πεπόνι» εγϊ, νομιμοποιοφμαι να λειτουργϊ ακόμα και εκδικθτικά και 
εκβιαςτικά, όταν δεν μπορϊ με πεικϊ και διάλογο να υλοποιιςω τισ πολιτικζσ μου. Σε αυτι τθ 
λογικι είναι ενταγμζνθ και θ ςφνδεςθ τθσ μονιμοποίθςθσ των νεοδιόριςτων εκπαιδευτικϊν με τθν 
αξιολόγθςι τουσ, παρά το γεγονόσ πωσ ζχει παρζλκει, χωρίσ ευκφνθ τουσ, θ διετία τθσ δόκιμθσ 
δοκιμαςίασ τουσ. Η κατάςταςθ ομθρίασ που ςτινεται ςτθν πλάτθ των εκπαιδευτικϊν όλθσ τθσ 
Χϊρασ, από το υπουργείο Παιδείασ και τθν ίδια τθν υπουργό, θ οποία μάλιςτα εμφανίηεται να 
υπόςχεται και αφξθςθ των μιςκϊν, αλλά μετά τισ εκλογζσ(!!), είναι απαράδεκτθ και υπενκυμίηει 
πωσ όςα χρόνια και αν περάςουν, κάποιεσ «μαυρογιαλοφρικεσ» κουτοπονθριζσ, είναι ςτο πολιτικό 
dna  κάποιων. 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ καταδικάηει τισ 
πρακτικζσ αυτζσ του Τπουργείου Παιδείασ και καλεί τθν πολιτικι του θγεςία να προχωριςει 
άμεςα ςτθ μονιμοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν, μετά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ απαιτοφμενθσ διετίασ, 
όπωσ εξάλλου προβλζπει ο Δθμοςιοχπαλλθλικόσ Κϊδικασ (ν.3528/07) για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ 
ςτο Δθμόςιο. 
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