
 

Θέμα: Για τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών–επιτυχόντων στο διαγωνισμό του 
Α.Σ.Ε.Π. 2008 
 
 

Η κυβϋρνηςη ςυνεχύζοντασ την τακτικό τησ ψόφιςησ κρύςιμων νόμων 

για την εκπαύδευςη με αιφνιδιαςτικό τρόπο και με απουςύα διαλόγου,  ψόφιςε 

τη Μεγϊλη Τρύτη τον νόμο «Συνϋργειεσ Πανεπιςτημύων και Τ.Ε.Ι., πρόςβαςη 

ςτην τριτοβϊθμια εκπαύδευςη, πειραματικϊ ςχολεύα, Γενικϊ Αρχεύα του 

Κρϊτουσ και λοιπϋσ διατϊξεισ».   

Ανϊμεςα ςτισ ϊλλεσ διατϊξεισ για τισ οπούεσ ϋγινε πολύσ λόγοσ 

(Συγχώνευςη Παιδαγωγικού Τμόματοσ Πϊτρασ με το Τμόμα Κοινωνικόσ 

Εργαςύασ των Τ.Ε.Ι. Δυτικόσ Ελλϊδασ …) περιλαμβϊνεται και η μονιμοπούηςη 

αριθμού εκπαιδευτικών–επιτυχόντων ςτο διαγωνιςμό του Α.Σ.Ε.Π. 2008 με την   

εξαύρεςό τουσ, μϊλιςτα, από την υποχρϋωςη διετούσ παραμονόσ ςτη θϋςη 

διοριςμού  που επιβϊλλει ο ν. 4589/2019 για όλουσ τουσ υπόλοιπουσ 

εκπαιδευτικούσ που θα διοριςτούν (ϊρθρο 252).                                    

Ο διοριςμόσ εκπαιδευτικών με αποφϊςεισ δικαςτηρύων (ό ακόμα και με 

υποτιθϋμενεσ αποφϊςεισ) και όχι με πολιτικό απόφαςη που θα θϋτει οριςτικό 

τϋρμα ςτη χρόνια αδιοριςτύα που ϋχει διαλύςει τη δημόςια εκπαύδευςη, 

αποτελεύ εμπαιγμό του ςυνόλου τησ εκπαιδευτικόσ κοινότητασ και υπονομεύει 

τισ διαδικαςύεσ  των ςυλλογικών θεςμικών διεκδικόςεων. 

Εύναι τερϊςτια η ευθύνη τησ πολιτικόσ ηγεςύασ του Υπουργεύου Παιδεύασ, 

την οπούα το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εύχε, από τον Σεπτϋμβριο ακόμη, προειδοποιόςει 

για το ολύςθημα ςτο οπούο ετοιμϊζεται να οδηγηθεύ. Επιλϋγει να μη δώςει 
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ουςιαςτικό λύςη ςτη χρόνια αδιοριςτύα την οπούα βιώνουν και πολλού 

επιτυχόντεσ των αλλεπϊλληλων διαγωνιςμών του Α.Σ.Ε.Π. τη ςτιγμό που με 

αποφϊςεισ αλλαγόσ ςτο πρόγραμμα των ςχολεύων ϋχει προχωρόςει ςτην 

περικοπό χιλιϊδων θϋςεων εργαςύασ. 

Μϋςα ςτην τραγικό αυτό κατϊςταςη  κϊποιοι εκπαιδευτικού 

προχώρηςαν  ςτη δικαςτικό διεκδύκηςη του διοριςμού τουσ με αρκετϊ 

δικηγορικϊ γραφεύα να εκμεταλλεύονται τισ αντικρουόμενεσ επιδιώξεισ που 

ϋχουν δημιουργηθεύ ςτουσ κόλπουσ των αδιόριςτων εκπαιδευτικών, ενώ ςτην 

ημερόςια διϊταξη βρϋθηκαν και αθϋμιτεσ  μη θεςμικού χαρακτόρα  πιϋςεισ 

ομϊδων ςε βϊροσ, τελικϊ, των υπόλοιπων αδιόριςτων εκπαιδευτικών και του 

ςυνόλου τησ εκπαιδευτικόσ κοινότητασ. 

Πϋρα, όμωσ, από τα παραπϊνω εύναι εκτόσ κϊθε πλαιςύου κοινόσ λογικόσ 

και δεοντολογύασ η υιοθϋτηςη από την πολιτεύα τησ ςτϊςησ ότι θα αποφαςύζει 

με βϊςη δικαςτικϋσ αποφϊςεισ και μόνο  για όςουσ ϋχουν προςφύγει. 

 Το «παιχνύδι» του Υπουργεύου εύναι ςαφϋσ και βαθιϊ πολιτικό. Οδηγεύ 

τουσ εκπαιδευτικούσ ςτα δικηγορικϊ γραφεύα με ςτόχο την απαξύωςη των 

ςυλλογικών διεκδικόςεων. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. απαιτεύ τον ϊμεςο διοριςμό όλων των μόνιμων 

εκπαιδευτικών που ϋχει ανϊγκη η δημόςια εκπαύδευςη με βϊςη τισ θϋςεισ του 

κινόματοσ για τη δομό και λειτουργύα του ςχολεύου και όχι αποςπαςματικούσ 

διοριςμούσ που μόνο αύςθημα αδικύασ γεννούν για το μεγϊλο ςύνολο των 

αδιόριςτων εκπαιδευτικών. 

 
 
 

 


