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Αλαθνίλσζε 
 

Σελ Σξίηε 22/06/2021 ζηε ζπλάληεζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τ.ΠΑΘ.Θ. κε ην Δ.. ηεο Δ.Ο.Ε., 

ε ππνπξγόο παηδείαο κεηέζεζε ηε ζπδήηεζε γηα ην πόηε, ζε πνην αξηζκό θαη κε πνηα θαηαλνκή πξόθεηηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ νη δηνξηζκνί κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ ζε επόκελε ζπλάληεζε, ηε ζηηγκή πνπ ε έθδνζε 

ησλ νξηζηηθώλ πηλάθσλ Γεληθήο Αγσγήο εθθξεκεί εδώ θη έλαλ ρξόλν. 

Οη πεξίπνπ 50.000 πξνζιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ, εηδηθνύ εθπαηδεπηηθνύ θαη βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ, 

θαηά ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά, αλαδεηθλύνπλ ηελ άκεζε αλάγθε ηνπ δηνξηζκώλ κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ηελ θάιπςε όισλ ησλ αλαγθώλ ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο. 

Μεηά ηνλ δηνξηζκό 4.500 εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Εηδηθή Αγσγή, σο πξώην βήκα ζε απηήλ ηελ 

θαηεύζπλζε, ε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα αλακέλεη ηελ πινπνίεζε ηεο δέζκεπζεο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 10.500 δηνξηζκώλ κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ, σο 

ειάρηζην, κε βάζε ην κέγεζνο ησλ δηαπηζησκέλσλ αλαγθώλ, θαζώο θαη ην γεγνλόο ηνπ απμεκέλνπ αξηζκνύ 

ζπληαμηνδνηήζεσλ εθπαηδεπηηθώλ θαηά ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά. 

Διεκδικούμε: 

 Σελ άκεζε νξηζηηθνπνίεζε θαη θνηλνπνίεζε ησλ πηλάθσλ ησλ πξνθεξύμεσλ 1ΓΕ/2019 θαη 

2ΓE/2019. 

 Σελ άκεζε αλαθνίλσζε από ηελ Τπνπξγό Παηδείαο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ 

δηνξηζκώλ κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ. 

  Σελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δηνξηζκνύ κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην ζύλνιν ησλ αλαγθώλ ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

 Καηαλνκή ηνπ αξηζκνύ ησλ δηνξηζκώλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε βάζε έλα εληαίν ζαθέο ζεζκηθό 

πιαίζην γηα ηε ζύζηαζε θαη θάιπςε ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ ζε πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ζύκθσλα κε ηηο πξαγκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, είλαη ζαθέο, 

όηη ην 70% ησλ δηνξηζκώλ ζα πξέπεη λα αθνξά ηελ Πξσηνβάζκηα Εθπαίδεπζε. 

 Σε δεκηνπξγία νξγαληθώλ ζέζεσλ γηα όιεο ηηο ππάξρνπζεο εηδηθόηεηεο εθπαηδεπηηθώλ. 
 

Κινηηοποίηζη ζηο Τ.ΠΑΙ.Θ. ηην Σρίηη 29 Ιοσνίοσ 2021 ζηις 13.00 
 

Σο Δ.. ηης Δ.Ο.Ε. γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ζπλαδέιθσλ έρεη θεξύμεη 3ωρη 

διεσκολσνηική ζηάζη εργαζίας (11.00 – 14.00) 
 

Γηα ην Δ.. 
 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 
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