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Αλαθνίλσζε 
 

ύκθσλα κε ηνλ λ.4589/2019, άξζξν 62, παξ. 7 (λόκνο Γαβξόγινπ ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΘΖΑ-ΑΝΕΛ), νη 

λενδηνξηδόκελνη ππεξεηνύλ επί δύν έηε σο δόθηκνη. ην ηέινο ηνπ δεύηεξνπ έηνπο νη λενδηνξηδόκελνη θξίλνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα κνληκνπνηεζνύλ. Ο ηξόπνο θαη ηα θξηηήξηα θξίζεο ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ 

λενδηνξηδνκέλσλ θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο. 
 

Παξαηεξείηαη, δε, ην ηξαγειαθηθό θαηλόκελν, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο δηεηίαο, νξηζκέλεο Γηεπζύλζεηο 

Δθπαίδεπζεο -κεηαμύ απηώλ θαη ε Α΄ Αζήλαο- λα έρνπλ πξνρσξήζεη ζηε κνληκνπνίεζε θαη άιιεο, νη 

πεξηζζόηεξεο, λα κελ θάλνπλ θακία θίλεζε ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ην Τ.ΠΑΗ.Θ.. Σν απόιπην κπάραιν 

δειαδή ζε ό,ηη αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηεο Γηνίθεζεο. Απνθάζεηο θαηά ην δνθνύλ... 
 

Δίλαη πξνθαλέο όηη ε Τπνπξγόο Παηδείαο ζθόπηκα θσιπζηεξγεί θαη δελ δίλεη ιύζε ζην ζέκα. Ο ζηόρνο 

ηεο είλαη λα κεηαζέζεη ηε κνληκνπνίεζε γηα αξγόηεξα, πξνθεηκέλνπ λα «εθβηάζεη» ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λ.4823/2021 (λόκνο Κεξακέσο ηεο θπβέξλεζεο ηεο ΝΔ), πνπ πξνβιέπνπλ αμηνιόγεζε, πξηλ 

από ηε κνληκνπνίεζε ησλ δόθηκσλ  εθπαηδεπηηθώλ θαη ζπγθεθξηκέλα: ην άξζξν 77, παξ. 4 αλαθέξεηαη όηη 

ην έξγν ησλ δόθηκσλ εθπαηδεπηηθώλ θαη κειώλ ηνπ Δ.Δ.Π. θαη Δ.Β.Π. αμηνινγείηαη αλά έηνο, ελώ ζην άξζξν 78, 

παξ. 3 αλαθέξεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην έξγν ελόο δόθηκνπ εθπαηδεπηηθνύ, θαζώο θαη κέινπο ηνπ Δ.Δ.Π. 

ή Δ.Β.Π. αμηνινγεζεί σο «κε ηθαλνπνηεηηθό», θαηά ηελ αμηνιόγεζε πνπ ιακβάλεη ρώξα ζηε ιήμε ηεο 

δνθηκαζηηθήο πεξηόδνπ, έζησ θαη ζε έλα από ηα πεδία Α1, Α2 ή Β ή Α’ ή Β’, θαηά πεξίπησζε, δελ 

κνληκνπνηείηαη αιιά κπνξεί λα επαλαιάβεη ηε δηαδηθαζία ηα ακέζσο επόκελα δύν (2) έηε. 
 

Δπζηπρώο, ν εκπαηγκόο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζπλερίδεηαη. πγθεθξηκέλα, ε πθππνπξγόο Παηδείαο θ. 

Μαθξή, ζύκθσλα κε δεκνζηεύκαηα, νκνιόγεζε όηη ε νκεξία ρηιηάδσλ λενδηόξηζησλ εθπαηδεπηηθώλ ζα 

ζπλερηζηεί θαη όηη όζεο Δηεπζύλζεηο Εθπαίδεπζεο πξνρώξεζαλ ζε δηαπηζησηηθέο πξάμεηο κνληκνπνίεζεο ζα 

θιεζνύλ λα αλαθαιέζνπλ ηηο πξάμεηο απηέο. 
 

Σν παξάδνμν θαη νμύκσξν, όκσο, ηεο ππόζεζεο είλαη όηη κε ην άξζξν 78 ηνπ λ.4799/2022 νη δόθηκνη 

εθπαηδεπηηθνί, πνπ δηνξίζηεθαλ ηα έηε 2019 έσο θαη 2021 θαη, κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

ππνςεθηνηήησλ γηα Γηεπζπληέο ζρνιηθώλ κνλάδσλ, έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηνπιάρηζηνλ δύν ρξόληα δνθηκαζηηθήο 

ππεξεζίαο, αθόκα θαη αλ δελ πινπνηήζεθε ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζήο ηνπο, ε νπνία απαηηείηαη γηα ηε 

κνληκνπνίεζή ηνπο, κπνξνύλ λα είλαη ππνςήθηνη θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ζέζεηο 

ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο!!! Γειαδή έλαο λενδηόξηζηνο εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα είλαη Γηεπζπληήο ζρνιείνπ, 

ρσξίο όκσο λα είλαη ζίγνπξν όηη ζα κνληκνπνηεζεί!!! 
 

Ο ζύιινγνο εθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαηαγγέιιεη ηηο πξαθηηθέο απηέο ηεο πνιηηηθήο 

εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζην ζέκα ηεο κνληκνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκπιήξσζαλ 

δηεηία από ηνλ δηνξηζκό ηνπο θαη ηελ θαιεί λα πξνρσξήζεη άκεζα ζηε κνληκνπνίεζή ηνπο, όπσο εμάιινπ 

πξνβιέπεη ν Γεκνζηνϋπαιιειηθόο Κώδηθαο (λ.3528/2007, άξζξν 40) γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ζην 

Γεκόζην. 

Η νκεξία ρηιηάδσλ λενδηόξηζησλ εθπαηδεπηηθώλ λα ζηακαηήζεη άκεζα 
     
      Γηα ην Γ.. 
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