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Πξνο: Μέιε καο  

            

 
Αλαθνίλσζε 

 

Η πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τ.ΠΑΘ.Θ., ελαξκνληδόκελε κε ην πλεύκα ηνπ λ.4589/2019 (λόκνο 

Γαβξόγινπ ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΘΖΑ-ΑΝΕΛ), ηνλ νπνίν εκπινύηηζε κε ηνλ λ.4823/2021 (λόκνο 

Κεξακέσο ηεο θπβέξλεζεο ΝΔ), θσιπζηεξγεί ζθόπηκα θαη δελ δίλεη ιύζε ζην ζέκα ηεο κνληκνπνίεζεο 

ησλ λενδηόξηζησλ εθπαηδεπηηθώλ, κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο δνθηκαζηηθήο δηεηίαο, ζηνρεύνληαο ζηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ, πνπ πξνβιέπεη αμηνιόγεζε πξηλ από ηε 

κνληκνπνίεζε ησλ δόθηκσλ εθπαηδεπηηθώλ. 
 

ύκθσλα κε δεκνζηεύκαηα, ε πθππνπξγόο Παηδείαο θ. Μαθξή απνθάιπςε, πξόζθαηα, όηη όζεο 

Δηεπζύλζεηο Εθπαίδεπζεο -κεηαμύ απηώλ θαη ε Α΄ Αζήλαο- πξνρώξεζαλ ζε δηαπηζησηηθέο πξάμεηο 

κνληκνπνίεζεο ζα θιεζνύλ λα αλαθαιέζνπλ ηηο πξάμεηο απηέο. 
 

Είλαη ζαθέο πσο ππάξρεη παληειήο αδπλακία νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο 

πξννδεπηηθώλ παξεκβάζεσλ ζηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, θαζώο όια γίλνληαη απνζπαζκαηηθά, 

επθαηξηαθά θαη κε ην βιέκκα ζηξακκέλν ζηελ επηθνηλσλία θαη όρη ζηελ νπζία ησλ πξαγκάησλ. 
  
Σαπηόρξνλα, ππάξρεη θαη κηα απαξάδεθηε πνιηηηθάληηθε αληίιεςε πσο, αθνύ έρσ «ην καραίξη θαη 

ην πεπόλη», λνκηκνπνηνύκαη λα ιεηηνπξγώ αθόκα θαη εθδηθεηηθά θαη εθβηαζηηθά, όηαλ δελ κπνξώ κε 

πεηζώ θαη δηάινγν λα πινπνηήζσ ηηο πνιηηηθέο κνπ. ε απηή ηε ινγηθή είλαη εληαγκέλε θαη ε ζύλδεζε 

ηεο κνληκνπνίεζεο ησλ λενδηόξηζησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηελ αμηνιόγεζή ηνπο, παξά ην γεγνλόο πσο 

έρεη παξέιζεη ε δηεηία ηεο δνθηκαζηηθήο ηνπο ππεξεζίαο. 
 

Η θαηάζηαζε νκεξίαο πνπ ζηήλεηαη ζηελ πιάηε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, από ην ππνπξγείν Παηδείαο 

θαη ηελ ίδηα ηελ ππνπξγό, ε νπνία κάιηζηα εκθαλίδεηαη λα ππόζρεηαη θαη αύμεζε ησλ κηζζώλ, αιιά 

κεηά ηηο εθινγέο(!!!), είλαη απαξάδεθηε θαη ππελζπκίδεη πσο, όζα ρξόληα θη αλ πεξάζνπλ, θάπνηεο 

«καπξνγηαινύξηθεο» θνπηνπνλεξηέο είλαη θαη παξακέλνπλ ζην πνιηηηθό DNA θάπνησλ. 
 

Ο ζύιινγνο εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαηαγγέιιεη ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηελ ηαθηηθή πνπ αθνινπζεί ζην ζέκα ηεο κνληκνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

πνπ ζπκπιήξσζαλ δηεηία από ηνλ δηνξηζκό ηνπο θαη θαιεί ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ζπιιόγσλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηε Δεπηέξα 5/12 θαη ώξα 14.00, ζηε Δ.Π.Ε. Α΄ Αζήλαο. 

 

Καμία ανάκληζη διαπιζηωηικών ππάξεων μονιμοποίηζηρ 

Άμεζη μονιμοποίηζη ηων νεοδιόπιζηων εκπαιδεςηικών 
 

     
      Γηα ην Δ.. 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 
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