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Η αναγκαιότητα μονιμοποίησης των αναπληρωτών  

 

 Στην εκπαίδευση κάθε χρόνο προσλαμβάνονται περίπου 24.000 

αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για την κάλυψη των χιλιάδων οργανικών και 

λειτουργικών κενών εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση. 

 Είναι κυρίως νέοι με διάθεση προσφοράς, οι οποίοι ζουν κάθε χρόνο 

με την αγωνία και την αβεβαιότητα της πρόσληψης, της τοποθέτησής τους 

και της επιβίωσης, αφού οι μισθοί δεν επαρκούν για την κάλυψη των 

αναγκών τους. 

 Οι περισσότεροι από αυτούς εργάζονται για πολλά χρόνια στη 

δημόσια εκπαίδευση. Πολλοί έχουν υπηρετήσει σχεδόν σ' όλες τις 

περιφέρειες της Ελλάδος, νησιά, βουνά, παντού, θυσιάζοντας την προσωπική 

και οικογενειακή τους ζωή, χωρίς τη δέσμευση της πολιτείας για μόνιμο 

διορισμό τους. 

 Είναι άξιον απορίας, αφού οι περισσότεροι αναπληρωτές εργάζονται 

για 5, 10, 17 χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση καλύπτοντας πάγιες και 

διαρκείς ανάγκες, γιατί δεν μονιμοποιούνται, για να συνεχίσουν να 

προσφέρουν την ίδια υπηρεσία ως μόνιμοι; Τι εξυπηρετεί η ομηρία τους; 

 Θα περίμενε κανείς, πως στα χρόνια της οικονομικής κρίσης θα 

αντιμετωπίζονταν από την πολιτεία με σοβαρότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα 

και κυρίως θα δίνονταν λύση στο θέμα της ομηρίας τους. 

 Δυστυχώς οι αναπληρωτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρόχειρες κι 

ενίοτε αλόγιστες νομοθετικές ρυθμίσεις που γκρέμισαν τα όνειρά τους και 

τις ελπίδες τους. 

 Οι πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου παιδείας έπαιξαν και συνεχίζουν 

να παίζουν με την αγωνία και το μέλλον τους. 
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 Οι ανέξοδες υποσχέσεις για 20.000 διορισμούς ή για 10.000 χωρίς 

αντίκρισμα, καταδεικνύουν το ψέμα και τον άκρατο λαϊκισμό της 

κυβέρνησης. 

 Είναι δε προκλητικό για τους εκπαιδευτικούς να ακούνε τη βούληση 

της κυβέρνησης για μονιμοποίηση χιλιάδων συμβασιούχων υπαλλήλων, 

μακάρι να το κάνει, αλλά να μη μιλάει κανείς επί της ουσίας για το μόνιμο 

διορισμό των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι αναμφισβήτητα 

καλύπτουν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες της εκπαίδευσης. 

 Η κυβέρνηση, πρέπει να κατανοήσει, πως η λειτουργία των σχολείων 

δεν πρέπει να στηρίζεται στις προσλήψεις των αναπληρωτών που είναι μια 

προσωρινή λύση, αλλά θα πρέπει άμεσα να δρομολογήσει τις διαδικασίες για 

μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση. 

 Η ομηρία χιλιάδων εκπαιδευτικών πρέπει να τελειώσει. Το αίτημα 

για μόνιμους διορισμούς δεν είναι απλά απαίτηση των καιρών, είναι 

αναγκαιότητα 

Ελπίζουμε πως η σχολική χρονιά 2017-2018 θα είναι η τελευταία χωρίς 

μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση. 
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