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Επιτακτική η ανάγκη για 10.500 διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών  

με δίκαιη κατανομή σε μία φάση  

Η εποχή των μηδενικών διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών στη Γενική Αγωγή, 

ως αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών, με προφάσεις, «δικαιολογίες» και αναφορές σε 

«μνημονιακές» πολιτικές καθώς και φαινόμενα ψεύτικων υποσχέσεων για δεκάδες 

χιλιάδες διορισμούς που δόθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. αλλά 

ουδέποτε υλοποιήθηκαν, φτάνει στο τέλος της. 

Πέρα από την επιτακτική ανάγκη θεσμοθέτησης ενός ικανού πλαισίου που θα 

διασφαλίζει ίσους όρους εργασίας για αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς και θα 

αποκαθιστά το καθεστώς αδικίας και την υποβολή σε ταλαιπωρία που επί σειρά ετών 

υφίστανται οι αναπληρωτές συνάδελφοί μας, αποτελεί πάγια θέση της Δημοκρατικής 

Ανεξάρτητης Κίνησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.)  

η άμεση πραγματοποίηση των χιλιάδων, απαραίτητων για την ομαλή λειτουργία της 

εκπαίδευσης, διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών. 

Μετά τον διορισμό, εντός του 2020, των 4.500 μόνιμων συναδέλφων στην Ειδική 

Αγωγή, που αποτελούσε πάγιο και διαχρονικό αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας, το 

πολύ θετικό γεγονός της πρόσληψης, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, των 

περισσότερων, τα τελευταία χρόνια, αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που αποδεικνύει την 

ύπαρξη μεγάλου αριθμού κενών θέσεων στην εκπαίδευση και το εξαιρετικά υψηλό 

ποσοστό ικανοποίησης αιτήσεων μετάθεσης, είναι επιτακτική ανάγκη η κυβέρνηση να 

προχωρήσει στην άμεση πραγματοποίηση, σε μία φάση, πριν την έναρξη του νέου 

σχολικού έτους, τουλάχιστον, 10.500 διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών σε 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ως πρώτο, βασικό βήμα κάλυψης των 

κενών που έχουν δημιουργηθεί μετά τον συνολικό αριθμό αφυπηρετήσεων την τελευταία 
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δεκαετία που συνοδεύτηκε και από την παντελή απουσία διορισμών μόνιμων 

εκπαιδευτικών στη Γενική Αγωγή. 

Η κατανομή των διορισμών πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαφανούς 

διαδικασίας που θα αποτυπώνει την ορθή αναλογία που προκύπτει από 

αδιαμφισβήτητα κριτήρια όπως οι προσλήψεις αναπληρωτών τα τελευταία, δέκα 

τουλάχιστο, χρόνια, η εφαρμογή πολιτικών που επηρεάζουν τον αριθμό των 

εκπαιδευτικών, όπως η πλήρης εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής 

εκπαίδευσης σε όλους τους δήμους της χώρας καθώς και ο τρόπος απόδοσης οργανικών 

θέσεων (που στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται με βάση τον αριθμό των μαθητών 

των σχολικών μονάδων). Ως Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.), με βάση τα παραπάνω κριτήρια, 

εκτιμούμε πως για την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών των μαθητών με ισότιμο 

τρόπο, θα πρέπει το ποσοστό διορισμών που θα διατεθεί για την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση να φτάνει το 70% του συνολικού αριθμού.  

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να ξεκινήσει άμεσα διάλογο 

με τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες για όλα τα θέματα του διορισμού μόνιμων 

εκπαιδευτικών στην κατεύθυνση της εφαρμογής τακτικών διορισμών μόνιμων 

εκπαιδευτικών κάθε χρόνο με βάση τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης μέσω 

πινάκων στο πλαίσιο ενός νέου, πιο δίκαιου συστήματος που θα ενημερώνεται σε ετήσια 

βάση λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών συναδέλφων 

μας, στηριζόμενο στις ψηφισμένες θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος.  

 

Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. 


