
Τι είναι αυτό το πράγμα με το αυτομαστίγωμα στο ΥΠΠΕΘ; Γιατί εκπαιδευτικοί που προΐστα-

νται στο ΥΠΠΕΘ διαχρονικά υποτιμούν και μειώνουν τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς; Γιατί 

οι εκπαιδευτικοί που ΔΕΝ έχουν υψηλότερες απολαβές από τους υπόλοιπους Δημόσιους Υ-

πάλληλους αντίστοιχων προσόντων πρέπει να έχουν περισσότερες υποχρεώσεις και λιγό-

τερα δικαιώματα; Και εξηγούμαι: α) Σε ποια άλλη υπηρεσία υπάλληλος που σταδιακά ανέρ-

χεται τις βαθμίδες, μέχρι να γίνει Γενικός Δ/ντής μετά επιστρέφει πάλι πίσω στην αρχική; β) 

Σε ποια άλλη υπηρεσία δεν μπορεί κάποιος να έχει τρίτη θητεία; γ) Σε ποια άλλη υπηρεσία 

κάποιος υποχρεώνεται να βγει στη σύνταξη όποτε η υπηρεσία θέλει και όχι αυτός; δ) Σε ποια 

άλλη υπηρεσία ο κριτής κάποιου είναι χαμηλότερων προσόντων από τον κρινόμενο; ε) Σε 

ποια άλλη υπηρεσία … (αυτό μπορεί να συνεχιστεί για πολλά ακόμα). 

α) Οι παλιότεροι θυμόμαστε ότι οι Δ/ντές των σχολείων έμπειροι και μεγάλοι σε ηλικία τερ-

μάτιζαν ευδοκίμως την υπηρεσία τους και αυτό δεν έκανε τα σχολεία να λειτουργούν χειρό-

τερα από ότι σήμερα. β) Αν το ΥΠΠΕΘ δεν θέλει οι εκπαιδευτικοί να μην είναι στην τάξη για 

πολλά χρόνια, μπορεί να απαγορεύσει τις αποσπάσεις σε πολιτικά γραφεία και σε άλλες ά-

σχετες υπηρεσίες, μπορεί να μην επιτρέπει σε κανέναν να διεκδικήσει οποιαδήποτε άλλη 

θέση εκτός τάξης αν δεν έχει συμπληρώσει τουλάχιστον είκοσι χρόνια στην πραγματική δι-

δασκαλία με πλήρες ωράριο εντός τάξης, μπορεί τέλος πάντων να διευκρινίσει ότι όποιος 

διορίζεται ως εκπαιδευτικός πρέπει να είναι εκπαιδευτικός της τάξης και όχι ότι άλλο. γ) Η 

δικαιολογία ότι οι μαθητές δεν μπορεί να αλλάζουν εκπαιδευτικό στο μέσον της χρονιάς είναι 

αστεία γιατί ούτως ή άλλως αυτό γίνεται από εγκυμοσύνες, ασθένειες, κ.ά. Θα μπορούσε το 

ΥΠΠΕΘ για τον καλύτερο προγραμματισμό του να ζητά από τον εκπαιδευτικό στα χρονικά 

πλαίσια που τώρα του θέτει για αίτηση συνταξιοδότησης να αναφέρει πότε σκοπεύει στη 

διάρκεια της επόμενης χρονιάς να αιτηθεί την αποχώρηση από την υπηρεσία (π.χ. 5 Δεκεμ-

βρίου ή 20 Μαρτίου) και να κάνει τον προγραμματισμό του έγκαιρα. δ) Πως κάποιος εκπαι-

δευτικός βαθμού Α’ και με κανένα άλλο προσόν -διορισμένος από την υπηρεσία- μπορεί να 

κρίνει ποιος θα γίνει Δ/ντής στο σχολείο που αυτός υπηρετεί; Δεν ακούγεται λίγο περίεργα; 


