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Αριθ. Πρωτ.1385 Αθόνα  7/5/2019 

Προσ 

Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.  

ΠΡΟΚΛΗΗ 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 Σύμφωνα με τα ϊρθρα 33, 34, 37, 38, 40 του Καταςτατικού τησ Δ.Ο.Ε., 

καλούμε τουσ Αντιπροςώπουσ των Συλλόγων - Μελών τησ, ςτην 88η Τακτική 

Γενική Συνέλευςη του Κλάδου, ςτισ 23, 24, 25 και 26 Ιουνίου 2019, ςτην Αθήνα, για 

λόψη αποφϊςεων ςτα θϋματα τησ Ημερόςιασ Διϊταξησ.  

Η Γενική Συνέλευςη, ςύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφοσ 1 του 

Καταςτατικού τησ Δ.Ο.Ε., βρίςκεται ςε απαρτία, αν παραβρίςκεται ς’ αυτή το ½ 

του ςυνόλου των Αντιπροςώπων  των οικονομικά τακτοποιημένων μελών τησ 

Δ.Ο.Ε., ανεξάρτητα από ποια μέλη προέρχονται οι παρόντεσ.  

 Σασ αποςτϋλλουμε την προςωρινό Η.Δ. όπωσ διαμορφώθηκε με την από 

1/3/2019 απόφαςη του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., καθώσ και τισ ειςηγόςεισ του Δ.Σ. τησ 

Δ.Ο.Ε. ςτα θϋματϊ τησ. Οι ύλλογοι,  το αργότερο ωσ τισ 13 Μαΐου 2019  θα 

πρϋπει να αποςτεύλουν τισ προτϊςεισ τουσ, για να εγγραφούν ωσ θϋματα ςτην 

Οριςτικό Ημερόςια Διϊταξη (Άρθρο 35 του Καταςτατικού τησ Δ.Ο.Ε.).  
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ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

 88ησ Γενικόσ υνϋλευςησ 

23 - 26  Ιουνύου 2019 

 

ΘΕΜΑΣΑ 

Θϋμα 1ο: 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ–ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ–ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΑΠΟ ΑΙΡΕΣΟΤ 

 Έκθεςη  Πεπραγμϋνων Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.  

 Οικονομικόσ απολογιςμόσ οικον. ϋτουσ 2018 - Προώπολογιςμόσ χρόςησ 

οικον. ϋτουσ 2020 

 Ενημϋρωςη από αιρετούσ του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 

 Κριτικό πεπραγμϋνων – Δευτερολογύα Προϋδρου Δ.Ο.Ε. 

 

ΘΕΜΑ 2ο  :  

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2019-2020 

A. Διεκδικητικό Πλαύςιο 

I. Αξιολόγηςη εκπαιδευτικών, Προγραμματιςμόσ και Αποτύμηςη Εκπαιδευτικού 

ϋργου 

II. Η λειτουργύα του Δημόςιου χολεύου (Χρηματοδότηςη, κτηριακϋσ υποδομϋσ, 

εμπλεκόμενοι φορεύσ, αςφϊλεια χώρων, νομικό διαςφϊλιςη πλαιςύου 

λειτουργύασ ςτο εκπαιδευτικό ϋργο) 
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III. Οι δυςούωνεσ για τα Παιδαγωγικϊ Σμόματα εξελύξεισ που δρομολογεύ η 

ςυγχώνευςη του Παιδαγωγικού Σμόματοσ του Πανεπιςτημύου Πατρών με το 

τμόμα Κοινωνικόσ Εργαςύασ του Σ.Ε.Ι. Δυτικόσ Ελλϊδασ. Ο ρόλοσ και το μϋλλον 

των Παιδαγωγικών Σμημϊτων. 

 

Β.  Πρόγραμμα Δρϊςησ 

 

ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

88ησ Γενικόσ υνϋλευςησ 

23 - 26  Ιουνύου 2019 

 

Η ςυνδικαλιςτικό χρονιϊ 2018-2019 που πληςιϊζει ςτο τϋλοσ τησ 

ςημαδεύτηκε από την, δύχωσ κανϋνα διϊλογο, θεςμοθϋτηςη ενόσ ςυςτόματοσ 

«διοριςμών» που με την εμμονό να μην εξαςφαλύζει  «την αναγνώριςη του 

ςυνόλου τησ προώπηρεςύασ ωσ κυρύαρχο κριτόριο διοριςμού» (απόφαςη  τησ 

87ησ Γ.Σ. Δ.Ο.Ε.) αποτελεύ πρόκληςη και δεν εύναι τύποτε ϊλλο παρϊ εμπόριο 

ελπύδασ προσ τουσ χιλιϊδεσ αδιόριςτουσ εκπαιδευτικούσ καθώσ και  

περιφρόνηςη των αναπληρωτών που καλύπτουν πϊγιεσ ανϊγκεσ τησ 

εκπαύδευςησ ςτισ εςχατιϋσ τησ χώρασ. Πρόκειται για μια διαδικαςύα 

αλληλοςφαγόσ των ςυναδϋλφων μασ για μια θϋςη ςτουσ ελϊχιςτουσ 

διοριςμούσ ςτην Ειδικό, μόνο, Αγωγό που ϋχει προκηρύξει η κυβϋρνηςη με την 

προοπτικό πραγματοπούηςησ όλων των διοριςμών που απαιτούνται να 

αποτελεύ, για μύα ακόμη φορϊ, επικοινωνιακό εξαγγελύα... ςε βϊθοσ τριετύασ.  Ο 

κλϊδοσ μϋςα από ςειρϊ απεργιακών κινητοποιόςεων ϋδωςε και ςυνεχύζει να 

δύνει τον αγώνα  για μαζικούσ μόνιμουσ διοριςμούσ εκπαιδευτικών ςε όλεσ τισ 

πραγματικϋσ ανϊγκεσ του δημόςιου ςχολεύου, ςύμφωνα με τισ θϋςεισ του 

ςυνδικαλιςτικού κινόματοσ για τη δομό τησ εκπαύδευςησ. 

Στο εξαιρετικϊ δυςούωνο  ςκηνικό που ϋχουν διαμορφώςει τα τόςα 

χρόνια αδιοριςτύασ όχι μόνο ςε ςχϋςη με τουσ μηδενικούσ διοριςμούσ μόνιμων 

εκπαιδευτικών αλλϊ και με τα υποβαθμιςμϋνα δικαιώματα των αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών με ςυνθόκεσ ϊνιςησ μεταχεύριςησ εργαζομϋνων που παρϋχουν 
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το ύδιο ακριβώσ ϋργο, το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εκτόσ από τισ πολύμορφεσ αγωνιςτικϋσ 

δρϊςεισ και κινητοποιόςεισ εντόσ Ελλϊδασ επϋλεξε και την πολιτικό κύνηςη 

καταγγελύασ του με κατϊθεςη αναφορϊσ προσ την Επιτροπό Αναφορών του 

Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου η οπούα ϋτυχε θετικόσ αντιμετώπιςησ και εύχε ωσ 

αποτϋλεςμα την ϊςκηςη πύεςησ προσ την ελληνικό κυβϋρνηςη με την 

υποχρϋωςό τησ να απαντόςει ςε ςυγκεκριμϋνα ερωτόματα που ανϊλογα με τισ 

απαντόςεισ αφόνει ανοιχτό ακόμη και την παραπομπό τησ χώρασ ςτο 

Ευρωπαώκό δικαςτόριο. 

Όμωσ, η πολιτικό αυτό υποβϊθμιςησ τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ που 

εφαρμόζεται από όλεσ τισ μνημονιακϋσ κυβερνόςεισ ϋχει, δυςτυχώσ, πολλϋσ 

εκφρϊςεισ. Πιο πρόςφατη και εξαιρετικϊ ανηςυχητικό η ψόφιςη, μϋςω του 

πολυνομοςχεδύου «Σςνέπγειερ Πανεπιζηημίων και Τ.Ε.Ι., ππόζβαζη ζηην 

ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη, πειπαμαηικά ζσολεία, Γενικά Απσεία ηος Κπάηοςρ και 

λοιπέρ διαηάξειρ», τησ ςυγχώνευςησ του Παιδαγωγικού Σμόματοσ Δημοτικόσ 

Εκπαύδευςησ του Πανεπιςτημύου Πϊτρασ  με το Σμόμα Κοινωνικόσ Εργαςύασ του 

Σ.Ε.Ι. Δυτικόσ Ελλϊδασ και τη μετονομαςύα του ςε Σμόμα Επιςτημών τησ 

Εκπαύδευςησ και Κοινωνικόσ Εργαςύασ. Με κύνητρα που μόνο επιςτημονικϊ και 

ακαδημαώκϊ δεν εύναι αλλϊ, μϊλλον, μικροπολιτικϊ  μεθοδεύεται μια ςυζότηςη  

περύ «ολοκλόρωςησ του κύκλου των Παιδαγωγικών Τμημϊτων», ερόμην του 

κλϊδου, η οπούα μόνο ωσ ϊκρωσ επικύνδυνη μπορεύ να χαρακτηριςτεύ και ϋχει 

τα ύδια γνωρύςματα με τη ςυγχώνευςη  που επιχειρόθηκε το 2017-2018 των 

Τμημϊτων Προςχολικόσ Αγωγόσ των Τ.Ε.Ι. με τα Παιδαγωγικϊ Τμόματα 

Προςχολικόσ Αγωγόσ και την οπούα απϋτρεψε η ςθεναρό ςτϊςη τησ Δ.Ο.Ε. με 

την ςτόριξη των περιςςότερων Παιδαγωγικών Τμημϊτων.  

Με βϊςη την ςυγχώνευςη αυτό, πολλϊ ακόμη τμόματα θα μπορούςαν 

να εγεύρουν αιτόματα για ανϊλογεσ ςυγχωνεύςεισ ςτο μϋλλον, με υπαρκτό τον 

κύνδυνο να ανούξει ανϊ πϊςα ςτιγμό ο δρόμοσ για ςύγχυςη των επιςτημονικών 

πεδύων των τμημϊτων, ανακατατϊξεισ με αρνητικό πρόςημο για  τα 

επαγγελματικϊ δικαιώματα των αποφούτων και ϊνοιγμα επικύνδυνων δρόμων 

για το μϋλλον των Παιδαγωγικών Τμημϊτων, των επαγγελματικών 

δικαιωμϊτων των αποφούτων τουσ, των επαγγελματικών δικαιωμϊτων των εν 

ενεργεύα δαςκϊλων αλλϊ και τη δομό και τον προςανατολιςμό του δημοτικού 

ςχολεύου. Εύναι ξεκϊθαρο για το Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. ότι δεν θα ανεχτούμε τον 
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ςχεδιαςμό του μϋλλοντοσ τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ  με βϊςη «θολϋσ» 

επιδιώξεισ, ερόμην του εκπαιδευτικού κινόματοσ. 

Εύναι βϋβαιο ότι η εκπαιδευτικό πραγματικότητα δεν εύναι ξεκομμϋνη 

από το ςυνολικό πολιτικό – οικονομικό ςκηνικό. Η πλόρησ  υιοθϋτηςη τησ 

μνημονιακόσ λογιςτικόσ του «εξορθολογιςμού» και των περικοπών ςτην 

δημόςια εκπαύδευςη, οδηγούν ςτη ςυνεχό υποβϊθμιςό τησ με τισ ςχολικϋσ 

μονϊδεσ, παρϊ τισ όλο και πιο αυξημϋνεσ λειτουργικϋσ τουσ ανϊγκεσ να  

αναγκϊζονται να «επιβιώνουν»  υπό το καθεςτώσ υποχρηματοδότηςησ.  

Υπό αυτϋσ τισ ςυνθόκεσ η κατϊκτηςη του κλϊδου για υποχρεωτικό 

φούτηςη των νηπύων α΄ και β΄ ηλικύασ αποκλειςτικϊ ςτο Νηπιαγωγεύο που 

ςυνϊντηςε απϋναντύ του την λυςςαλϋα αντύδραςη τησ Κ.Ε.Δ.Ε. και των 

ςυνοδοιπόρων τησ ςυγκεκριμϋνεσ ενϋργειεσ ςτην κατεύθυνςη τησ μόνιμησ 

επύλυςησ των προβλημϊτων που ςχετύζονται με την κτηριακό υποδομό. Η 

ρύθμιςη που ψηφύςτηκε ςτο πολυνομοςχϋδιο για το Νϋο Λύκειο κινεύται ςτη 

διϊςταςη τησ προςωρινόσ αντιμετώπιςησ των υποδομών ςτουσ Δόμουσ όπου 

θα εφαρμοςτεύ η δύχρονη υποχρεωτικό προςχολικό αγωγό και εκπαύδευςη τον 

Σεπτϋμβριο του 2019. Εύναι όμωσ φανερό ότι το τρύτο ϋτοσ εφαρμογόσ θα εύναι 

εξαιρετικϊ δύςκολο αφού τα κτηριακϊ προβλόματα ςε ςυνδυαςμό με τισ 

αντιδρϊςεισ τησ Κ.Ε.Δ.Ε. και πολλών Δημϊρχων δημιουργούν ϋνα εκρηκτικό 

ςκηνικό. Μοναδικό λύςη η ϊμεςη κινητοπούηςη του ςυνόλου των 

εμπλεκομϋνων (κυβϋρνηςη και δόμοι) ώςτε να εξαςφαλιςτούν κτόρια που θα 

ανταποκρύνονται ςτισ ανϊγκεσ των μαθητών μασ.  

Το ςκηνικό, όμωσ, ςτο οπούο κινεύται και ζει ο κόςμοσ τησ εκπαύδευςησ, 

με τη ςχολικό καθημερινότητα να εύναι ςυχνϊ δυςβϊςταχτη, διαμορφώνεται 

από τισ πολιτικϋσ των αλλεπϊλληλων μνημονύων, τησ ςκληρόσ λιτότητασ 

(πϊντα και μόνο για τουσ μιςθωτούσ και ςυνταξιούχουσ), των απολύςεων και 

τησ ανεργύασ, τησ μεύωςησ ειςοδημϊτων, τησ ανατροπόσ των εργαςιακών και 

αςφαλιςτικών δικαιωμϊτων, τησ διϊλυςησ των Δημοςύων Υπηρεςιών και τησ 

“ακύρωςησ” των Κοινωνικών Αγαθών, αποτελούν την καθημερινότητϊ μασ και 

δεν αφόνουν περιθώρια αδρϊνειασ. 

Εύναι επιτακτικό ανϊγκη να βρεθούμε, εκπαιδευτικού και ςυνολικϊ η 

κοινωνύα, ςτο δρόμο και να αγωνιςτούμε για την ανατροπό αυτόσ τησ 
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πολιτικόσ. Απαιτεύται αφύπνιςη και δυναμικού αγώνεσ.  Έχουμε χρϋοσ, όλοι 

μαζύ, να ςυνεχύςουμε και να δυναμώςουμε τον αγώνα για ν’ ανατρϋψουμε 

αυτϋσ τισ πολιτικϋσ που πλόττουν τουσ εκπαιδευτικούσ αλλϊ  και όλουσ τουσ 

εργαζόμενουσ, τη δημόςια  εκπαύδευςη αλλϊ και το ςύνολο των κοινωνικών 

αγαθών και κατακτόςεων. 

 

 

 

 

Α. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. ειςηγεύται ςτισ Γ.. των υλλόγων: 

 

I. Αξιολόγηςη Εκπαιδευτικών, Προγραμματιςμόσ και Αποτύμηςη 

Εκπαιδευτικού ϋργου 

Με την Υπουργικό Απόφαςη τησ 18-1-2019 «Προγραμματιςμόσ και 

αποτύμηςη του εκπαιδευτικού ϋργου των ςχολικών μονϊδων», το Υπουργεύο 

Παιδεύασ ϋρχεται να υλοποιόςει (για το ςχ. ϋτοσ 2019-2020) την πρόβλεψη τησ 

παρ. 7 του ϊρθρου 47 του ν. 4547/2018 «οι θεματικού ϊξονεσ αναφορϊσ του 

προγραμματιςμού και τησ αποτύμηςησ, καθώσ και ο τύποσ των ςχετικών 

εκθϋςεων καθορύζονται με απόφαςη του Υπουργού Παιδεύασ, Έρευνασ και 

Θρηςκευμϊτων, που εκδύδεται ύςτερα από ειςόγηςη του Ι.Ε.Π.». 

Εύναι, όμωσ, εξύςου ςαφϋσ ότι όλα όςα θεςμοθετούνται με τον ν. 4547 ςε 

ςχϋςη με την αξιολόγηςη των ςτελεχών τησ εκπαύδευςησ διαλύουν την 

ψευδαύςθηςη ότι η κατϊργηςη του υφιςτϊμενου θεςμικού πλαιςύου θα 

ςόμαινε και κατϊργηςη τησ αξιολόγηςησ – χειραγώγηςησ, αφού αυτό που 

φϋρνουν δεν διαφϋρει ςε τύποτα απ’ αυτόν. Αξιολογικό-αριθμητικό κατϊταξη, 

χαρακτηριςμού για τα ςτελϋχη, όπωσ «μϋτρια», «ανεπαρκό» και «ακατϊλληλα», 

αξιολόγηςη «βϊςη ανώνυμου ερωτηματολογύου», δυνατότητα ϋνςταςησ μόνο 

για βαθμολογύα μικρότερη του 75 και ςυμμετοχό των αξιολογητών ςτο όργανο 
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εξϋταςησ των ενςτϊςεων, δεν αφόνουν καμύα αμφιβολύα για το ότι και η 

αξιολόγηςη ςτελεχών του ν. 4547 εύναι χειραγώγηςη και δεν μπορεύ ςε καμύα 

περύπτωςη να γύνει αποδεκτό από τον κλϊδο.  

Η ϋκδοςη τησ Υπουργικόσ Απόφαςησ με την οπούα καθορύζονται οι 

θεματικού ϊξονεσ αναφορϊσ του προγραμματιςμού και τησ αποτύμηςησ, καθώσ 

και ο τύποσ των ςχετικών εκθϋςεων εμπεριϋχει το θετικό ςτοιχεύο ότι δεν 

ειςϊγει χαρακτηριςτικϊ ποςοτικών δεικτών που θα μπορούςαν να 

αξιοποιηθούν ςε ϊμεςη ςύνδεςη με μια διαδικαςύα αξιολογικόσ καταγραφόσ με 

χαρακτηριςτικϊ χειραγώγηςησ και κατηγοριοπούηςησ των ςχολικών μονϊδων. 

Από εκεύ κι ϋπειτα εύναι οφθαλμοφανϋσ ότι  οι εκθϋςεισ που ϋχουν καθαρϊ 

ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ (εκτόσ από τα ςημεύα του παραρτόματοσ ΙΙΙ που 

αναφϋρονται ςτα ςχϋδια δρϊςησ), εύναι ςε πολλϊ ςημεύα βερμπαλιςτικϋσ και 

ανούςια «απαιτητικϋσ», δεν αποτυπώνουν εύςτοχα τισ ανϊγκεσ 

προγραμματιςμού και ανατροφοδότηςησ του ςοβαρότατου ϋργου που 

επιτελούν οι εκπαιδευτικού ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ κϊτι που μεταφρϊζεται ςε 

απομϊκρυνςη από την ουςύα και, με βϊςη την πικρό εμπειρύα του 

παρελθόντοσ, εμπεριϋχει τον κύνδυνο να βρεθούν και πϊλι οι εκπαιδευτικού ςτο 

ςτόχαςτρο για όλεσ τισ κακοδαιμονύεσ του εκπαιδευτικού ςυςτόματοσ. 

Η πρόβλεψη του νόμου για την ϋκδοςη Υπουργικόσ Απόφαςησ εύναι, εξ 

αρχόσ, προβληματικό αφού αφόνει ςτη διακριτικό ευχϋρεια και ςτην πιθανό 

αλλαγό πολιτικόσ βούληςησ περύ τησ ςτόχευςησ ςτο ζότημα τησ αξιολόγηςησ, 

τησ εκϊςτοτε κυβϋρνηςησ ό του Υπουργού Παιδεύασ τον καθοριςμό των, πολύ 

ουςιαςτικών, ςτοιχεύων για τη διαδικαςύα προγραμματιςμού – αποτύμηςησ, 

των αξόνων και των εκθϋςεων. Γι’  αυτό και θεωρούμε ότι, πϋρα από τα ςημεύα 

τησ Υπουργικόσ Απόφαςησ που χρειϊζονται αλλαγϋσ, θα πρϋπει ϊμεςα να 

τροποποιηθεύ το ϊρθρο 47 του ν. 4547 και να ςυμπεριλϊβει τόςο τουσ ϊξονεσ 

όςο και τον τύπο των εκθϋςεων, ϋπειτα από αναλυτικό ςυζότηςη με τισ 

εκπαιδευτικϋσ ομοςπονδύεσ, ώςτε να κινεύται πλόρωσ ςτην κατεύθυνςη τησ 

ενύςχυςησ και ανατροφοδότηςησ του παιδαγωγικού ϋργου και να  αποφευχθεύ 

κϊθε κύνδυνοσ ςύνδεςησ τησ διαδικαςύασ προγραμματιςμού – αποτύμηςησ με 

μια νϋα αξιολόγηςη – χειραγώγηςη. 
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Με δεδομϋνο το γεγονόσ ότι η διαδικαςύα αφορϊ το επόμενο ςχολικό 

ϋτοσ 2019-2020, το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεύ την πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου να 

αναθεωρόςει δύο ακόμη ςημεύα του ϊρθρου 47 ν. 4547/2018.  

Συγκεκριμϋνα, η αναφορϊ ςτην παρϊγραφο 3 «…λαμβϊνοντασ υπόψη 

του και τισ απόψεισ του ςχολικού ςυμβουλύου για θϋματα που εντϊςςονται ςτο 

πλαύςιο των αρμοδιοτότων του…» ενϋχει τον κύνδυνο παρερμηνειών ςτο 

πλαύςιο λειτουργύασ του ςχολικού ςυμβουλύου και να εκληφθεύ, κακώσ, ότι το 

ςχολικό ςυμβούλιο ϋχει τη δυνατότητα ϋςτω και ϋμμεςησ εμπλοκόσ ςτο 

παιδαγωγικό ϋργο τησ ςχολικόσ μονϊδασ. Θεωρούμε ότι εύναι απαραύτητο το 

ςημεύο αυτό να τροποποιηθεύ ώςτε να διαςαφηνιςτεύ ότι δεν θα υπϊρχει 

εμπλοκό του ςχολικού ςυμβουλύου ςτο παιδαγωγικό ϋργο τησ ςχολικόσ 

μονϊδασ. 

Στην παρϊγραφο 4, ο ρόλοσ του ςυντονιςτό εκπαιδευτικού ϋργου 

φαύνεται να εύναι εξαιρετικϊ ιςχυρόσ ςε ςχϋςη με αυτόν του ςυλλόγου 

διδαςκόντων αφού οι παρατηρόςεισ που διατυπώνει, δύνεται η αύςθηςη ότι 

υποχρεωτικϊ λαμβϊνονται υπόψη από τισ ςχολικϋσ μονϊδεσ τόςο ςτον 

προγραμματιςμό όςο και ςτην αποτύμηςη. Στο ςημεύο θα πρϋπει να υπϊρξει 

τροποπούηςη με την οπούα να διαςφαλύζεται ότι η τελικό απόφαςη, τόςο για 

τον προγραμματιςμό όςο και για την αποτύμηςη, ανόκει ςτο ςύλλογο 

διδαςκόντων ώςτε να μην τύθεται θϋμα παρϋμβαςησ από μονοπρόςωπο 

όργανο ςτην πολύ ςημαντικό εργαςύα που επιτελεύ ο ςύλλογοσ κϊτι που θα  

παρϋπεμπε ςε διαδικαςύεσ αξιολόγηςησ – χειραγώγηςησ. 

 

Η  Διδαςκαλικό Ομοςπονδύα  μϋςα από αποφϊςεισ Γενικών τησ 

Συνελεύςεων καθώσ και  του Διοικητικού Συμβουλύου τησ ϋχει, με ςυνϋπεια και 

υπευθυνότητα, εκφρϊςει τισ θϋςεισ του κλϊδου των εκπαιδευτικών τησ 

πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ για την αξιολόγηςη.  

Σην αξιολόγηςη ωσ  ανατροφοδοτικό, γνόςια παιδαγωγικό διαδικαςύα 

ουςιαςτικόσ αποτύμηςησ τόςο του εκπαιδευτικού ϋργου, όςο και ςυνολικϊ τησ 

εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ, μιασ αποτύμηςησ από τα «κϊτω» που θα 

πραγματοποιεύται από τουσ εκπαιδευτικούσ ςυλλογικϊ και όχι από 

μονοπρόςωπα όργανα και θα ϋχει ωσ ςτόχο την ανύχνευςη των προβλημϊτων 
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και το ςχεδιαςμό των αναγκαύων παρεμβϊςεων ςτην κατεύθυνςη τησ  

ουςιαςτικόσ ενύςχυςησ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ και του δημόςιου 

ςχολεύου. 

Μια προςπϊθεια αποτύμηςησ του παιδαγωγικού ϋργου με καθαρϊ ποςοτικϊ 

κριτόρια  καθιςτϊ την όλη προςπϊθεια μεθοδολογικϊ ϋωλη.  

Εύμαςτε κατηγορηματικϊ αντύθετοι  ςε όλα τα νομοθετόματα που ωσ ςτόχο 

εύχαν, ϋχουν ό και πρόκειται να ϋχουν, όχι την αξιολόγηςη – αποτύμηςη του 

ςυνόλου του παρεχόμενου εκπαιδευτικού ϋργου αλλϊ τη χειραγώγηςη, 

μιςθολογικό καθόλωςη και πιθανότατα απόλυςη εκπαιδευτικών (βλ. Νόμοι 

2525/97, 3205/04, 3848/10, 4024/11, ΠΔ 152/13).  

Δεν μπορεύ ςε καμύα περύπτωςη η  αξιολόγηςη να αποτελεύ εργαλεύο 

πειθαρχικού ελϋγχου και επιβολόσ κυρώςεων. Το προώόν τησ δεν πρϋπει να 

ςυνδϋεται με τη μιςθολογικό και βαθμολογικό εξϋλιξό τουσ. Για να 

λειτουργόςει πραγματικϊ ϋνα ςύςτημα αξιολόγηςησ θα πρϋπει να ςτηθεύ μϋςα 

από ςυνεργαςύεσ που θα ϋχουν ξεκϊθαρα παιδαγωγικό και μόνο ςτόχευςη. 

Η αξιολόγηςη αποτελεύ ςυςτατικό ςτοιχεύο κϊθε ολοκληρωμϋνησ 

εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ. Μιασ διαδικαςύασ που αναλύει την υφιςτϊμενη 

κατϊςταςη, θϋτει ςτόχουσ, προγραμματύζει δρϊςεισ και ενϋργειεσ, τισ 

εφαρμόζει ςτην πρϊξη και ςτο τϋλοσ διαπιςτώνει τον βαθμό εκπλόρωςησ των 

προγραμματιςμϋνων ςτόχων καθώσ και την αποτελεςματικότητα των 

διαδικαςιών και των μϋςων που χρηςιμοποιόθηκαν.  

Η παιδαγωγικό αξιολόγηςη διαφϋρει από τη διαδικαςύα ελϋγχου η οπούα 

επικεντρώνεται αποκλειςτικϊ ςε διαπιςτώςεισ. Λειτουργεύ ωσ μηχανιςμόσ 

ανατροφοδότηςησ για τη βελτύωςη τησ ποιότητασ του εκπαιδευτικού 

ςυςτόματοσ ωσ ολότητα. Εύναι μια ςυνεχόσ παιδαγωγικό διαδικαςύα με ρόλο 

διαγνωςτικό και παρεμβατικό. Δεν αποτελεύ αυτοςκοπό, δεν επιδιώκει την 

τιμωρύα.  

Η όλη προςπϊθεια πρϋπει να ςτηρύζεται ςε ϋνα πλϋγμα ςαφών και 

ςυγκεκριμϋνων εκπαιδευτικών ςκοπών και διαδικαςιών.  

Θα πρϋπει να αξιολογούνται όλοι οι παρϊγοντεσ και ςυντελεςτϋσ τησ 

εκπαιδευτικόσ λειτουργύασ (Υπουργεύο Παιδεύασ, υπηρεςύεσ και δομϋσ τησ 
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εκπαύδευςησ, υλικοτεχνικό υποδομό, υποςτηρικτικϋσ δομϋσ, αναλυτικϊ 

προγρϊμματα, βιβλύα, διοικητικό και εποπτικό δυναμικό, ςχολικϋσ μονϊδεσ, 

μαθητϋσ και εκπαιδευτικού κλπ.) ςτο πλαύςιο ενόσ ενιαύου ςυςτόματοσ 

αλληλοώποςτηριζόμενων και αλληλοεξαρτώμενων διαδικαςιών.  

Το αξιολογικό ςύςτημα να εύναι δημοκρατικό, αντικειμενικό, ςαφϋσ, να 

εμπνϋει εμπιςτοςύνη και να μην αφόνει ανοικτό το ενδεχόμενο ςύνδεςόσ του 

με την κατηγοριοπούηςη (και ανϊλογα με αυτόν οικονομικό ςτόριξη) των 

ςχολικών μονϊδων ούτε και με τη μιςθολογικό και βαθμολογικό εξϋλιξη των 

εκπαιδευτικών.  

Η αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού να εύναι αντύςτοιχη με την εκπαύδευςό του 

(δεν μπορεύ να αξιολογεύται κανεύσ με κριτόρια ςχετικϊ με κατϊρτιςη που δεν 

ϋχει λϊβει, με προςόντα που δεν του εξαςφαλύςτηκαν ό δεν του απαιτόθηκαν 

αρχικϊ) και να ςτοχεύει ςτην απϊλειψη των, ενδεχόμενων, αδυναμιών καθώσ 

και την ενύςχυςό του με επιμορφωτικϋσ δρϊςεισ (εξ’ αποςτϊςεωσ ό δια ζώςησ). 

Η διαδικαςύα τησ αξιολόγηςησ – αποτύμηςησ – ςτόριξησ να εύναι διαρκόσ ςτα 

πλαύςια τησ ουςιαςτικόσ επαφόσ όλων των εμπλεκόμενων. Παρϊλληλα και 

ταυτόχρονα με τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ θα πρϋπει να δημιουργηθεύ ϋνα 

ςταθερό ςύςτημα ςτόριξησ, ενύςχυςησ, επιμόρφωςησ (η οπούα μετϊ την 

κατϊργηςη τησ μετεκπαύδευςησ, την παύςη χορόγηςησ εκπαιδευτικών αδειών 

αλλϊ και το ςταμϊτημα κϊθε κεντρικϊ ςχεδιαςμϋνησ επιμορφωτικόσ δρϊςησ 

απουςιϊζει παντελώσ), επαγγελματικόσ ανϊπτυξησ των εκπαιδευτικών ςτην 

κατεύθυνςη τησ υποςτόριξησ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ και του ύδιου του 

εκπαιδευτικού. 

Θα πρϋπει να γύνει κατανοητό από όλουσ ότι για να εφαρμοςτεύ και 

ιδιαύτερα να πετύχει ϋνα ςύςτημα αξιολόγηςησ, πρϋπει να ςυζητηθεύ και να 

τύχει τησ αποδοχόσ από το ςύνολο τησ εκπαιδευτικόσ κοινότητασ. 

Σύμφωνα και με τισ όδη ψηφιςμϋνεσ θϋςεισ του κλϊδου, υπϊρχουν τρεισ 

βαςικϋσ προώποθϋςεισ για την αποδοχό τησ αξιολόγηςησ : 

• Η αποδοχό των εμπλεκόμενων για όςα περιλαμβϊνει ωσ περιεχόμενο ο 

θεςμόσ αυτόσ. Δύχωσ αυτόν δεν γύνεται η αξιολόγηςη. 
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• Εύναι απαραύτητο να καταςτεύ ςαφϋσ, ότι από το προώόν τησ αξιολογικόσ 

διαδικαςύασ προκύπτει όφελοσ, κϋρδοσ, ποιότητα και αναβϊθμιςη τησ ύδιασ τησ 

εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ. 

• Η αξιολόγηςη εύναι υπόθεςη εςωτερικό και αφορϊ τουσ εκπαιδευτικούσ 

που εύναι μϋςα ςτα ςχολεύα, αφορϊ τη διαδικαςύα τησ εκπαύδευςησ που 

λειτουργεύ μϋςα ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ.  

ε επύπεδο ςχολικόσ μονϊδασ κυρύαρχοσ πρϋπει να εύναι ο ρόλοσ  του 

Συλλόγου Διδαςκόντων, ςτο πλαύςιο τακτικών ςυνεδριϊςεων 

προγραμματιςμού, αποτύμηςησ και βελτύωςησ του ςυνολικού εκπαιδευτικού 

ϋργου καθώσ και καλύτερησ οργϊνωςησ των διοικητικών διαδικαςιών, ςε μια 

ςυνολικό αξιολογικό αποτύμηςη του εκπαιδευτικού ϋργου που 

πραγματοποιεύται εντόσ τησ, με ςτόχο την ανύχνευςη των προβλημϊτων και το 

ςχεδιαςμό των αναγκαύων παρεμβϊςεων ςτην κατεύθυνςη ανατροφοδότηςησ 

τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, ανϊπτυξησ πνεύματοσ ςυνεργαςύασ και 

αλληλεγγύησ με ευθεύα αντανϊκλαςη ςτη βελτύωςη του παρεχόμενου 

εκπαιδευτικού ϋργου. Ο Σύλλογοσ Διδαςκόντων εύναι αυτόσ που θϋτει τισ 

προτεραιότητεσ και τα κριτόρια που λειτουργικϊ θα ανταποκρύνονται ςτισ 

ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ τησ ςχολικόσ μονϊδασ.  

 

Εύναι αυτονόητο ότι ςκοπόσ και ςτόχοσ των παρεμβϊςεων και κυρύωσ 

τησ τελικόσ αποτύμηςησ εύναι η αντιμετώπιςη αδυναμιών, λαθών και 

προβλημϊτων που μειώνουν την ποιότητα τησ εκπαύδευςησ,  ςτην κατεύθυνςη 

τησ δϋςμευςησ και υποχρϋωςησ τησ πολιτεύασ να δώςει λύςεισ ςτα προβλόματα 

που διαπιςτώνονται. 

 Επιβεβαιώνονται οι ψηφιςμϋνεσ θϋςεισ του κλϊδου, ότι: 

 Εύμαςτε υπϋρ ενόσ ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ του εκπαιδευτικού 

ϋργου και του εκπαιδευτικού,  που θα ϋχει ωσ ςτόχο την αναβϊθμιςη 

τησ εκπαύδευςησ, που θα αναγϊγει τη ςχολικό μονϊδα ςε χώρο 

προςφορϊσ και δημιουργύασ. 

 Η αξιολόγηςη που προτεύνουμε ωσ Διδαςκαλικό Ομοςπονδύα ϋχει ωσ 

ςτόχο τη βελτύωςη και αναβϊθμιςη του εκπαιδευτικού ϋργου, την 
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ενύςχυςη και ενθϊρρυνςη του εκπαιδευτικού  και τη ςτόριξό του. 

Εύναι μια διαδικαςύα διαρκούσ ανατροφοδότηςησ που μπορεύ να 

ςυντελεςτεύ με την ανϊπτυξη ςχϋςεων ςυνεργαςύασ και 

αλληλεγγύησ. 

Απαιτούμε: 

 την ϊμεςη τροποπούηςη του ϊρθρου 47 του ν. 4547 ώςτε να 

ςυμπεριλϊβει τόςο τουσ ϊξονεσ όςο και τον τύπο των εκθϋςεων (και 

να μην εύναι αντικεύμενο υπουργικόσ απόφαςησ), ϋπειτα από 

αναλυτικό ςυζότηςη με τισ εκπαιδευτικϋσ ομοςπονδύεσ, ώςτε να 

κινεύται πλόρωσ ςτην κατεύθυνςη τησ ενύςχυςησ και 

ανατροφοδότηςησ του παιδαγωγικού ϋργου και να  αποφευχθεύ 

κϊθε κύνδυνοσ ςύνδεςησ τησ διαδικαςύασ προγραμματιςμού – 

αποτύμηςησ με μια νϋα αξιολόγηςη – χειραγώγηςη. 

 να διαςαφηνιςτεύ ότι δεν θα υπϊρχει εμπλοκό του ςχολικού 

ςυμβουλύου ςτο παιδαγωγικό ϋργο τησ ςχολικόσ μονϊδασ. 

 αποςαφόνιςη και τροποπούηςη, όπου χρειαςτεύ, των όςων 

προβλϋπει η  Υπουργικόσ Απόφαςη ςε ςχϋςη με τον ρόλο του 

ςυντονιςτό εκπαιδευτικού ϋργου, με την οπούα να διαςφαλύζεται ότι 

η τελικό απόφαςη, τόςο για τον προγραμματιςμό όςο και για την 

αποτύμηςη, ανόκει ςτο ςύλλογο διδαςκόντων ώςτε να μην τύθεται 

θϋμα παρϋμβαςησ από μονοπρόςωπο όργανο ςτην πολύ ςημαντικό 

εργαςύα που επιτελεύ ο ςύλλογοσ κϊτι που θα  παρϋπεμπε ςε 

διαδικαςύεσ αξιολόγηςησ – χειραγώγηςησ. 
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II. Η λειτουργύα του Δημόςιου χολεύου (Χρηματοδότηςη, κτηριακϋσ 

υποδομϋσ,  εμπλεκόμενοι φορεύσ, αςφϊλεια χώρων, νομικό διαςφϊλιςη 

πλαιςύου λειτουργύασ ςτο εκπαιδευτικό ϋργο) 

 

Χρηματοδότηςη 

Μια από τισ κύριεσ αιτύεσ τησ κρύςησ του εκπαιδευτικού ςυςτόματοσ εύναι το 

πολύ χαμηλό ποςοςτό πόρων του Α.Ε.Π. που διατύθενται για την παιδεύα, 

γεγονόσ που κατατϊςςει τη χώρα μασ ςτισ τελευταύεσ θϋςεισ ςτην Ευρωπαώκό 

Ένωςη. Αναβϊθμιςη τησ λειτουργύασ και τησ ποιότητασ τησ δωρεϊν Δημόςιασ 

Εκπαύδευςησ ςε ςυνθόκεσ υποχρηματοδότηςησ μόνο ωσ κακόγουςτο αςτεύο 

ακούγεται. Η γενναύα αύξηςη των δαπανών για την Παιδεύα θα διαςφϊλιζε 

ςύγχρονεσ υποδομϋσ και υλικοτεχνικό υποςτόριξη, θα ςυνϋβαλλε ςτη 

χρηματοδότηςη δρϊςεων για τον εκςυγχρονιςμό αναλυτικών προγραμμϊτων 

και βιβλύων, για την ανϊπτυξη προγραμμϊτων επιμόρφωςησ και γενικότερα 

ςτόριξη τησ Δημόςιασ Δωρεϊν παρεχόμενησ Εκπαύδευςησ ωσ ελϊχιςτο 

αντιςτϊθμιςμα ςτην υπϋρμετρη φορολόγηςη που υφύςτανται οι Έλληνεσ 

πολύτεσ. Αντύθετα, οι ςταθερϊ χαμηλϋσ δαπϊνεσ για την Παιδεύα ϋχουν ωσ 

επακόλουθο τη ςυρρύκνωςη των πολιτικών Αντιςταθμιςτικόσ Αγωγόσ 

(Ολοόμερο Σχολεύο, Τϊξεισ Υποδοχόσ, Τμόματα Ένταξησ, Ενιςχυτικό 

Διδαςκαλύα, αναλογύα μαθητών ανϊ εκπαιδευτικό κ.λπ.) και γενικότερα τησ 

ποιότητασ τησ εκπαύδευςησ.  

Διεκδικούμε : 

 Αύξηςη των δαπανών για την παιδεύα ςτο 5% του Α.Ε.Π. με ταυτόχρονη 

πλόρη απορρόφηςη και αξιοπούηςη ευρωπαώκών κονδυλύων.  

 Σημαντικό αύξηςη των κρατικών επιχορηγόςεων για τισ λειτουργικϋσ 

ανϊγκεσ των ςχολεύων και τισ μικροεπιςκευϋσ και ςυντηρόςεισ των 

κτηρύων.  

 Πλόρη οικονομικό ςτόριξη όλων των δρϊςεων που ςυμβϊλλουν ςτην 

υπερϊςπιςη του δημόςιου και δωρεϊν χαρακτόρα τησ εκπαύδευςησ. 
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Κτηριακϋσ υποδομϋσ 

 Η απουςύα μϋριμνασ τησ πολιτεύασ για τη ςχολικό ςτϋγη  ςε όλα τα 

χρόνια εφαρμογόσ των μνημονιακών πολιτικών ϋχει εντεύνει τα προβλόματα 

ςτϋγαςησ των δημόςιων ςχολικών μονϊδων. Η απουςύα οργανωμϋνου ςχεδύου 

για τη ςχολικό ςτϋγη από το 2009 κι ϋπειτα ςε ςυνδυαςμό με την κατϊργηςη 

του Ο.Σ.Κ. και τη μεταφορϊ όλησ τησ αρμοδιότητασ για τον ςχεδιαςμό και την 

υλοπούηςη ςχολικών κτηρύων – υποδομών ςτουσ Δόμουσ (χωρύσ να 

ςυνοδεύεται μϊλιςτα από την απαιτούμενη χρηματοδότηςη) εύχε επιπτώςεισ 

ολϋθριεσ για την εκπαύδευςη. Η θεςμοθϋτηςη τησ δύχρονησ υποχρεωτικόσ 

προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ το 2018 ανϋδειξε τον τερϊςτιο όγκο 

αναγκών ςε νϋα ςχολικϊ κτόρια. 

Στισ 11 Σεπτεμβρύου 2019 η ΚΤΥΠ Α.Ε. εξϋδωςε ανακούνωςη – 

«πανηγυριςμό» για τα νϋα κτόρια και αύθουςεσ διδαςκαλύασ που υλοπούηςε (12 

νϋεσ ςχολικϋσ μονϊδεσ για Α/θμια και Β/θμια εκπαύδευςη) , για κτόρια που 

βρύςκονται ςε φϊςη καταςκευόσ (16 δημόςιεσ ςχολικϋσ μονϊδεσ) , ςε φϊςη  

δημοπρϊτηςησ (8 ςχολικϋσ μονϊδεσ) και ςε …πρόθεςη διαγωνιςμού (10 

ςχολικϋσ μονϊδεσ). Οι αριθμού αποδεικνύουν αμεύλικτα την αδυναμύα 

ανταπόκριςησ τησ εταιρεύασ ςτισ ανϊγκεσ τησ εκπαύδευςησ.  

Σε ςυνδυαςμό με τα παραπϊνω, η υπονομευτικό ςτϊςη πολλών Δόμων, 

με πολύ πρόςφατη την ανακούνωςη τησ Κ.Ε.Δ.Ε. ςε αυτόν ακριβώσ την 

απόλυτα αρνητικό κατεύθυνςη, ςτο θϋμα τησ υλοπούηςησ προγραμμϊτων 

ςχολικόσ ςτϋγησ για την εφαρμογό τησ δύχρονησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ 

αγωγόσ και εκπαύδευςησ αναδεικνύει την ανϊγκη λόψησ δραςτικών και, 

κυρύωσ, αποτελεςματικών μϋτρων που θα δύνουν απαντόςεισ με θετικό 

πρόςημο ςτο κομβικόσ ςημαςύασ για το δημόςιο ςχολεύο, ζότημα τησ ςχολικόσ 

ςτϋγησ. 
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Ζητϊμε : 

 Ση θϋςη ςε προτεραιότητα του κτηριακού ζητόματοσ των ςχολεύων, από 
την πολιτικό ηγεςύα του Τπουργεύου Παιδεύασ. 

 Ση δημιουργύα  ενόσ δημόςιου φορϋα που θα εύναι υπεύθυνοσ για τη 
ςχολικό ςτϋγη ο οπούοσ θα ϋχει όλο το φϊςμα των αρμοδιοτότων 
(ςχεδιαςμό – υλοπούηςη – ανϋγερςη ςχολικών κτηρύων)  και θα 
χρηματοδοτεύται αποτελεςματικϊ. 

 Άμεςη απαλλοτρύωςη οικοπϋδων  και ανϋγερςη ςύγχρονων  
εκπαιδευτικών δομών με δαπϊνεσ από τον Γενικό Κρατικό 
Προώπολογιςμό.  

 

 

Εμπλεκόμενοι φορεύσ - Αςφϊλεια χώρων  

 

Το τελευταύο χρονικό διϊςτημα με αφορμό το απαρϊδεκτο γεγονόσ τησ 

υποβολόσ μηνύςεων από την Πυροςβεςτικό κατϊ Διευθυντών/Προώςταμϋνων 

ςχολικών μονϊδων  για παρϊβαςη του ϊρθρου 7 του Π.Δ. 71/1988 ςε ςυνδυαςμό 

με το ϊρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα (το οπούο προβλϋπει κρϊτηςη μϋχρι 

τριών μηνών) ςε περύπτωςη, που εμφανύζει προβλόματα το ςύςτημα 

πυραςφϊλειασ, ϋγινε φανερό το πρόβλημα τησ αποςαφόνιςησ των 

αρμοδιοτότων των φορϋων που εμπλϋκονται ςτη λειτουργύα του δημόςιου 

ςχολεύου. 

Στην προκειμϋνη περύπτωςη ςύμφωνα με το ϊρθρο 2 παρϊγραφοσ 7 τησ 

Πυροςβεςτικόσ Διϊταξησ 13/2013, «Την ευθύνη για την τοποθέτηςη, ςυντήρηςη 

και καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και καταςταλτικών μέτρων και 

μέςων πυροπροςταςίασ ςε όλεσ τισ επιχειρήςεισ, εκμεταλλεύςεισ και εργαςίεσ του 

ιδιωτικού και του δημόςιου τομέα έχει ο εργοδότησ που ςτην παρούςα και τισ 

κείμενεσ διατάξεισ πυροπροςταςίασ είναι ο ιδιοκτήτησ − εκμεταλλευτήσ,  ή (κατά 

νόμο) υπεύθυνοσ. Σε κάθε περίπτωςη εφαρμόζεται ο Ν. 3850/2010 όπωσ κάθε 

φορά ιςχύει.» 

  Σύμφωνα με τον Ν. 3850/2010, ϊρθρο  3 παρϊγραφοσ 2,  ορύζονται ςε 

ςχϋςη με τον Δημόςιο Τομϋα τα παρακϊτω:  «Για την εφαρμογή του παρόντοσ 

ςτο Δημόςιο, τα ΝΠΔΔ και ΟΤΑ ωσ «επιχείρηςη» ή «εργοδότησ» νοείται 

«Υπουργείο, Περιφέρεια, Νομαρχία ή άλλη αυτοτελήσ ή αποκεντρωμένη Δημόςια 
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Υπηρεςία, Νομικό Πρόςωπο Δημοςίου Δικαίου ή Οργανιςμόσ Τοπικήσ 

Αυτοδιοίκηςησ». 

Σε αντύθεςη με όλα τα παραπϊνω, αποδϋκτεσ των μηνύςεων με  

αιτιολογύα τη μη τόρηςη των αρχικών όρων πυραςφαλεύασ, εύναι οι Διευθυντϋσ 

των  Σχολικών Μονϊδων που φαύνεται να θεωρούνται (κατϊ παρϊβαςη των 

ανωτϋρω) εργοδότεσ !!!  

  Σο γεγονόσ κϊνει επιτακτικό την ανϊγκη και ζητϊμε: 

 να καθορύζεται με ςαφόνεια η ευθύνη του κρϊτουσ και των Δόμων, ςε 

ότι αφορϊ τη λειτουργύα των ςχολικών μονϊδων και δεν ϊπτεται του 

παιδαγωγικού – διοικητικού ϋργου.  

 Σην ϊμεςη απόςυρςη των μηνύςεων κατϊ των  Διευθυντών των 

ςχολικών μονϊδων από την Πυροςβεςτικό Υπηρεςύα, τησ οπούασ τα 

ςτελϋχη όφειλαν να γνωρύζουν ότι οι ευθύνεσ που καταλογύζουν 

ανόκουν ςτουσ Δόμουσ και όχι ςτουσ εκπαιδευτικούσ. 

 Σην ϊμεςη παρϋμβαςη τησ πολιτικόσ ηγεςύασ του Τπουργεύου Παιδεύασ 

ςτην κατεύθυνςη τησ αποκατϊςταςησ τησ νομιμότητασ, 

διαφυλϊςςοντασ την αξύα του εκπαιδευτικού  ϋργου και τουσ 

εκπαιδευτικούσ οι οπούοι ουδεμύα αρμοδιότητα ϋχουν για τα ζητόματα 

πυραςφϊλειασ και γενικότερα ζητόματα αςφϊλειασ των εργαςιακών 

χώρων. 

 Σην δραςτηριοπούηςη του Τπουργεύου Εςωτερικών ςτην κατεύθυνςη 

υλοπούηςησ προγραμμϊτων αςφϊλειασ ςτουσ εργαςιακούσ χώρουσ (από 

τη ςτιγμό που η ευθύνη τησ υλικοτεχνικόσ υποδομόσ των ςχολεύων 

ανόκει ςτουσ Δόμουσ).  

 Ση διενϋργεια λεπτομερούσ ελϋγχου όλων των διδακτηρύων και την 

ϋκδοςη πιςτοποιητικών περύ τόρηςησ των όρων υγιεινόσ και αςφϊλειασ. 

 Σην πραγματοπούηςη ουςιαςτικών ϋλεγχων και την ϋκδοςη 

πιςτοποιητικών καταλληλότητασ για όλα τα ςχολικϊ κτόρια.  

 Ση θϋςπιςη  μητρώου ελϋγχων, επιςκευών και ςυντόρηςησ για όλα τα 

ςχολικϊ κτόρια που    θα επικαιροποιεύται περιοδικϊ.  
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Νομικό διαςφϊλιςη πλαιςύου λειτουργύασ ςτο εκπαιδευτικό ϋργο  

Ένα από τα μεγϊλα προβλόματα που αντιμετωπύζουν οι ςχολικϋσ 

μονϊδεσ με δυςμενϋςτατεσ επιπτώςεισ ςτην ομαλό λειτουργύα τουσ εύναι οι 

διενϋξεισ που δημιουργούνται ςτο πλαύςιο λειτουργύασ των ςχολεύων μεταξύ 

γονϋων και εκπαιδευτικών (π.χ. θϋματα ειςόδου γονϋων ςτο ςχολεύο, 

βαθμολογύασ μαθητών κλπ.).   

 Αυτό ϋχει ωσ αποτϋλεςμα ςε αρκετϋσ περιπτώςεισ, την απομϊκρυνςη  

των εκπαιδευτικών  από το χώρο του ςχολεύου ςε ώρα λειτουργύασ του για να 

βρεθούν, αναγκαςτικϊ, ςε χώρουσ αςτυνομικών τμημϊτων για την κϊθε εύδουσ 

διαχεύριςη τϋτοιων δυςϊρεςτων περιςτατικών και την κατϊθεςη μηνύςεων ςε 

βϊροσ τουσ για ενϋργειεσ που εκτελούν ςτο πλαύςιο των καθηκόντων τουσ. 

 την κατεύθυνςη τησ διαςφϊλιςησ τησ εύρυθμησ λειτουργύασ των 

ςχολεύων και τησ αςφϊλειασ των μαθητών η νομικό ςύμβουλοσ τησ Δ.Ο.Ε. 

ςυνϋταξε, για λογαριαςμό τησ Ομοςπονδύασ, ςχϋδιο πρόταςησ νόμου το οπούο 

και το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εύχε υποβϊλει προσ την πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου 

Παιδεύασ με ςτόχο την ενςωμϊτωςό του ςε νομοθϋτημα του Υπουργεύου. 

ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΑΞΕΩ 

«Σε Πλημμελόματα ό Πταύςματα, που φϋρονται να ϋχουν τελεςτεύ κατϊ τον 

χρόνο ϊςκηςησ των διδακτικών και εργαςιακών καθηκόντων εκπαιδευτικών 

πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ και εξ αφορμόσ αυτόσ, δεν 

εφαρμόζονται οι διατϊξεισ των ϊρθρων 409-413 και 417-427 του Κώδικα 

Ποινικόσ Δικονομύασ, όπωσ κϊθε φορϊ ιςχύουν». 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

Η παρούςα διϊταξη κρύνεται επιβεβλημϋνη, για την διαςφϊλιςη τησ εύρυθμησ 

λειτουργύασ των ςχολεύων και την αςφϊλεια των μαθητών.  
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 Δυςτυχώσ ούτε η παραπϊνω πρόταςη ςχεδύου νόμου αλλϊ ούτε και 

κϊποια αντύςτοιχη υιοθετόθηκε από την πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου.  

  

Ανοιχτϊ επύςησ παραμϋνουν πολλϊ ζητόματα που ενϋχουν τον κύνδυνο 

απόδοςησ ευθυνών προσ τουσ εκπαιδευτικούσ . Η Δ.Ο.Ε. και κατϊ το παρελθόν 

εύχε τονύςει την ανϊγκη τησ ςύνταξησ κανονιςμού λειτουργύασ των ςχολεύων 

μϋςω του οπούου θα λύνονταν βαςικϊ ζητόματα ορύων ευθύνησ. Αυτό μϋχρι 

ςόμερα δεν ϋχει γύνει με δυςϊρεςτα για το εκπαιδευτικό ϋργο και τουσ 

εκπαιδευτικούσ αποτελϋςματα. 

 Ζητϊμε: 

 Σην υιοθϋτηςη τησ πρόταςησ διϊταξησ νόμου που κατϋθεςε το Δ.. τησ 

Δ.Ο.Ε.  

 Σφγχρονο κανονιςμό λειτουργίασ Σχολείων με ςαφι οριοκζτθςθ 

τθσ ευκφνθσ των εκπαιδευτικών, χωρίσ δυνατότθτα 

παρερμθνείασ, ςε ςχζςθ με τθν αςφάλεια των μακθτών και το 

ωράριο εργαςίασ, ιδιαίτερα ςτισ περιοχζσ όπου οι μακθτζσ 

μετακινοφνται με τα μζςα μαηικισ μεταφοράσ και τθν 

αντιμετώπιςθ του ηθτιματοσ τθσ αναπλιρωςθσ των 

εκπαιδευτικών που απουςιάηουν για οποιοδιποτε λόγο από το 

ςχολείο (κανονικζσ άδειεσ, αναρρωτικζσ, ςυνδικαλιςτικζσ, κλπ.). 
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III. Οι δυςούωνεσ για τα Παιδαγωγικϊ Σμόματα εξελύξεισ που δρομολογεύ η 

ςυγχώνευςη του Παιδαγωγικού Σμόματοσ του Πανεπιςτημύου Πατρών 

με το τμόμα Κοινωνικόσ Εργαςύασ του Σ.Ε.Ι. Δυτικόσ Ελλϊδασ. Ο ρόλοσ 

και το μϋλλον των Παιδαγωγικών Σμημϊτων. 

 

Ακαδημαώκό και επιςτημονικό ϋγκλημα αποτελεύ η απόφαςη 

ςυγχώνευςησ του Παιδαγωγικού Τμόματοσ Πϊτρασ με το Τμόμα Κοινωνικόσ 

Εργαςύασ του Τ.Ε.Ι. Δυτικόσ  Ελλϊδασ που περιλόφθηκε ςτο πολυνομοςχϋδιο 

«Σςνέπγειερ Πανεπιζηημίων και Τ.Ε.Ι., ππόζβαζη ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη, 

πειπαμαηικά ζσολεία, Γενικά Απσεία ηος Κπάηοςρ και λοιπέρ διαηάξειρ» που 

ψηφύςτηκε από την κυβερνητικό πλειοψηφύα αιφνιδιαςτικϊ, δύχωσ διϊλογο με 

την εκπαιδευτικό κοινότητα τη Μεγϊλη Τρύτη. Η μετονομαςύα του 

Παιδαγωγικού Τμόματοσ ςε Τμόμα Επιςτημών τησ Εκπαύδευςησ και Κοινωνικόσ 

Εργαςύασ φαύνεται να εντϊςςεται ςε μια, εκ του πονηρού, ςυζότηςη  περύ 

«ολοκλόρωςησ του κύκλου των Παιδαγωγικών Τμημϊτων», ερόμην του 

κλϊδου, η οπούα εύναι πολύ  επικύνδυνη για το μϋλλον των Παιδαγωγικών 

Τμημϊτων.  

Με βϊςη την ςυγχώνευςη αυτό, ανούγει ο δρόμοσ για ανϊλογεσ 

ςυγχωνεύςεισ ςτο μϋλλον, με ορατό τον κύνδυνο τησ ςύγχυςησ των 

επιςτημονικών πεδύων των τμημϊτων, ανακατατϊξεων με αρνητικό πρόςημο 

για  τα επαγγελματικϊ δικαιώματα των αποφούτων και δυςούωνεσ προοπτικϋσ 

για το μϋλλον των Παιδαγωγικών Τμημϊτων, των επαγγελματικών 

δικαιωμϊτων των αποφούτων τουσ, των επαγγελματικών δικαιωμϊτων των εν 

ενεργεύα δαςκϊλων αλλϊ και τη δομό και τον προςανατολιςμό του δημοτικού 

ςχολεύου.  

Οι εκπαιδευτικού τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ δεν πρόκειται να  

ανεχτούμε τον ςχεδιαςμό του μϋλλοντοσ τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ  με βϊςη 

«θολϋσ» επιδιώξεισ, ερόμην του εκπαιδευτικού κινόματοσ. Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. θα 

λϊβει όλεσ τισ απαιτούμενεσ πρωτοβουλύεσ για την υπερϊςπιςη του χαρακτόρα 

των Παιδαγωγικών Σμημϊτων αλλϊ και την ενύςχυςη και  αναβϊθμιςη του 

ρόλου τουσ. 
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Ζητϊμε: 

 Την ϊμεςη ανϊκληςη τησ ςυγχώνευςησ του Παιδαγωγικού 

Τμόματοσ Πϊτρασ με το Τμόμα Κοινωνικόσ Εργαςύασ του Τ.Ε.Ι. 

Δυτικόσ  Ελλϊδασ. 

 Να μην ςυμπεριληφθεύ το νϋο τμόμα ςτο μηχανογραφικό με το 

οπούο θα δηλώςουν προτιμόςεισ ςχολών οι υποψόφιοι για την 

Τριτοβϊθμια εκπαύδευςη για το ακαδημαώκό ϋτοσ 2019-2020. 

 Αναβϊθμιςη-ενύςχυςη τησ λειτουργύασ και του ρόλου των 

Παιδαγωγικών Τμημϊτων. 

 Τα Παιδαγωγικϊ Τμόματα να αναλϊβουν πλόρωσ τη χορόγηςη 

διδακτικόσ-παιδαγωγικόσ επϊρκειασ και τησ επιμόρφωςησ των 

εκπαιδευτικών. 

 

B. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 

 

Η ειςόγηςη για το πρόγραμμα δρϊςησ τησ ςυνδικαλιςτικόσ χρονιϊσ 2019-

2020, θα αποςταλεύ με την οριςτικό ημερόςια διϊταξη, αφού λϊβουμε υπόψη 

μασ τισ εξελύξεισ τησ περιόδου εκεύνησ.  

 

 

 


