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Αςάφεια, γενικολογίεσ, «καλζσ προκζςεισ», ενϊ θ νζα ςχολικι χρονιά ξεκίνθςε! 
Η υφυπουργόσ Παιδείασ δεν ζδωςε απαντιςεισ 

 για τα μεγάλα ηθτιματα τθσ εκπαίδευςθσ 
  

 Απροετοίμαςτθ να δϊςει απαντιςεισ για τα ηθτιματα τθσ εκπαίδευςθσ που τθσ τζκθκαν 
από το Δ τθσ ΔΟΕ, εμφανίςτθκε θ πολιτικι θγεςία του υπουργείου Παιδείασ (Τφυπουργόσ και 
Γενικι Γραμματζασ) ςτθ ςυνάντθςθ Τπουργείου Παιδείασ – ΔΟΕ, που ζγινε τελικά με μεγάλθ 
κακυςτζρθςθ με ευκφνθ του υπουργείου, τθν Παραςκευι 30 Αυγοφςτου. 

 Η μόνθ ςαφισ απάντθςθ αφοροφςε τον αρικμό των δαςκάλων και νθπιαγωγϊν που κα 
προςλθφκοφν για τθν παράλλθλθ ςτιριξθ (6205) και αςφαλϊσ κινείται ςε κετικι κατεφκυνςθ. 

Για όλα τα υπόλοιπα είτε επιλζχτθκε θ επικοινωνιακι διαχείριςθ: «…θα κάνουμε ςε 
πρϊτη φάςη όςεσ προςλήψεισ αναπληρωτϊν έγιναν και πέρςι και ίςωσ και λίγεσ παραπάνω…» 
(για να «μθ μασ τθ λζνε» οι ΤΡΚΖΑΝΕΛ…) χωρίσ να γίνει καμία αναφορά ςε ειδικότθτεσ αλλά και 
ςε αρικμό είτε επιλζχτθκε θ αοριςτία, οι γενικολογίεσ και θ επίδειξθ δικεν καλϊν προκζςεων. 

υγκεκριμζνα: 

 Δεν ζχει αποφαςιςτεί ακόμα πόςεσ μόνιμεσ προςλιψεισ κα γίνουν ςτθν ειδικι αγωγι 
ανά ειδικότθτα. Τποψιαηόμαςτε ότι θ τελικι αναλογία υπάρχει κίνδυνοσ να μθν 
ςχετίηεται με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ των ειδικϊν ςχολείων, αλλά να αποτελεί 
αντικείμενο ιςορροπιϊν. ε ό,τι αφορά τισ μόνιμεσ προςλιψεισ ςτθ γενικι αγωγι, θ 
υφυπουργόσ διλωςε ότι δεν μπορεί να γίνουν πριν τθ ςχολικι χρονιά 2021-2022 (μασ 
κυμίηει τα τριετι πλάνα διοριςμϊν των Φίλθ και Γαβρόγλου!!!) χωρίσ μάλιςτα να είναι ςε 
κζςθ να πει όχι με ποιον τρόπο κα γίνουν, αλλά οφτε να διαβεβαιϊςει ότι τουλάχιςτον 
δεν κα γίνουν με τον Ν.4589/2019 που ψιφιςαν οι ΤΡΚΖΑΝΕΛ και ζχει καταγγελκεί από 
όλουσ. 

 το αίτθμα για απόςυρςθ τθσ ΚΥΑ που εξαιρεί 13 Διμουσ τθσ Χϊρασ από τθν εφαρμογι 
τθσ δίχρονθσ προςχολικισ αγωγισ τθ φετινι ςχολικι χρονιά, θ υφυπουργόσ απάντθςε ότι 
«εξετάηεται» ξεχνϊντασ βζβαια ότι τα ςχολεία ιδθ ξεκίνθςαν! 

 Για τον προγραμματιςμό και τθν αποτίμθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου, θ υφυπουργόσ 
διλωςε ότι κα δϊςει απαντιςεισ τθν επόμενθ εβδομάδα! Θδθ βζβαια θ πολιτικι θγεςία 
ζχει δθλϊςει ότι κα επαναφζρει τον κεςμό του ςχολικοφ ςυμβοφλου και δεν ζχει 
επιτρζψει να γίνουν οι υπθρεςιακζσ μεταβολζσ ςτισ νζεσ δομζσ εκπαίδευςθσ, ξεχνϊντασ 
πάλι ότι θ ςχολικι χρονιά άρχιςε! 

 Σο αίτθμα για ίδια δικαιϊματα μόνιμων και αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν, κα 
εξεταςτεί(!!!), όπωσ επίςθσ κα εξεταςτεί(!!!) θ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ανάλθψθσ 
υπθρεςίασ από τουσ αναπλθρωτζσ, ϊςτε να μθν αναγκάηονται ςε τεράςτια ταλαιπωρία 



και μεγάλα και χωρίσ ουςιαςτικό λόγο ζξοδα. Σο πότε κα εξεταςτοφν βζβαια είναι ζνα 
άλλο κζμα… 

 «Ια εξεταςτεί» επίςθσ, ςε ςυνεργαςία και με τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, το πρόβλθμα τθσ 
διαμονισ των αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν ςτισ περιοχζσ όπου υπάρχουν μεγάλα 
προβλιματα ςτθν εξεφρεςθ ςτζγθσ. Η παροιμία «ηιςε Μάθ μου να φασ τριφφλλι, 
ταιριάηει απόλυτα ςτθν περίςταςθ!!! 

 Η υφυπουργόσ διλωςε ότι γίνονται προςπάκειεσ για τθ μείωςθ του κόςτουσ μετάβαςθσ 
ςτισ περιοχζσ προςλιψεων των αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν, μζςω επαφϊν με 
ακτοπλοϊκζσ εταιρίεσ και τα ΚΣΕΛ, χωρίσ να υπάρχει μζχρι ςτιγμισ κάτι το οποίο να 
ιςχφει!!! 

 το κζμα που ζχει δθμιουργθκεί με το παράβολο για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία 
μόνιμων διοριςμϊν ςτθν ειδικι αγωγι, θ μοναδικι διλωςθ αφοροφςε ςτο ότι το 
υπουργείο Παιδείασ ζχει κάνει κετικι ειςιγθςθ ςτο ΑΕΠ. Σο κζμα όμωσ είναι ανοικτό και 
ο κίνδυνοσ αποκλειςμοφ των εκπαιδευτικϊν υπαρκτόσ. 

 Δεν ζχει γίνει καμία απολφτωσ ενζργεια που να αφορά ςτθν επιμόρφωςθ των 
εκπαιδευτικϊν 

 Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψθ για τθν επαναφορά του υπεφκυνου δαςκάλου του 
Ολοιμερου ςχολείου 

 Τπιρχε πλιρθσ άγνοια τθσ πολιτικισ θγεςία του υπουργείου Παιδείασ για τα 
προβλιματα που δθμιουργοφνται ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ από τον νζο ποινικό κϊδικα 
που ψθφίςτθκε από τθν κυβζρνθςθ του ΤΡΚΖΑ και ςφμφωνα με τον οποίο θ παρακϊλυςθ 
τθσ λειτουργίασ του ςχολείου δεν είναι αδίκθμα! 

 Για τον εκπαιδευτικό εμπιςτοςφνθσ και τον υπεφκυνο κτθρίου, δεν υπιρξε απάντθςθ 
που να δικαιολογεί ότι αποτελοφν τεκμθριωμζνεσ προτάςεισ του υπουργείου. 
Περιςςότερο μοιάηουν με λόγια του αζρα… 
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