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Προσ 

1. την Υπουργό Παιδεύασ  

κ. Νύκη Κεραμϋωσ 

2.την Υφυπουργό Παιδεύασ 

κ. Σοφύα Ζαχαρϊκη  

3. τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 

Θϋμα: Πρϊξεισ Νομοθετικού Περιεχομϋνου κι « ϋκτακτα» νομοςχϋδια που 

ρυθμύζουν μη επεύγοντα ζητόματα ςτην υπηρεςύα τησ επικύνδυνησ 

επικοινωνιακόσ τακτικόσ τησ πολιτικόσ ηγεςύασ του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Σε μια νϋα Π.Ν.Π. με «μϋτρα για την αντιμετώπιςη των ςυνεχιζόμενων 

ςυνεπειών τησ πανδημύασ του κορωνοώού COVID-19» , όπωσ αναγρϊφεται ςτο 

Φ.Ε.Κ. Α΄ 84/13-4-2020,προχώρηςε η κυβϋρνηςη. Ανϊμεςα ςε όςα ρυθμύζονται με 

τα εβδομόντα πϋντε ϊρθρα τησ Πρϊξησ, υπϊρχουν και «ϋκτακτα» θϋματα 

αρμοδιότητασ του Υ.ΠΑΙ.Θ. τα οπούα δεν εύναι ϊλλα από αυτϊ που αποτϋλεςαν 

και ςυνεχύζουν να αποτελούν παρϊγοντα αποςταθεροπούηςησ του ομαλού 

κλύματοσ που ϋχει ανϊγκη η δημόςια εκπαύδευςη ςτη ςημερινό κρύςιμη 

ςυγκυρύα. 

Στο ϊρθρο που προβλϋπει το ζότημα τησ προμόθειασ ψηφιακού εξοπλιςμού 

από τισ Σχολικϋσ Επιτροπϋσ για την υλοπούηςη τησ εξ αποςτϊςεωσ διδαςκαλύασ, 

αποδεικνύεται «ϊνθρακεσ ο θηςαυρόσ» τησ επικοινωνιακόσ προςπϊθειασ 

καλλιϋργειασ κλύματοσ ευφορύασ ςτην κοινωνύα, εκ μϋρουσ τησ κυβϋρνηςησ, με 

την προςδοκύα διανομόσ laptop/tabletsςε μαθητϋσ κι εκπαιδευτικούσ ώςτε να 

αρθούν οι μεγϊλεσ ανιςότητεσ που αφορούν τη διαδικαςύα τησ εξ αποςτϊςεωσ 

εκπαύδευςησ. Μετϊ την παλινωδύα των ανακοινοποιόςεων και των 

αλληλοαναιρούμενων εγγρϊφων προσ τα ςχολεύα, ςχετικϊ με το πώσ και το 



πόςα laptop/tablets θα διανϋμονταν, τώρα η κυβϋρνηςη πετϊει το μπαλϊκι ςτισ 

ςχολικϋσ επιτροπϋσ των Δόμων που θα πρϋπει κατόπιν «αιτιολογημϋνου» 

αιτόματοσ προςδιοριςμού των αναγκών από τουσ διευθυντϋσ των ςχολεύων να 

αξιοποιόςουν «αδιϊθετεσ» πιςτώςεισ που προκύπτουν από την αναςτολό 

λειτουργύασ των ςχολεύων για την αγορϊ τουσ. Με ξϋνα κόλλυβα μνημόςυνο 

δηλαδό και δύχωσ καμύα βούληςη για ϋκτακτη κεντρικό επιχορόγηςη ό 

αξιοπούηςη των πολυδιαφημιζόμενων δωρεών αλλϊ με ϋκτακτα κονδύλια από 

Δόμουσ ό Περιφϋρειεσ προσ τισ ςχολικϋσ επιτροπϋσ μόνο ςτην περύπτωςη που 

δεν επαρκούν τα χρόματα που θα ϋπρεπε να δοθούν ςτα ςχολεύα για τισ 

λειτουργικϋσ τουσ ανϊγκεσ και, πλϋον, εξαφανύζονται. Η μόνη βεβαιότητα εύναι 

ότι τα χρόματα που «ληςτεύονται» δεν θα επαρκούν για την κϊλυψη των 

αναγκών.   

Δεν λεύπει, φυςικϊ, η προαναγγελθεύςα περιφρόνηςη τησ υφιςτϊμενησ 

νομοθεςύασ με την παραβύαςη του ϊρθρου 3 του Π.Δ. 79/2017, αφού με το 

πρόςχημα του «εκτϊκτου» η κυβϋρνηςη δύνει τη δυνατότητα παροχόσ εξ 

αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ κατϊ τη διϊρκεια των διακοπών του Πϊςχα, 

αφόνοντασ το ζότημα ςτη διακριτικό ευχϋρεια του κϊθε εκπαιδευτικού. Το 

επικοινωνιακό παιχνύδι του Υ.ΠΑΙ.Θ. και τησ κυβϋρνηςησ, ςυνολικϊ, καλϊ 

κρατεύ ϋχοντασ βϊλει και πϊλι ςτο ςτόχαςτρο τουσ εκπαιδευτικούσ οι οπούοι αν 

δεν πρϊξουν «εθελοντικϊ» αυτό που εξυπηρετεύ τισ κυβερνητικϋσ πρακτικϋσ 

παραβύαςησ τησ νομοθεςύασ», εμφανύζονται να μην κϊνουν καλϊ τη δουλειϊ 

τουσ. Γύναμε, μϊλιςτα, όλοι μϊρτυρεσ τησ κακοςτημϋνησ παρϊςταςησ τησ  

ςυμμετοχόσ του Πρωθυπουργού ςε ςύγχρονη εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη το 

πρωύ τησ Μεγϊλησ Δευτϋρασ. Το μόνυμϊ του ςαφϋσ. Νόμοι και εργαςιακϊ 

δικαιώματα υποτϊςςονται ςτηνυπϋρτατη κυβερνητικό βούληςη.  

Ωσ επιςτϋγαςμα όλων των παραπϊνω, η απόφαςη τησ κυβϋρνηςησ να 

νομοθετόςει για μη επεύγοντα ζητόματα που, ςκόπιμα, αναμειγνύει με 

ρυθμύςεισ  που ϋχουν επεύγοντα χαρακτόρα ςτο επικεύμενο πολυνομοςχϋδιο 

για την παιδεύα, γεννϊ εξαιρετικϊ ϋντονο προβληματιςμό. Παρϊ την ξεκϊθαρα 

διατυπωμϋνη αντύθεςη του εκπαιδευτικού κινόματοσ ςτο ςύνολό του, η 

πολιτικό ηγεςύα του Υ.ΠΑΙ.Θ. επιμϋνει, ςε κενό θεςμικού διαλόγου τόςο εξ 

αιτύασ τησ πραγματικότητασ που αντικειμενικϊ διαμορφώνεται εξ αιτύασ των 



περιοριςμών για την αντιμετώπιςη τησ πανδημύασ όςο και εξ αιτύασ τησ 

ςτρατηγικόσ τησ επιλογόσ, να θϋςει ϊμεςα ςε δημόςια διαβούλευςη θϋματα 

όπωσ ο προγραμματιςμόσ και η αποτύμηςη του εκπαιδευτικού ϋργου. Ζότημα 

για το οπούο εύχε «δεςμευτεύ» ςτο παρελθόν ότι θα ςυζητούςε αναλυτικϊ με το 

Δ.Σ. τησ Διδαςκαλικόσ Ομοςπονδύασ. 

Διαμηνύουμε ςε αυτούσ που δρϊττονται τησ ευκαιρύασ εν μϋςω πανδημύασ 

να εκμεταλλευτούν την αδυναμύα, όπωσ εκτιμούν, αντύδραςησ του 

ςυνδικαλιςτικού κινόματοσ,ώςτε να επιβϊλουν μονομερώσ, δύχωσ ουςιαςτικό 

διϊλογο, ρυθμύςεισ με αντιεκπαιδευτικό πρόςημο, πωσ η απϊντηςη του κλϊδου 

θα εύναι μαζικό και δυναμικό.  

Για το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. 

 

 

 


