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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: Σχϋδιο Νόμου «Αναβϊθμιςη του Σχολεύου και ϊλλεσ διατϊξεισ». Να πϊρει 
πύςω το Υπουργεύο Παιδεύασ το πολυνομοςχϋδιο με αντιδραςτικό και 
αντιεκπαιδευτικό περιεχόμενο 

Το Υπουργεύο Παιδεύασ και η Κυβϋρνηςη τησ ΝΔ, εν μϋςω πανδημύασ και 

περιοριςτικών μϋτρων μετακύνηςησ, βρόκε τον τρόπο να φϋρει ϋνα ακόμα 

αντιδραςτικό αντιεκπαιδευτικό νομοςχϋδιο. Το νομοςχϋδιο δεν αντιμετωπύζει 

κανϋνα από τα μεγϊλα και επεύγοντα προβλόματα τησ εκπαύδευςησ, δε 

λαμβϊνει υπόψη καμύα από τισ διεκδικόςεισ του ςυνδικαλιςτικού κινόματοσ 

αντιθϋτωσ, υψώνει νϋουσ ταξικούσ φραγμούσ ςτην Παιδεύα, χειροτερεύει τουσ 

όρουσ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, ανούγει το δρόμο για την παραπϋρα 

απαξύωςη του Δημόςιου Σχολεύου. Διατηρεύ και επεκτεύνει τα μνημόνια 

διαρκεύασ ςτη δημόςια εκπαύδευςη χτύζοντασ επϊνω ςτο νομοθετικό πλαύςιο 

όλων των προηγούμενων κυβερνόςεων και προςαρμόζοντασ το επύ τα χεύρω. 

Πρόκειται για απαρϊδεκτη και εχθρικό ενϋργεια ενϊντια ςτουσ χιλιϊδεσ 

εκπαιδευτικούσ, που ϋχουν κρατόςει όρθιο το δημόςιο ςχολεύο κϊτω από 

ιδιαύτερα αντύξοεσ ςυνθόκεσ τα τελευταύα χρόνια και που δύνουν εδώ και μϋρεσ 

τη μϊχη για τη ςτόριξη των μαθητών, μϋςα ςτισ πρωτόγνωρεσ ςυνθόκεσ 

αναςτολόσ λειτουργύασ των ςχολεύων, χωρύσ καμύα ουςιαςτικό ςτόριξη από την 

πλευρϊ τησ κυβϋρνηςησ. Πρόκειται για μια ϊκρωσ επιθετικό εκ μϋρουσ τησ 

Κυβϋρνηςησ προςπϊθεια εκμετϊλλευςησ τησ κρύςησ και τησ πανδημύασ ωσ 

ευκαιρύασ, ώςτε να περϊςει ριζικϋσ αναδιαρθρώςεισ που επιφϋρουν 



ςυντριπτικϊ πλόγματα ςε βϊροσ τησ Δημόςιασ Εκπαύδευςησ, των μορφωτικών 

δικαιωμϊτων των μαθητών και των εργαςιακών κατακτόςεων των 

εκπαιδευτικών.  

Παραθϋτουμε τισ αντιδραςτικϋσ αλλαγϋσ που περιλαμβϊνει το νομοςχϋδιο:  

 Προβλϋπει την αύξηςη των μαθητών ανϊ τμόμα ςτο Δημοτικό και ςτο 

Νηπιαγωγεύο από 22 ςτουσ 26! Επιπλϋον, από 7/θ ςχολεύο και ϊνω ο 

ελϊχιςτοσ αριθμόσ των μαθητών δεν μπορεύ να εύναι μικρότεροσ από 

εύκοςι (20) ανϊ τμόμα. Οι παραπϊνω ρυθμύςεισ θα οδηγόςουν με 

μαθηματικό ακρύβεια ςε ςυγχωνεύςεισ και καταργόςεισ τϊξεων, ςε 

υποχρεωτικϋσ μετακινόςεισ μαθητών και εκπαιδευτικών. Κατϊ ςυνϋπεια 

υποβαθμύζεται η ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού ϋργου και 

ταυτόχρονα χτυπϊ την εργαςύα των εκπαιδευτικών με τον δραςτικό 

περιοριςμό των προςλόψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και τησ 

ςυρρύκνωςησ των θϋςεων εργαςύασ.  

 Υψώνει νϋουσ ταξικούσ φραγμούσ, θϋτει νϋα εμπόδια ςτην προςπϊθεια 

των μαθητών να μορφωθούν, να περϊςουν ςτα Πανεπιςτόμια. Διατηρεύ 

το Λύκειο – εξεταςτικό κϋντρο του Γαβρόγλου, το ενιςχύει και 

προχωρϊει ςε ακόμα πιο βαθιϋσ και αντιδραςτικϋσ αλλαγϋσ. Ειςϊγει την 

Τρϊπεζα Θεμϊτων από την Α΄ Λυκεύου για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ. Αυξϊνει 

τα γραπτώσ εξεταζόμενα μαθόματα ςτο Λύκειο. Στην πρϊξη θα ϋχουμε 

μύνι πανελλαδικϋσ για κϊθε τϊξη (με την Τρϊπεζα Θεμϊτων) ςυν τισ 

πανελλαδικϋσ για την ειςαγωγό ςτα ΑΕΙ. Το Λύκειο μετατρϋπεται ςε 

«εξεταςτικό αρϋνα», ο ανταγωνιςμόσ θα γιγαντωθεύ, τα παιδιϊ τησ 

λαώκόσ οικογϋνειασ αλλϊ και οι γονεύσ θα πρϋπει να ματώςουν 

οικονομικϊ και ψυχολογικϊ για να αντϋξουν, αν αντϋξουν. 

 Οι διατϊξεισ για την αντιδραςτικό αντιεκπαιδευτικό αξιολόγηςη 

αποτελούν και τουσ δεύκτεσ ελϋγχου, αλλϊ και μϋςο προώθηςησ και 

επιβολόσ όλων των παραπϊνω αντιεκπαιδευτικών κατευθύνςεων. Η 

κυβϋρνηςη τησ Ν.Δ. αξιοποιεύ και επεκτεύνει το υπϊρχον νομοθετικό 

πλαύςιο καθορύζει τησ διαδικαςύεσ   “εςωτερικόσ” και “εξωτερικόσ” 

αξιολόγηςησ. Δύνει την απόλυτη εξουςύα ςτην Υπουργό Παιδεύασ, μϋςω 

Υπουργικών Αποφϊςεων, να καθορύζει το περιεχόμενο και τισ 

διαδικαςύεσ τησ αξιολόγηςησ ανούγοντασ το δρόμο για την επαναφορϊ 

νομοθετικών εκτρωμϊτων τύπου Π.Δ. 152 που απορρύφθηκαν από το 

ςύνολο του κλϊδου. Η πρακτικό των ςκληρών ποςοτικών 

αξιολογόςεων με την κατηγοριοπούηςη ςχολεύων, μαθητών και 

εκπαιδευτικών ϋχει αποτύχει με βϊςη και τη διεθνό εμπειρύα όςων 



εκπαιδευτικών ςυςτημϊτων υιοθϋτηςαν τα λεγόμενα αγγλοςαξονικϊ 

μοντϋλα. Το Υπ. Παιδεύασ υιοθετεύ ϊρρηκτα το περιεχόμενο αυτών των 

αξιολογόςεων, επενδύοντασ ςτα ιδιωτικϊ και οικονομικϊ κριτόρια και 

ςτη γενικότερη φιλοςοφύα του ςχολεύου τησ αγορϊσ. Η αξιολόγηςη δεν 

ϋχει καμύα ςχϋςη με την επύλυςη των προβλημϊτων των ςχολεύων αλλϊ 

και του ύδιου του ϋργου του εκπαιδευτικού. Επύ τησ ουςύασ γύνεται ακόμα 

πιο βαθιϊ η κατηγοριοπούηςη ςχολεύων και μαθητών με διϊφορα 

ποςοτικϊ κριτόρια και ειδικϊ με τα «εκπαιδευτικϊ αποτελϋςματα». 

Ενοχοποιούνται οι εκπαιδευτικού και τα ςχολεύα, οι ύδιοι οι μαθητϋσ και 

οι οικογϋνειϋσ τουσ, για ό,τι δεν πϊει καλϊ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα 

και από την ϊλλη ςτόχοσ εύναι να αθωώνονται οι αντιλαώκϋσ πολιτικϋσ 

των κυβερνόςεων. 

 Η «ςχολειοπούηςη» του Νηπιαγωγεύου και ο κατακερματιςμόσ τησ 

γνώςησ με την κατϊτμηςη ςε διακριτϊ διδακτικϊ αντικεύμενα με την 

ειςαγωγό των Αγγλικών ςε πρώτη φϊςη και αργότερα τησ Φυςικόσ 

Αγωγόσ και τησ Πληροφορικόσ ςε δεύτερο χρόνο δεν λαμβϊνει υπόψη 

τισ ιδιαύτερεσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ των νηπύων. Το Υπ. Παιδεύασ ανούγει 

το δρόμο για την αλλαγόσ τησ φυςιογνωμύασ του Νηπιαγωγεύου, που 

εύναι η γνώςη διαμϋςου του παιχνιδιού με μεικτϋσ ηλικύεσ παιδιών και 

οργϊνωςησ τησ διδαςκαλύασ ςε κϋντρα ενδιαφϋροντοσ υπό την μορφό 

ςχεδύων εργαςύασ, δραςτηριοτότων. Μϊλιςτα, η Σύνοδοσ των Προϋδρων 

και Κοςμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημϊτων και Σχολών και το Δ.Σ. 

τησ Διδαςκαλικόσ Ομοςπονδύασ Ελλϊδασ ςε ςυνϊντηςη που εύχαν 

εξϋδωςαν κοινό ανακούνωςη που επεςόμαναν πωσ η πρόθεςη 

ειςαγωγόσ αυςτηρών δομημϋνων προγραμμϊτων ςτα νόπια ςτερεύται 

επιςτημονικόσ τεκμηρύωςησ παραβλϋποντασ βαςικϋσ παιδαγωγικϋσ 

αρχϋσ. 

 Στην ύδια αντι-παιδαγωγικό κατεύθυνςη κινεύται και η ειςαγωγό των 

λεγόμενων «εργαςτηρύων δεξιοτότων». Την ύδια ςτιγμό που δεν 

παύρνεται κανϋνα μϋτρο για την ενύςχυςη των ςχολικών υποδομών ςε 

εργαςτόρια, τεχνολογικϊ μϋςα, εποπτικό υλικό, ώςτε να αναβαθμιςτεύ η 

δουλειϊ τουσ εκπαιδευτικού τησ τϊξησ, το Υπουργεύο Παιδεύασ προχωρϊ 

ςτη υποβϊθμιςη του ϋργου του εκπαιδευτικού, ςτην απαξύωςη τησ 

γενικόσ μόρφωςησ και την αντικατϊςταςό τησ με τη διδαςκαλύα 

“δεξιοτότων”. Και μϊλιςτα ‘δεξιότητεσ’’ με ςυγκεκριμϋνα ιδεολογικο-

πολιτικϊ φορτύα προςαρμοςμϋνα ςτισ ανϊγκεσ τησ αγορϊσ όπωσ η 

επιχειρηματικότητα και ο εθελοντιςμόσ, που δε ςχετύζονται με τισ 

πραγματικϋσ κοινωνικϋσ και μορφωτικϋσ ανϊγκεσ. Προςανατολύζεται  να 



ανούξει τισ πύλεσ ςτουσ κϊθε λογόσ ιδιώτεσ, ςε φορεύσ ϊςχετουσ με την 

εκπαιδευτικό κοινότητα για να «διδϊςκουν» ςτουσ μαθητϋσ. 

 

 Δεν λαμβϊνεται κανϋνα ουςιαςτικό μϋτρο για την ενύςχυςη των 

απαραύτητων υποςτηρικτικών δομών του ςχολεύου για τη ςτελϋχωςό 

τουσ με το αντύςτοιχο προςωπικό. Δεν μπορεύ η ευθύνη, όχι μόνο για 

παιδαγωγικϊ αλλϊ και για κοινωνικϊ, ψυχολογικϊ και αλλϊ ζητόματα, 

που αφορούν και ϊλλεσ ειδικότητεσ, που δεν υπϊρχουν ςόμερα ςτα 

ςχολεύα, όπωσ π.χ. κοινωνικού λειτουργού, ψυχολόγοι κλπ., να 

μεταφϋρεται για μια ακόμα φορϊ ςτισ πλϊτεσ των εκπαιδευτικών μϋςω 

του θεςμού των Εκπαιδευτικών Εμπιςτοςύνησ.  

 Το νϋο πλαύςιο λειτουργύασ των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολεύων 

οδηγεύ ςτην ακόμα μεγαλύτερη διαφοροπούηςη ςτην εκπαύδευςη. 

Οδηγεύ ςτην κατηγοριοπούηςη των ςχολεύων, των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών. Οδηγεύ ςε ςχολεύα και μαθητϋσ πολλών ταχυτότων ςε 

βϊροσ πϊντα των μορφωτικών δυνατοτότων των λαώκών οικογενειών. 

«Αριςτεύα» για τουσ λύγουσ, υποβϊθμιςη για τουσ πολλούσ. 

 Τιμωρούνται για μια ακόμα φόρα οι αναπληρωτϋσ, που επύ 20 και πλϋον 

χρόνια ϋχουν πϊρει ςτισ πλϊτεσ τουσ τη λειτουργύα των δημόςιων 

ςχολεύων. Αντύ να καταργηθεύ ο νόμοσ Γαβρόγλου (προςοντολόγιο) που 

απαξιώνει την προώπηρεςύα, αντύ να γύνουν όλοι οι απαραύτητοι μόνιμοι 

διοριςμού για την κϊλυψη όλων των τερϊςτιων πραγματικών αναγκών 

ςε μόνιμο εκπαιδευτικό προςωπικό, αντύ να παρθούν ουςιαςτικϊ μϋτρα 

ςτόριξησ τησ διαβύωςόσ τουσ εκτόσ του τόπου μόνιμησ κατοικύασ τουσ, 

τιμωρούνται με διετό ό τριετό αποκλειςμό από τουσ πύνακεσ ςε 

περύπτωςη μη ανϊληψησ υπηρεςύασ. Η διϊταξη για την «κατϊ 

προτεραιότητα κϊλυψη των πανελλαδικώσ εξεταζόμενων μαθημϊτων» 

ομολογεύ με τον πιο επύςημο τρόπο πωσ το κρϊτοσ και το Υπουργεύο 

Παιδεύασ θα αφόνει ακϊλυπτα χιλιϊδεσ κενϊ ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ τϊξεισ 

και τισ ειδικότητεσ.  

 Η ειςαγωγό των υποχρεωτικών εςωτερικών κανονιςμών λειτουργύασ 

των ςχολεύων με τη ςυμμετοχό του Συλλόγου Γονϋων και την ϊμεςη 

εμπλοκό τησ Τοπικόσ Διούκηςησ ϋρχεται ωσ επιςτϋγαςμα ςτη λειτουργύα 

ενόσ ςχολεύου υποχρηματοδοτούμενου, που αναζητϊ «χορηγούσ» και 

«χρηματοδότεσ». Ενόσ ςχολεύου κατηγοριοποιημϋνου και 

διαφοροποιημϋνου. Ο Σύλλογοσ Διδαςκόντων ςε ςυνεργαςύα με τουσ 



γονεύσ θα καλεύται να διαχειριςτεύ τη φτώχεια από την ελλιπό κρατικό 

υποχρηματοδότηςη.  

 Με τη ρύθμιςη για ανώτερο ηλικιακό όριο εγγραφόσ ςτα ΕΠΑΛ τα 17 ϋτη 

κλεύνει ο δρόμοσ για χιλιϊδεσ μαθητϋσ να ςυνεχύςουν τη φούτηςό τουσ 

ςτην ειδικότητα τησ επιλογόσ τουσ. Εύναι παςιφανϋσ πωσ απορρυθμύζουν 

την παροχό δημόςιασ εκπαύδευςησ προσ όφελοσ των ιδιωτικών ΙΕΚ. 

 Επανϋρχεται η αναγραφό τησ «διαγωγόσ» ςτα απολυτόρια του 

Γυμναςύου και του Λυκεύου και οι λεγόμενεσ πολυόμερεσ αποβολϋσ ςτο 

όνομα τησ πειθαρχύασ των μαθητών! Όμωσ η ςυνεργαςύα και 

δημιουργύα, η ςυμμετοχό ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα, η αλληλεγγύη, 

η αγϊπη για τη μϊθηςη εύναι αξύεσ που καλλιεργούνται μϋςα από το ύδιο 

το περιεχόμενο και τη ςυλλογικό καθημερινό δυναμικό του ςχολεύου, 

τουσ ςτόχουσ και τισ αξύεσ που καλλιεργεύ.  

Απϋναντι ςτο αντιεπαιδευτικό νομοςχϋδιο που ςυρρικνώνει το Δημόςιο 

Σχολεύο ϋχουμε χρϋοσ να αντιδρϊςουμε και να παλϋψουμε με πολύμορφεσ 

δρϊςεισ προκειμϋνου να αποςυρθεύ.  

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςε ςυνϋχεια των, μϋχρι ςόμερα, ενεργειών του 

προχωρϊ ςτο αμϋςωσ επόμενο χρονικό διϊςτημα: 

 Σε ςυντονιςμό με τισ εκπαιδευτικϋσ ομοςπονδύεσ Ο.Λ.Μ.Ε. και Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. 

για την ανϊπτυξη κοινών δρϊςεων ςτην κατεύθυνςη τησ μη ψόφιςησ 

του νομοςχεδύου. 

 Στόριξη των τοπικών πρωτοβουλιών των Συλλόγων και ΕΛΜΕ, ςτισ 28/4, 

ςε όλη την Ελλϊδα ςτα πλαύςια τησ Πανελλαδικόσ μϋρασ δρϊςησ για τουσ 

εργαζόμενουσ με ςκοπό την ανϊδειξη ςτισ τοπικϋσ κοινωνύεσ των 

αντιεκπαιδευτικών ςτοχεύςεων του νομοςχεδύου.   

 Πραγματοπούηςη παρϊςταςησ διαμαρτυρύασ - ςυνϋντευξησ τύπου ςτα 

μϋςα ενημϋρωςησ, των εκπαιδευτικών Ομοςπονδιών ςτο Σύνταγμα, την 

Πϋμπτη 30/4/2020 και ώρα 1:00, με ςυμμετοχό αντιπροςωπεύασ του Δ.Σ. 

τησ Δ.Ο.Ε., τηρώντασ όλα τα μϋτρα υγιεινόσ. 

 Επαφό ενημϋρωςησ με όλα τα πολιτικϊ κόμματα τησ Βουλόσ ώςτε να 

υπϊρξει ςυνολικό εναντύωςη όλησ τησ αντιπολύτευςησ ςτουσ 

ςχεδιαςμούσ τησ κυβϋρνηςησ. 

 Συνϋχιςη τησ ςυνεργαςύασ-επικοινωνύασ με την πανεπιςτημιακό 

κοινότητα ώςτε με επιςτημονικϊ  κεύμενα και δρϊςεισ να αναδειχθεύ ςε 

όλο του το μϋγεθοσ ο αντιεκπαιδευτικόσ χαρακτόρασ των ρυθμύςεων 

του νομοςχεδύου. 



 Διαδικτυακό ςυνϋντευξη τύπου όπου θα αποκαλυφθούν ςε όλη την 

κοινωνύα οι πραγματικϋσ διαςτϊςεισ των ρυθμύςεων. 

 Αξιοπούηςη όλων των μϋςων τησ τεχνολογύασ – διαδικτύου για την 

προβολό των θϋςεων μασ και την ανϊδειξη τησ αντύθεςόσ μασ ςτισ 

αποφϊςεισ του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 Κλιμακώνουμε τη δρϊςη μασ, τισ επόμενεσ μϋρεσ, λαμβϊνοντασ υπόψη 

και την πορεύα ϊρςησ των μϋτρων περιοριςμού, με πραγματοπούηςη 

δυναμικών κινητοποιόςεων ςε πανελλαδικό και τοπικό επύπεδο που θα 

αποτυπώνουν το μϋγεθοσ τησ αντύδραςησ των εκπαιδευτικών ςτισ 

μονομερεύσ αντιδημοκρατικϋσ και αντιεκπαιδευτικϋσ αποφϊςεισ του 

Υ.ΠΑΙ.Θ.  

 

Το αντιεκπαιδευτικό νομοςχϋδιο να μην κατατεθεύ!!!  

Τώρα εύναι ώρα εκπαιδευτικού, γονεύσ και μαθητϋσ να οργανώςουν την 

πϊλη ενϊντια ςτα ςχϋδια τησ κυβϋρνηςησ. 

 

Για το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. 

 

 


