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Ενθμζρωςθ για τθ ςυνάντθςθ του Δ τθσ ΔΟΕ  
με τθν πολιτικι θγεςία του Τπουργείου Παιδείασ 

  
 Πραγματοποιικθκε μετά από χρονικό διάςτθμα επτά μθνϊν, ςυνάντθςθ τθσ πολιτικισ θγεςίασ 
του Υπουργείου Παιδείασ (Υπουργόσ, Υφυπουργόσ και Γενικι Γραμματζασ) με το ΔΣ τθσ ΔΟΕ, μετά από 
πρόςκλθςθ του Υπουργείου. 

Από τθν πρϊτθ ςτιγμι ζγινε κατανοθτό, πωσ θ πρόςκλθςθ ιταν για λόγουσ επικοινωνίασ και όχι 
ουςίασ, κακϊσ θ Υπουργόσ, ωσ όφειλε κακϊσ αυτι είχε απευκφνει το κάλεςμα, δεν ζκανε καμία ειςιγθςθ 
αλλά ηιτθςε από τα μζλθ του ΔΣ τθσ ΔΟΕ να αναφερκοφν ςε όποιο κζμα τθσ εκπαιδευτικισ επικαιρότθτασ 
επικυμοφν! 

Το ΔΣ τθσ ΔΟΕ, μετά από αυτι τθν εξζλιξθ, αφοφ καυτθρίαςε τθ ςτρατθγικι τθσ επιλεκτικισ 
διαρκοφσ «διαρροισ» κεμάτων από το υπουργείο Παιδείασ ςε ςυγκεκριμζνα ΜΜΕ, προκειμζνου να 
λειτουργιςουν ωσ «κομιςτζσ» των ειδιςεων και αφοφ καταδίκαςε το γεγονόσ ότι παρά τθ διαβεβαίωςθ 
τθσ Υφυπουργοφ Παιδείασ πωσ δεν κα δοκεί ςτθ δθμοςιότθτα οτιδιποτε αφορά ςτθν αξιολόγθςθ, πριν 
ςυηθτθκεί με τθ ΔΟΕ, δφο θμζρεσ μετά τθ διαβεβαίωςθ, δθμοςιεφτθκε θ υπουργικι απόφαςθ για τθν 
αξιολόγθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ, ζκανε αναφορά ςτα κζματα που απαςχολοφν τθν πρωτοβάκμια 
εκπαίδευςθ:  

Αξιολόγθςθ ςχολικισ μονάδασ, ατομικι αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν, «εκλογζσ» για τα 
υπθρεςιακά ςυμβοφλια, ςυνκικεσ λειτουργίασ των ςχολείων μζςα ςτθν πανδθμία, γενίκευςθ τθσ ξζνθσ 
γλϊςςασ ςτα νθπιαγωγεία, δθμοςιεφματα για τον ςχεδιαςμό του Υπουργείου Εργαςίασ για τθν ενοποίθςθ 
δομϊν τθσ προςχολικισ, γενίκευςθ τθσ δίχρονθσ ςε όλουσ του Διμουσ τθσ Χϊρασ, επιμόρφωςθ των 
εκπαιδευτικϊν, θλεκτρονικό εξοπλιςμό μακθτϊν, ςχολείων και εκπαιδευτικϊν, παράταςθ του ςχολικοφ 
ζτουσ, διοριςμοφσ εκπαιδευτικϊν, αρικμόσ τουσ ανά κλάδο, τρίμθνεσ ςυμβάςεισ, εκπαιδευτικοί που λόγω 
παράβολου βρίςκονται εκτόσ πινάκων, επιλογζσ ςτελεχϊν, ςταμάτθμα ςχολικϊν γευμάτων, λειτουργία 
ςχολείων, εμβολιαςμοί εκπαιδευτικϊν κλπ 

Οι απαντιςεισ που δόκθκαν από τθν Υπουργό, ιταν οι ακόλουκεσ: 

 Για τθν απεργία – αποχι υπάρχουν εργαλεία αντιμετϊπιςθσ αλλά δεν ζχουμε αποφαςίςει να τα 
ενεργοποιιςουμε. Για τθν αξιολόγθςθ ζχει γίνει διάλογοσ, απλά δεν υπάρχει ςυμφωνία. Υπάρχει 
ψθφιςμζνοσ νόμοσ. Η αξιολόγθςθ των δθμόςιων υπαλλιλων αποτελεί επιλογι τθσ Κυβζρνθςθσ. 
Το είχαμε δθλϊςει και προεκλογικά ότι κα εφαρμοςτεί. 

 Για τισ παραιτιςεισ μελϊν των υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων, υπάρχει ψθφιςμζνοσ νόμοσ. Οι 
εκλογζσ πραγματοποιικθκαν θλεκτρονικά γιατί δεν κζλαμε θ πανδθμία να ςταματιςει τισ 
δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ. 170000 εκπαιδευτικοί δεν γινόταν να ψθφίςουν δια ηϊςθσ. Ο 
Πρωκυπουργόσ ζχει πάρει κζςθ για το κζμα και ςτθρίηει τθν επιλογι.  Αν κάποιοσ παραιτείται, ο 
νόμοσ εφαρμόηεται 

 Υπάρχει ενδεχόμενο μικρισ παράταςθσ του ςχολικοφ ζτουσ, αντίςτοιχθσ με τθν περςινι, θ οποία 
δεν ζχει αποφαςιςτεί όμωσ ακόμα 

 Τθ φετινι χρονιά ςτο 93% των Διμων τθσ χϊρασ εφαρμόηεται θ δίχρονθ υποχρεωτικι 
προςχολικι αγωγι και εκπαίδευςθ. Οι 5 Διμοι που αυτι τθ ςτιγμι δεν τθν εφαρμόηουν λόγω 
αδυναμίασ εξεφρεςθσ αικουςϊν, «τρζχουν» τισ διαδικαςίεσ ϊςτε να είναι ζτοιμοι για τθν ζναρξθ 
τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ. Τον ερχόμενο Σεπτζμβριο κα ζχουμε εφαρμογι ςτο 100% των Διμων 
τθσ Χϊρασ. 

 Τθν πιλοτικι εφαρμογι τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ςτο νθπιαγωγείο αξιολογεί το ΙΕΠ, το οποίο κα κάνει 
ειςιγθςθ για τθ γενίκευςι τθσ ι όχι. Αξιοςθμείωτο είναι βζβαια το γεγονόσ ότι θ ίδια θ Υπουργόσ 



με δθλϊςεισ τθσ, ζχει αναφερκεί ςε γενίκευςθ ςε όλα τα νθπιαγωγεία τθσ Χϊρασ από τθν επόμενθ 
ςχολικι χρονιά, χωρίσ να περιμζνει το ΙΕΠ(!!) 

 Σε ςχζςθ με τα δθμοςιεφματα για τον ςχεδιαςμό του Τπουργείου Εργαςίασ για τθν ενοποίθςθ 
δομϊν τθσ προςχολικισ, διαβεβαίωςε κατθγορθματικά ότι δεν υπάρχει ίχνοσ αλικειασ ςε κάτι 
τζτοιο και πωσ δζςμευςθ τθσ Κυβζρνθςθσ είναι ότι το νθπιαγωγείο κα εξακολουκιςει να ανικει 
ςτο Υπουργείο Παιδείασ 

 Για τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ζχουν γίνει ςθμαντικά προγράμματα(!!) και υπάρχει ςε 
εξζλιξθ ζνα ακόμα πλιρεσ πρόγραμμα για το οποίο υπάρχει μεγάλο ενδιαφζρον ςυμμετοχισ από 
τουσ εκπαιδευτικοφσ. «Χτίηουμε», πάνω ςτο κεκτθμζνο τθσ τθλεκπαίδευςθσ 

 Αυτι τθ ςτιγμι δεν υπάρχει κανζνα ςχζδιο αλλαγισ του ςυςτιματοσ διοριςμϊν 

 Για τθν επιλογι ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ κα υπάρξει νομοςχζδιο, το οποίο κα ςυηθτθκεί όταν είναι 
ζτοιμο 

 Οι τρίμθνεσ ςυμβάςεισ αναπλθρωτϊν είναι μόνο για τθν πανδθμία. Θα ανανεωκοφν μόνο όςεσ 
υπάρχει ανάγκθ 

 Δεν υπιρξε μεγάλθ ανταπόκριςθ και ςυμμετοχι από τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτα διαγνωςτικά τεςτ 
που ζχουν γίνει. Δεν υπιρξε θ προςδοκϊμενθ ςυμμετοχι από τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ ειδικισ 
αγωγισ ςτουσ εμβολιαςμοφσ, γεγονόσ που δεν διευκολφνει το αίτθμα για κατά προτεραιότθτα 
εμβολιαςμό και των εκπαιδευτικϊν τθσ γενικισ αγωγισ 

 Το κζμα των εκπαιδευτικϊν που ζμειναν εκτόσ πινάκων λόγω παράβολου, χειρίηεται ο Υπουργόσ 
Εςωτερικϊν κφριοσ Βορίδθσ 

 Όλα τα υπόλοιπα κζματα τα παρζπεμψε ςτο μζλλον, χωρίσ να δϊςει καμία απολφτωσ δζςμευςθ 
χρονικι ι άλλου είδουσ 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ εκτιμά πωσ δεν 
δόκθκαν ουςιαςτικζσ απαντιςεισ για τα ηθτιματα που απαςχολοφν τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. Η 
ςυνάντθςθ ιταν εντελϊσ προςχθματικι προκειμζνου το Υπουργείο να εμφανιςτεί ότι ςυηθτά με τουσ 
εκπαιδευτικοφσ, ενϊ κάτι τζτοιο δεν γίνεται. Η Υπουργόσ Παιδείασ προχϊρθςε ςε ζναν απολογιςμό του 
ζργου τθσ, το οποίο αξιολόγθςε μόνθ τθσ και το ζκρινε ςυγκλονιςτικό(!!) 

Οι εκπαιδευτικοί τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, αντιλαμβάνονται κάκε θμζρα και περιςςότερο, 
πϊσ δεν ζχουν να περιμζνουν κετικζσ εξελίξεισ ςτθν εκπαίδευςθ. Η Υπουργόσ Παιδείασ μζνει περίκλειςτθ 
ςτθ δικι τθσ πραγματικότθτα όπου όλα είναι τζλεια. Ταμπλζτεσ και θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ 
«κατακλφηουν» τα ςχολεία, οι εκπαιδευτικοί επιμορφϊνονται από ανφπαρκτα προγράμματα, τα 
υπθρεςιακά ςυμβοφλια λειτουργοφν άψογα με «δοτοφσ» και όλοι δοξολογοφν τθν Κυβζρνθςθ για το 
«τεράςτιο» ζργο τθσ… 

Οι εκπαιδευτικοί τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ γνωρίηουν πωσ μοναδικόσ δρόμοσ είναι αυτόσ 
του κακθμερινοφ αγϊνα, δίπλα ςτουσ μακθτζσ, για μια καλφτερθ Παιδεία. Αυτόν κα ςυνεχίςουμε να 
πορευόμαςτε. Καλοφμε τουσ εκπαιδευτικοφσ να μείνουν ςυςπειρωμζνοι και να ςυνεχίςουν να δίνουν 
μάχεσ, ςε όλα τα επίπεδα, για τθν προςταςία του δθμόςιου αγακοφ τθσ Παιδείασ. 

 

 

Δημοκρατική Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. 


