
 
 

  18 Κουλίου 2021 

Πολυνομοςχζδιο για τθν Παιδεία:  
υγκεντρωτιςμόσ, γραφειοκρατία, αςφυκτικόσ ζλεγχοσ, ζλλειψθ διαφάνειασ,  

αντικειμενικότθτασ και ςυλλογικότθτασ 
 

Η  Παιδεία ζχει ςτον πυρινα τθσ φπαρξθσ και τθσ κεϊρθςισ τθσ τον άνκρωπο. Κυρίαρχοσ ςτόχοσ τθσ 
είναι θ ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, θ απελευκζρωςθ των δθμιουργικϊν ικανοτιτων, θ καλλιζργεια   των 
ανκρωπιςτικϊν αξιϊν, κακϊσ και  θ ανατροπι των ςυνκθκϊν που γεννοφν ανιςότθτεσ για τουσ μακθτζσ. Η 
προςφορά του δθμόςιου αγακοφ τθσ ποιοτικισ εκπαίδευςθσ είναι κρίςιμθ παράμετροσ  για τθν πρόοδο και τθ 
κοινωνικι ευθμερία  τθσ νζασ γενιάσ και τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. 

Η Κυβζρνθςθ τθσ Ν.Δ. και θ Τπουργόσ Παιδείασ, ςυνεχίηοντασ τθν πολιτικι των προκατόχων τουσ 
ΤΡΚΖΑΝΕΛ, που ωσ κυβζρνθςθ νομοκετοφςαν ςτισ διακοπζσ των Χριςτουγζννων ι το καλοκαίρι, παρότι ωσ 
αντιπολίτευςθ κατιγγειλαν αυτζσ τισ μεκοδεφςεισ, κατζκεςαν για ψιφιςθ ςτθ Βουλι το νομοςχζδιο 
«Αναβάκμιςθ του ςχολείου, ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ», το οποίο δεν είναι προϊόν 
κεςμικοφ διαλόγου με πολιτικζσ δυνάμεισ, επιςτθμονικά ςωματεία και εκπροςϊπουσ των εκπαιδευτικϊν. Με 
τθν τακτικι αυτι δεν διαμορφϊνεται κλίμα ςυναίνεςθσ και μια μακροχρόνια ςυμφωνία ςτθν άςκθςθ τθσ 
εκπαιδευτικισ πολιτικισ. Θδθ από τθν κατάκεςι του, ζχει «περιχαρακωκεί» ςτα ςτενά κυβερνθτικά πλαίςια 
με αποτζλεςμα να υπάρχει ιδθ θ διάχυτθ πεποίκθςθ ότι κα είναι ζνα ακόμα κνθςιγενζσ νομοκζτθμα, θ 
διάρκεια του οποίου είναι ταυτιςμζνθ με τθν κυβερνθτικι κθτεία. 

Από το ςχζδιο τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ ΝΔ λείπει παντελϊσ το όραμα για τθν Παιδεία και για το ςχολείο 
που ζχει ανάγκθ θ εποχι μασ. Για αυτό δεν διατυπϊνει καμία απολφτωσ πρόταςθ. Αντίκετα:  

 Διατθρεί το «κουτςουρεμζνο» ςχολείο των ΤΡΙΗΑΝΕΛ (με λειτουργία μζχρι 13:15) που υποβάκμιςε 
τθ Δθμόςια Εκπαίδευςθ και κατάργθςε χιλιάδεσ κζςεισ Δαςκάλων και Εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων, 
με ανυπολόγιςτεσ ςυνζπειεσ ςτθν ποιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ. Η  πρόςφατθ κατανομι των διοριςμϊν 
μεταξφ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, θ οποία ιταν κατάφωρα άδικθ και  θ οποία 
δεν ζγινε με βάςθ τισ πραγματικζσ ανάγκεσ ςε εκπαιδευτικοφσ (οι οποίεσ όπωσ προκφπτουν και από τα 
ςτοιχεία τοποκζτθςθσ των αναπλθρωτϊν είναι 70% ςτθν πρωτοβάκμια και 30% ςτθ δευτεροβάκμια), 
υποκρφπτει πολιτικι ςκοπιμότθτα. 

 Δεν επαναφζρει τθν ολοιμερθ λειτουργία του δθμοτικοφ ςχολείου και νθπιαγωγείου, δεν 
επαναφζρει τον υπεφκυνο δάςκαλο του ολοιμερου, ϊςτε οι μακθτζσ όταν τελειϊνουν το ςχολείο να 
ζχουν προετοιμαςτεί για τα μακιματα τθσ επόμενθσ θμζρασ. Η ςκόπιμθ υποβάκμιςθ του Ολοιμερου 
ςχολείου ςυναρτάται και με τθν κυβερνθτικι απόφαςθ για λειτουργία Κζντρων Δθμιουργικισ 
Απαςχόλθςθσ Παιδιϊν (ΚΔΑΠ) από Διμουσ, μζςα ςτα ςχολεία και ταυτόχρονα με τθ λειτουργία των 
Ολοιμερων. Ο εγκλθματικόσ διαχωριςμόσ του ςχολείου, ςε υποχρεωτικό (μζχρι 13:15) και 
προαιρετικό (13:15-16:00) που ζκανε θ κυβζρνθςθ των ΤΡΙΗΑΝΕΛ ζδωςε τθ δυνατότθτα ςτθν 
κυβζρνθςθ τθσ ΝΔ να κάνει το επόμενο βιμα, το οποίο προετοιμάηει το ζδαφοσ για τθν μεταφορά 
δράςεων και δραςτθριοτιτων τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ και του ςχολείου, ςτουσ Διμουσ. 

 Θ πολυδιαφθμιηόμενθ πολιτικι των Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων, ουςιαςτικά είναι θ πολιτικι τθσ 
Ευζλικτθσ Ηϊνθσ, που τα τελευταία χρόνια ζχει ειςαχκεί ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα και 
ςυνδζκθκε με τισ καινοτομίεσ τθσ Αγωγισ Τγείασ, τθσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, των Πολιτιςτικϊν 
Δραςτθριοτιτων, τθσ Αγωγισ του Πολίτθ.  Η κυρία Κεραμζωσ, νομίηει ότι ανακαλφπτει «τον τροχό» και 
καμαρϊνει νομίηοντασ ότι καινοτομεί! 

 Δεν περιγράφει κανζνα ςφςτθμα επιμόρφωςθσ, οφτε επαναφζρει κεςμοφσ που καταργικθκαν από 
τουσ ΤΡΚΖΑΝΕΛ, όπωσ τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κζντρα (ΠΕΚ) και δεν κεςμοκετεί το πλαίςιο 



των ενδοςχολικϊν, περιφερειακϊν ι κεντρικϊν επιμορφωτικϊν δράςεων (χρόνοσ πραγματοποίθςθσ, 
διάρκεια, μοριοδότθςθ κλπ). 

 Απουςιάηει εμφατικά θ καταγραφι τθσ ανάγκθσ για δθμιουργία Εκνικοφ υμβουλίου για τθν 
Παιδεία, αδιαφορϊντασ για το γεγονόσ ότι οι όροι τθσ διαβοφλευςθσ ςτο πεδίο αυτισ τθσ δθμόςιασ 
πολιτικισ μποροφν να εξαςφαλίηουν τθ ςυνζχεια και τθ ςυναίνεςθ τθσ Εκπαιδευτικισ πολιτικισ. 

 Δεν περιγράφει το κακθκοντολόγιο ςτο ςφνολο των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ και το ςφςτθμα 
αξιολόγθςθσ των υπόλοιπων ςυντελεςτϊν τθσ εκπαίδευςθσ, παρά μόνο των εκπαιδευτικϊν! 

 Ο εκπαιδευτικόσ αντιμετωπίηεται  ωσ ζνασ απλόσ εφαρμοςτισ των διοικθτικϊν εντολϊν. Σο πυκνό 
ςφςτθμα ελζγχου μειϊνει τθ δθμιουργικότθτα του τθν αυτενζργεια, τον παιδαγωγικό ρόλο του και τον 
γεμίηει επαγγελματικό άγχοσ. Ενϊ «διαφθμίηει» τθν αυτονομία τθσ ςχολικισ μονάδασ, ταυτόχρονα  
«φυλακίηει» τθν πρωτοβουλία  των εκπαιδευτικϊν. 

 Διαμορφϊνει ζνα ιςχυρό πλζγμα διοίκθςθσ και ελζγχου του ςχολείου. υγκροτοφνται δομζσ και 
υπερδομζσ,  προτείνονται πολλαπλοί φορείσ και κεςμοί, ετοιμάηονται κζςεισ για μεγάλο αρικμό 
ςτελεχϊν (προφανϊσ κομματικά προςδιοριηόμενων με βάςθ τισ διαδικαςίεσ επιλογισ) για μια 
διοικθτικοφ τφπου αςφυκτικι επίβλεψθ τθσ εκπαιδευτικισ λειτουργίασ. Η ίδια θ εκπαίδευςθ 
κακίςταται ζνα πολφπλοκο διοικθτικό, ιεραρχικό και πυκνό από διαδικαςίεσ ελζγχου ςφςτθμα, που το 
ςχολείο, θ διδαςκαλία και θ μάκθςθ αντί να είναι κυρίαρχοι κεςμοί και λειτουργίεσ κακίςτανται 
δευτερεφοντα πεδία! Αντί θ εκπαίδευςθ να ζχει ωσ ψυχι τθσ και ωσ πρϊτιςτο μζλθμά τθσ το ςχολείο, 
τθ μάκθςθ, τθ διαπαιδαγϊγθςθ, τον πολιτιςμό, τθν τζχνθ, τθν κοινωνικοποίθςθ των μακθτϊν, τον 
ρόλο του εκπαιδευτικοφ, τα νζα παιδαγωγικά ρεφματα, τισ πολλαπλζσ προκλιςεισ των εποχϊν μασ 
υποτάςςεται ςτθ «μθχανι» τθσ Διοίκθςθσ! Χαρακτθριςτικό παράδειγμα θ υπαγωγι των υμβοφλων 
εκπαίδευςθσ ςτον Διευκυντι εκπαίδευςθσ. 

 Αντί να ζχουμε μορφωτικά, παιδαγωγικά και επιςτθμονικά ρεφματα για να εκφραςτοφν ςτο 
ςχολείο, για να γίνει το ςχολείο διαμορφωτισ του μζλλοντοσ των νζων και τθσ χϊρασ μασ, ζχουμε 
ζναν ζντονο διοικθτιςμό παλιάσ κοπισ και μια ενίςχυςθ τθσ γραφειοκρατίασ και του 
ςυγκεντρωτιςμοφ. Σίποτα το καινοτομικό και το μεταρρυκμιςτικό, που να ανοίγει νζεσ προοπτικζσ 
ςτθν παιδεία. Σο ςχολείο αντιμετωπίηεται ςαν να είναι ιδιωτικι επιχείρθςθ. 

ε ότι αφορά τουσ βαςικοφσ άξονεσ του νομοςχεδίου: 

 

Α. Επιλογι ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ 

Είναι ολοφάνερο από τθ μελζτθ των ςυγκεκριμζνων άρκρων, που αναφζρονται ςτθν επιλογι των 
ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ, ότι ςτόχοσ του νομοςχεδίου είναι θ κομματικι άλωςθ τθσ Διοίκθςθσ και τθσ 
κακοδιγθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ, όπωσ ζγινε και το 2020 με τον διοριςμό μζςα ςε 3 μζρεσ των «προςωρινϊν» 
Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ, εκλεκτϊν τθσ Κυβζρνθςθσ και ςυνδικαλιςτικϊν ςτελεχϊν τθσ παράταξθσ τθσ ΔΑΚΕ 
ςε πλικοσ περιπτϊςεων. Σον ςτόχο αυτό τον επιτυγχάνει ωσ εξισ: 

 Με τον πλιρθ ζλεγχο των υμβουλίων Επιλογισ και τθν κατάργθςθ των αιρετϊν. Σα υμβοφλια 
Επιλογισ, που ςυγκροτεί θ Τπουργόσ Παιδείασ είναι απολφτωσ ελεγχόμενα από τθν ίδια, αφοφ 
διορίηει και τα πζντε μζλθ! Σαυτόχρονα, ολοκλθρϊνοντασ το ςχζδιο αποπομπισ των αιρετϊν από τα 
υμβοφλια (που ξεκίνθςε τον περαςμζνο Νοζμβρθ με τθ «χορθγία» των ανεπίγνωςτων ενεργειϊν 
τθσ ςυνδικαλιςτικισ πλειοψθφίασ τθσ ΔΟΕ, όλων των παρατάξεων, πλθν ΔΘΤ), τουσ αποπζμπει 
τϊρα και από τα ςυμβοφλια επιλογισ ςτελεχϊν κάτι που είναι πρωτοφανζσ ςτα 100 χρόνια 
λειτουργίασ του κεςμοφ. Αντικακιςτά τουσ εκλεγμζνουσ εκπροςϊπουσ των εκπαιδευτικϊν, με 
διοριςμζνουσ από τον Περιφερειακό διευκυντι, εκπαιδευτικοφσ με 15ετι τουλάχιςτον 
προχπθρεςία!! Αντί για Αιρετοφσ, τα ςυμβοφλια κα ζχουν κομματικοφσ εγκάκετουσ! Χάνεται ζτςι θ 
φωνι των εκπροςϊπων του κλάδου, θ διαφάνεια, ο ζλεγχοσ για αντικειμενικότθτα και αξιοκρατία. Σο 
κυβερνθτικό ςφςτθμα εξουςίασ, μαηί με τουσ παρατρεχάμενουσ, τουσ μυςτικοςφμβουλουσ και τουσ 
κολαοφηουσ κα κάνει τθν ακζατθ «βρϊμικθ» δουλειά. 

 Με το πλαφόν που κζτει ςτθ μοριοδότθςθ των τίτλων ςπουδϊν των υποψθφίων ςτελεχϊν (ρφκμιςθ 
που αντζγραψε από τα νομοκετιματα των ΤΡΚΖΑΝΕΛ Ν.4547/18), τίτλοι που αποκτικθκαν από τα 



πανεπιςτιμια προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί κλπ, υποβακμίηονται και εξομοιϊνονται με  τθ 
δυνατότθτα που δίνει μζςω τθσ μοριοδότθςθσ (αμφιλεγόμενων κάποιεσ φορζσ) ςεμιναρίων, 
επιμορφωτικϊν ωρϊν, δθμοςιεφςεων, με αποτζλεςμα  να λαμβάνουν το ςφνολο των μορίων τθσ 
επιςτθμονικισ ςυγκρότθςθσ (28 μόρια), όλοι ςχεδόν οι υποψιφιοι. Ο ςτόχοσ προφανισ. Ιζλει να 
ζχουν όλοι τα ίδια μόρια ζτςι ϊςτε, μζςω τθσ ςυνζντευξθσ, να επιλζξει τα «αρεςτά» τθσ ςτελζχθ. 
Αποτελεί, φυςικά, κετικι εξζλιξθ, θ επαναφορά τθσ διάταξθσ του Ν.4001/2011 για εξζταςθ ςτθν 
ξζνθ γλϊςςα, όςων υποψθφίων κατζχουν τίτλουσ (πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά) που 
αποκτικθκαν ςτο εξωτερικό. Σθ διάταξθ αυτι είχε καταργιςει θ ςυγκυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑΝΕΛ, για 
ευνόθτουσ λόγουσ… 

 Με τθν αφξθςθ των μορίων τθσ ςυνζντευξθσ από 14 ςε 20, με ςτόχο να υπάρχει μεγαλφτερθ ευχζρεια 
ςτα διοριςμζνα μζλθ των ςυμβουλίων να «κόψουν» τουσ μθ αρεςτοφσ.  

 

Β. Αξιολόγθςθ 

Η Παράταξι μασ και θ ΔΟΕ ζχουν ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ για τθν αξιολόγθςθ, τισ οποίεσ ζχουν 
κατακζςει επανειλθμμζνα ςτισ εκάςτοτε πολιτικζσ θγεςίεσ του Τπουργείου Παιδείασ, όλων των Κυβερνιςεων. 
Πιςτεφουμε ςε μια αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και των εκπαιδευτικϊν που κα είναι μια διαρκισ 
ανατροφοδοτικι διαδικαςία και που κα ζχει ωσ ςτόχο τθ διαπίςτωςθ αδυναμιϊν και ελλείψεων, οι οποίεσ 
ςτθ ςυνζχεια κα εξαλείφονται, μζςω μιασ ςυςτθματικισ επιμόρφωςθσ, θ οποία απουςιάηει από το ςχζδιο 
νόμου. Η αξιολόγθςθ δεν πρζπει να είναι τιμωρθτικι, δεν πρζπει να ζχει καμιά ςχζςθ με τθ μιςκολογικι και 
βακμολογικι εξζλιξθ των εκπαιδευτικϊν, δεν πρζπει να οδθγεί ςε απολφςεισ και δεν πρζπει να ζχει 
ποςοςτϊςεισ. Η αξιολόγθςθ πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ μόνο κατά τθν επιλογι ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ.  

Αυτι μασ τθ κζςθ τθν παραταξιακι, αγωνιςτικαμε ςτο παρελκόν και τθν κάναμε κζςθ του κλάδου 
από τθ δεκαετία του 2000, ζτςι ϊςτε κανείσ να μθν μπορεί να ιςχυριςτεί ότι ο κλάδοσ δεν ζχει κζςθ για τθν 
αξιολόγθςθ, όπωσ κζλουν να ςυμβαίνει, οι δυνάμεισ του λαϊκιςμοφ και τθσ ανευκυνότθτασ. 

Οριςμζνεσ διατάξεισ του νομοςχεδίου τθσ κ. Κεραμζωσ, που αναφζρονται ςτθν αξιολόγθςθ των 
εκπαιδευτικϊν, κινοφνται ςτθν κατεφκυνςθ των κζςεων του κλάδου, αφοφ δεν προβλζπουν ποινζσ, 
προβλζπεται επιμόρφωςθ, δεν ςυνδζονται με μιςκολογικι και βακμολογικι εξζλιξθ, δεν εμπεριζχουν 
ποςοςτϊςεισ κλπ. Είναι προφανζσ ότι θ Κυβζρνθςθ τθσ Ν.Δ. και θ Τπουργόσ Παιδείασ ζκαναν πίςω, κάτω από 
τθν πίεςθ του εκπαιδευτικοφ κινιματοσ, από τισ πάγιεσ κζςεισ του κόμματόσ τουσ, όπωσ αυτζσ είχαν 
νομοκετθκεί ςτο παρελκόν (πχ. Ν. 4250/14, Π.Δ. 152/13). Κι αυτό είναι κζρδοσ για τθν εκπαίδευςθ και για το 
ςυνδικαλιςτικό κίνθμα. 

Σο νομοςχζδιο όμωσ διαπνζεται από ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ οι οποίεσ είναι ξεπεραςμζνεσ και 
δεν εξυπθρετοφν τίποτα περιςςότερο από μία επικοινωνιακοφ τφπου διαχείριςθ, θ οποία επιτρζπει ςτθν 
Κυβζρνθςθ να παρουςιάηεται ωσ μεταρρυκμιςτικι δφναμθ προόδου. 

Θ αξιολόγθςθ δεν μπορεί να αναγνωςτεί ωσ το μοναδικό όχθμα άρςθσ των αρνθτικϊν λειτουργιϊν 
και ςυνεπειϊν   του ςιμερα. Αν ιταν μόνο αυτι θ προχπόκεςθ ανάκαμψθσ, όλα κα ιταν εφκολα. Όμωσ δεν 
είναι. Θ αξιολόγθςθ οφείλει να αποτελζςει κομμάτι μιασ λειτουργίασ με παιδαγωγικό πρόςθμο και 
περιεχόμενο, που κα αναδεικνφει τον ρόλο του εκπαιδευτικοφ και το αξιακό του φορτίο. Ο ρόλοσ του 
υλλόγου Διδαςκόντων  είναι κακοριςτικόσ ςτθν υλοποίθςθ αυτισ τθσ πολιτικισ. Άλλωςτε ςε αυτό το ςχιμα 
εντάςςεται και θ αναφορά ςτθν ζκκεςθ του 2016 τθσ  ΑΔΚΠΠΔΕ, όπου προκρίνεται θ εςωτερικι ζναντι τθσ 
εξωτερικισ αξιολόγθςθσ. 

Θ αντίλθψθ ότι θ αξιολόγθςθ είναι μια ςτιγμιαία διαδικαςία αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ και 
όχι μια οικοςυςτθμικι αξιολόγθςθ του περιβάλλοντοσ που διεξάγεται θ διδαςκαλία, είναι απαρχαιωμζνθ 
και ςυντθρθτικι. Σο κλειδί ςτθν αξιολόγθςθ, θ οποία είναι όχθμα βελτίωςθσ τθσ διδακτικισ πράξθσ και όχι 
εργαλείο επιβολισ, είναι θ ςυςτθματικι ςυνεργαςία ςε βάκοσ χρόνου ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ 
ίδιασ ειδικότθτασ ςε κάκε ςχολικι μονάδα, ςε κάκε τάξθ -που ζχει τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ- με τον 
ςυντονιςτικό και κακοδθγθτικό ρόλο του υμβοφλου Εκπαίδευςθσ.  

Μόνο ζτςι κα υπάρχει ουςιαςτικόσ και ςε βάκοσ παιδαγωγικόσ προβλθματιςμόσ και διάλογοσ για τθν 
ανίχνευςθ των αδυναμιϊν, αλλά και τθν υιοκζτθςθ των καλϊν πρακτικϊν. Μόνο ζτςι κα κατακτθκεί θ ζννοια 
και θ διαδικαςία τθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ ωσ διάςταςθ τθσ φπαρξθσ και τθσ λειτουργίασ του κάκε 



εκπαιδευτικοφ, του κάκε ςχολείου. Η εμπζδωςθ ενόσ δθμοκρατικοφ, παιδαγωγικοφ κλίματοσ κα 
απελευκζρωνε τισ δθμιουργικζσ δυνάμεισ ςτο ςχολείο. 

Σο κυβερνθτικό μοντζλο αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ και των τελεχϊν Εκπαίδευςθσ,  επιχειρεί να 
κακιερϊςει διεκπεραιωτικζσ  γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ  αξιολόγθςθσ ιπιασ μορφισ και διακρίνεται από 
τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 Περιγραφικι και ποςοτικι διαφοροποίθςθ τθσ βακμολογικισ κλίμακασ αξιολόγθςθσ μεταξφ 
ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ και εκπαιδευτικϊν. Σο γεγονόσ αυτό είναι ενδεχόμενο να προκαλζςει τθν 
απαρχι ζντονθσ αντιπαλότθτασ ςτο εςωτερικό τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ ανάμεςα ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ που είναι υποψιφιοι για τθν κατοχι κζςθσ ςτελζχουσ και των υφιςταμζνων ςτελεχϊν 
εκπαίδευςθσ. 

 Επανζρχονται διατάξεισ με λαϊκίςτικο περιεχόμενο που κυμίηουν ζντονα τθν περίοδο των 
ΤΡΙΗΑΝΕΛ και αφοροφν τθν αξιολόγθςθ ςτελεχϊν, μζςω ανϊνυμων ερωτθματολογίων που δεν 
προάγουν τθ διαφάνεια, τθν υπευκυνότθτα τθσ γνϊμθσ. Οι αξιολογιςεισ υφιςταμζνων  προσ 
προϊςταμζνουσ κα πρζπει να γίνονται  επϊνυμα και με τεκμθριωμζνο τρόπο, χωρίσ τθν αξιοποίθςθ 
πρακτικϊν και μεκοδεφςεων που υπθρετοφν τθ μικροπολιτικι, τον ςυντεχνιαςμό, τα 
μικροςυμφζροντα και κυρίωσ τθ ςυςπείρωςθ ομάδων για τθν αντιμετϊπιςθ του «αντίπαλου άλλου 
και διαφορετικοφ». Οι επϊνυμεσ και τεκμθριωμζνεσ αξιολογιςεισ είναι κζμα διαφάνειασ, 
δθμοκρατίασ και υπευκυνότθτασ. 

 Η επιλογι τθσ ανάδειξθσ τθσ αξιολόγθςθσ ςε κυρίαρχο μοτίβο και όχι θ επιλογι τθσ  υιοκζτθςθσ 
ολιςτικοφ χαρακτιρα πολιτικϊν που κα παρζμβουν δθμιουργικά και μεταςχθματιςτικά ςτο πεδίο 
των ςυνκθκϊν άςκθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου, καταδεικνφει τθ ςυντθρθτικι λογικι τθσ ΝΔ. 

ε κάκε περίπτωςθ επιςθμαίνουμε, ότι πριν τθν οποιαδιποτε εφαρμογι τθσ, υπάρχει ανάγκθ 
δθμιουργίασ, κουλτοφρασ αξιολόγθςθσ ςτα ςχολεία, μζςω τθσ ουςιαςτικισ επιμόρφωςθσ τόςο των ςτελεχϊν 
τθσ εκπαίδευςθσ, όςο και των ίδιων των εκπαιδευτικϊν για το κζμα. Καμιά αξιολόγθςθ δεν μπορεί να γίνει αν 
δεν προθγθκεί θ διαδικαςία επιμόρφωςθσ. Μιλάμε για τθ δια ηϊςθσ και εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθ των 
ςτελεχϊν και εκπαιδευτικϊν, ςτθν αυτοαξιολόγθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ και του εκπαιδευτικοφ ζργου μζςω 
προςεγγίςεων, μεκοδολογιϊν και τεχνικϊν ενδυνάμωςθσ κι αυτονόμθςθσ ενόσ ςφγχρονου, ςυμμετοχικοφ, 
δθμοκρατικοφ ςχολείου όπωσ: υμμετοχικι Παρακολοφκθςθ Διδαςκαλίασ από εκπαιδευτικοφσ (peer 
monitoring), Μεντορικι και υμβουλευτικι (Mentoring & Coaching), Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ και 
Εκπαίδευςθ Ενθλίκων. 

Χρειάηεται θ εμπζδωςθ κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ όλων των παραγόντων τθσ εκπαιδευτικισ 
κοινότθτασ, ζτςι ϊςτε θ αξιολόγθςθ να λειτουργιςει απελευκερωτικά και προσ όφελοσ τελικά τθσ 
εκπαίδευςθσ και των παιδιϊν.  

 

Γ. Διοίκθςθ και Δομζσ εκπαίδευςθσ 

Η Διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ ενιςχφεται ςε όλα τα επίπεδά τθσ. Η διοικθτικι πυραμίδα ςυγκροτείται 
με ςτενοφσ αρμοφσ αυςτθρισ επιτροπείασ από τθν κορυφι, τθν θγεςία του ΤΠΑΚΙ, μζχρι τθ βάςθ, τον 
Διευκυντι και τον Τποδιευκυντι του ςχολείου. Κςχυροποιεί τουσ Διευκυντζσ των ςχολείων και αποδυναμϊνει 
τουσ υλλόγουσ Διδαςκόντων – ςυςτατικό ςτοιχείο του Ν.1566/1985, που κανζνασ μεταγενζςτεροσ νόμοσ δεν 
ανακεϊρθςε, γιατί διαμόρφωνε κλίμα δθμοκρατικοφ διαλόγου και ςφνκεςθσ των απόψεων, ςτα τόςα και 
τόςα πολφπλοκα ηθτιματα του ςχολείου.  

Η ςυλλογικι λειτουργία του υλλόγου Διδαςκόντων και του ςχολείου και οι δράςεισ τουσ, παφουν να 
ζχουν τον αυτογενι χαρακτιρα τουσ και ςυρρικνϊνονται από τισ διοικθτικζσ δομζσ και από τισ αρμοδιότθτεσ 
των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ. Και όλα αυτά όταν ςιμερα αναδεικνφεται όλο και πιο ζντονα θ 
ςυνεργατικότθτα και θ ςυλλογικι λειτουργία ςε όλουσ τουσ κοινωνικοφσ τομείσ: τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ 
επιςτιμθσ, τθσ ζρευνασ, τθσ παιδαγωγικισ και αντίκετα περικωριοποιοφνται τα πυραμιδικά ςχιματα και οι 
μονοπρόςωπεσ δομζσ.      

Ενιςχφεται ο ςυγκεντρωτιςμόσ και θ προςωποπαγισ εξουςία.  



Ο Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ με βάςθ τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία αςκεί ςυγκεκριμζνα κακικοντα που 
ςυνδζονται με τθν εφρυκμθ λειτουργία των χολικϊν Μονάδων, τθ διοικθτικι αποτελεςματικότθτα μζςω τθσ 
ορκολογικισ διαχείριςθσ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και τθσ διευκζτθςθσ κεμάτων που ζχουν ςχζςθ με 
τθν υπθρεςιακι υπόςταςθ των εκπαιδευτικϊν.  Με ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ του νζου νομοςχεδίου του 
ανατίκενται επιπλζον αρμοδιότθτεσ και ςε τομείσ που δεν ζχουν ςχζςθ αποκλειςτικά με διοικθτικά κζματα 
εκπαίδευςθσ. Αποκτά ρόλο και κακικοντα παιδαγωγικισ διαχείριςθσ κεμάτων που ζχουν ςχζςθ με τθν 
κακθμερινι  λειτουργία των χολικϊν Μονάδων, γεγονόσ που αναπόφευκτα κα δθμιουργιςει πεδίο 
αμφιςβιτθςθσ, αντιδράςεων και ςυγκροφςεων με τουσ Εκπαιδευτικοφσ τθσ χολικισ Μονάδασ, αλλά ακόμθ 
περιςςότερο κα  επιφζρει πρόβλθμα επικάλυψθσ αρμοδιοτιτων με τουσ χολικοφσ υμβοφλουσ(υμβοφλουσ 
Εκπαίδευςθσ). 

Ο Διευκυντισ του ςχολείου είναι ο νευραλγικότεροσ κεςμόσ ςτθν εκπαίδευςθ και ςτο ςχολείο όταν 
αποτελεί τθν εγγφθςθ τθσ ενότθτασ ςυνοχισ και υλοποίθςθσ των αποφάςεων του υλλόγου Διδαςκόντων, 
όταν ζμπρακτα επιβεβαιϊνει ότι αυτόσ είναι πρϊτοσ μεταξφ ίςων και εμπνευςμζνοσ θγζτθσ που κακοδθγεί το 
εκπαιδευτικό ζργο του χολείου. Για να λειτουργιςει, όμωσ, ωσ ςυντονιςτισ - θγζτθσ, είναι απαραίτθτο να 
διακζτει μία ςειρά από ικανότθτεσ, όπωσ: θ ςφνκεςθ διαφορετικϊν απόψεων, θ άμβλυνςθ των ςυγκροφςεων 
μζςα ςτθ ςχολικι μονάδα,  θ εμπζδωςθ κλίματοσ  αλλθλεγγφθσ και δθμιουργικότθτασ, θ διαμόρφωςθ 
ομαδικότθτασ. 

 Θ ενίςχυςθ των αρμοδιοτιτων και του ρόλου του Διευκυντι χολείου, μζςα από τισ ςυγκεκριμζνεσ 
διατάξεισ όπωσ αυτζσ περιγράφονται, είναι προφανζσ ότι βρίςκεται ςε διαφορετικι κατεφκυνςθ και 
προςανατολιςμό από το παραπάνω ςυνεργατικό-δθμοκρατικό μοντζλο λειτουργίασ του Διευκυντι 
χολικισ Μονάδασ. Επζρχονται ανατροπζσ που κα επθρεάςουν καταλυτικά τον χαρακτιρα και τθ 
φυςιογνωμία τθσ ςχολικισ μονάδασ, με ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθν παιδαγωγικι λειτουργία και ςτο 
περιεχόμενο του εκπαιδευτικοφ ζργου του ςχολείου. Η ενίςχυςθ των αρμοδιοτιτων του Διευκυντι του 
χολείου ςυνδζονται και αφοροφν:  

 ςτθν αφυδάτωςθ του ρόλου του υλλόγου Διδαςκόντων και αφαίρεςθ δικαιωμάτων τόςο με τθν 
επιλογι Τποδιευκυντι χολείου, όςο και με το περιεχόμενο του προγραμματιςμοφ του εκπαιδευτικοφ 
ζργου ςυνολικά, αφοφ παρζχεται πλζον θ δυνατότθτα να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ και οργάνωςθ 
δράςεων εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου, χωρίσ να είναι απαραίτθτο να προθγείται εςωτερικι 
διαβοφλευςθ και απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων. 

 ςτθν επιλογι νζων κεςμϊν που ειςάγονται ςτθν εςωτερικι οργάνωςθ του χολείου, όπωσ ο κεςμόσ 
του Μζντορα, ο κεςμόσ του Ενδοςχολικοφ υντονιςτι, οι οποίοι προτείνονται αποκλειςτικά από τον 
Διευκυντι χολείου και όχι από τον φλλογο Διδαςκόντων.  

 ςτθ ςφναψθ ςυμφωνιϊν ςυνεργαςίασ με κάκε φορζα που κρίνει ςκόπιμο, για ςυμμετοχι ςε 
προγράμματα πολιτιςτικοφ, ακλθτικοφ, κοινωνικοφ, εκπαιδευτικοφ ενδιαφζροντοσ. 

 ςτθν άςκθςθ πεικαρχικοφ ελζγχου και τθν επιβολι ποινισ τθσ ζγγραφθσ επίπλθξθσ ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ. 

 ςτθν πρόβλεψθ για ενδοςχολικι επιμόρφωςθ (επιμορφωτικά ςεμινάρια τουλάχιςτον 15 ωρϊν ανά 
ςχολικό ζτοσ). Με απόφαςθ του διευκυντι και όχι του υλλόγου διδαςκόντων, κακορίηεται θ 
κεματολογία κι ο φορζασ υλοποίθςθσ (εκτόσ πάντα του διδακτικοφ ωραρίου) και ο Διευκυντισ 
χορθγεί και τθ ςχετικι βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ. 

 ςτθ δθμιουργία Παιδαγωγικϊν Ομίλων ςτο χολείο κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ του Ολοιμερου 
αλλά και μετά τθ λιξθ του. Η ανάκεςι τουσ από τον διευκυντι, ςτθν ευκφνθ ενόσ εκπαιδευτικοφ, 
δίχωσ τθν εμπλοκι του ςυνόλου του εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ του ςχολείου και χωρίσ παροχι 
κανενόσ ουςιαςτικοφ κινιτρου ςε ςυνδυαςμό με τθν αδυναμία εξαςφάλιςθσ επαρκοφσ υλικοτεχνικισ 
υποδομισ ςε κάκε χολείο, είναι πολφ πικανό να μετατρζψει τον κεςμό του Παιδαγωγικοφ Ομίλου 
από ευκαιρία και δυνατότθτα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και αυτενζργειασ των μακθτϊν, ςε 
εκςυγχρονιςμζνο πάρκινγκ. 

Σα Κζντρα Διεπιςτθμονικισ Αξιολόγθςθσ, υμβουλευτικισ και Τποςτιριξθσ (ΚΕ.Δ.Α..Τ.) 
εξακολουκοφν να είναι επιφορτιςμζνα με πολλζσ αρμοδιότθτεσ και χωρίσ ςτελζχωςθ και δεν κα μπορζςουν 
να ανταποκρικοφν ουςιαςτικά. Οι αρμοδιότθτεσ με κάποιεσ επιμζρουσ διαφοροποιιςεισ είναι βαςικά οι ίδιεσ 
(αξιολογιςεισ, ςυμβουλευτικι κτλ). Δεν αντιμετωπίηεται ουςιαςτικά θ γραφειοκρατικι λειτουργία. Η 
προκεςμία των 60 θμερϊν που τίκεται για τθν ζκδοςθ γνωματεφςεων ακοφγεται, και είναι, κετικι για τον 



πολίτθ, αλλά κα μείνει ανεφάρμοςτθ αν τα ΚΕ.Δ.Α..Τ δεν ςτελεχωκοφν επαρκϊσ. Τπιρχε και παλαιότερα 
ανάλογθ πρόβλεψθ, 45 θμερϊν, για τα ΚΕΔΔΤ (άρκρο 28 παρ 22 του νόμου 4186/2013) χωρίσ όμωσ να δοκεί 
λφςθ με τθν μεγάλθ αναμονι τισ λίςτεσ. Επιςθμαίνουμε ότι όπωσ τα ΚΕΤ παρζλαβαν τισ λίςτεσ των ΚΕΔΔΤ,  
ζτςι κα παραλάβουν και τα ΚΕ.Δ.Α.Τ τισ λίςτεσ των Κ.Ε..Τ. Ο ρόλοσ του Προϊςταμζνου γίνεται ξεκάκαρα 
διοικθτικόσ.  

Αποτελεί κετικό γεγονόσ, θ ςφςταςθ 1100 οργανικϊν κζςεων Ψυχολόγων και Κοινωνικϊν 
Λειτουργϊν ςτα ΚΕ.Δ.Α..Τ, οι οποίοι κα ςτελεχϊνουν τισ επιτροπζσ Διεπιςτθμονικισ Τποςτιριξθσ (ΕΔΤ). 
Πζντε ΕΔΤ ςυνιςτοφν ζνα ΔΕΤ. Σα ΔΕΤ πλζον μποροφν να ζχουν ωσ κζντρο υποςτιριξθσ και ςχολείο γενικισ 
αγωγισ και όχι κατ’ αποκλειςτικότθτα ΜΕΑΕ. Αυτό κάνει το ςχιμα πιο ευζλικτο και δίνεται θ δυνατότθτα 
ίδρυςθσ περιςςότερων ΔΕΤ από τον αρικμό των υφιςτάμενων ΜΕΑΕ  ςε μια περιοχι. Επίςθσ κετικι είναι θ 
πρόβλεψθ για εγγραφι ξεχωριςτϊν πιςτϊςεων ςτον προχπολογιςμό του ΤΠΑΚΙ, για τθν κάλυψθ των 
λειτουργικϊν δαπανϊν κακϊσ υπάρχει ςοβαρό πρόβλθμα, γιατί μζχρι ςιμερα υπάγονται για τα λειτουργικά 
ζξοδα ςτισ αιρετζσ Περιφζρειεσ, οι οποίεσ δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθν κάλυψθ των αναγκϊν. 

Τπάρχουν όμωσ πολλά ςοβαρά κζματα τα οποία εκκρεμοφν και πρζπει να ρυκμιςτοφν με 
Τπουργικζσ αποφάςεισ όπωσ: τα κακικοντα, οι αρμοδιότθτεσ και ο Ενιαίοσ Κανονιςμόσ λειτουργίασ 
ΚΕ.Δ.Α..Τ, θ κατανομι κζςεων ΚΕ.Δ.Α..Τ, τα κακικοντα, οι αρμοδιότθτεσ και ο κανονιςμόσ λειτουργίασ ΕΔΤ, 
θ λειτουργία τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ των ΚΕ.Δ.Α..Τ, το Πρωτόκολλο ςυνεργαςίασ μεταξφ χολικισ 
Μονάδασ και γονζων – κθδεμόνων. Η αναφορά ςε εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ, προσ τθν θγεςία του ΤΠΑΚΙ, 
δείχνει τθν ανετοιμότθτα του Νομοςχεδίου.  

 

Δ. Αυτονομία ςχολικισ μονάδασ 

τθ ςθμερινι παγκοςμιοποιθμζνθ εποχι, τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ, τθσ ανοιχτισ επικοινωνίασ  και 
τθσ κυριαρχίασ των νζων τεχνολογιϊν, οι μακθτζσ προςζρχονται ςτα ςχολεία με διαφορετικζσ ανάγκεσ 
γνωςτικζσ, γλωςςικζσ, κοινωνικζσ, πολιτιςμικζσ κλπ. τόχοσ των ςφγχρονων εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων είναι 
να καλφψουν τισ διαφορετικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν τουσ με αλλαγι των αντικειμζνων (μακθμάτων), του 
περιεχομζνου και τθσ διδακτικισ μεκοδολογίασ. Κακοριςτικό ρόλο ςε αυτό οφείλει να παίηει θ ςχολικι 
μονάδα. 

Κάκε μια ςχολικι μονάδα λειτουργεί μζςα ςε ζνα διαφορετικό κοινωνικό-πολιτιςτικό-οικονομικό 
πλαίςιο. Η μεγιςτοποίθςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ των διαφορετικϊν αναγκϊν  των μακθτϊν απαιτεί ευελιξία ςτα 
προγράμματα (ςτοχοκετικά) και τθ δυνατότθτα ςτθ ςχολικι μονάδα να επιλζγει τουσ δικοφσ τθσ δρόμουσ. Ο 
μεταςχθματιςμόσ τθσ ςχολικισ μονάδασ ςε κοινότθτα μάκθςθσ προχποκζτει τθν ενίςχυςθ τθσ αυτονομίασ 
τθσ. 

Η παιδαγωγικι αυτονομία τθσ ςχολικισ μονάδασ λοιπόν, αναφζρεται ςτθ δυνατότθτα διαμόρφωςθσ 
και προςαρμογισ μζρουσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν τθσ. Ευζλικτο μακθςιακό 
περιβάλλον, βιωματικι μάκθςθ, ενεργι ςυμμετοχι μακθτϊν, αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν, 
εξατομικευμζνθ διδαςκαλία, ςυνεκπαίδευςθ είναι το πλαίςιο λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ -
κοινότθτασ μάκθςθσ- θ οποία ανατρζπει τθ ςυγκεντρωτικι λογικι ότι όλα τα ςχολεία ςε όλθ τθν Ελλάδα 
διδάςκουν ςε όλουσ τα ίδια, ανεξάρτθτα αναγκϊν. 

Αυτό ςθμαίνει αναβάκμιςθ του ρόλου των υλλόγων Διδαςκόντων, που κα κακορίηουν, με βάςθ τισ 
ανάγκεσ των μακθτϊν και τα τοπικά – περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά, τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ τθσ 
ςχολικισ τουσ μονάδασ. Οι αλλαγζσ αυτζσ, ςυνδζονται άρρθκτα με τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν που 
καλοφνται να τα εφαρμόςουν, αλλά και με τισ κατάλλθλεσ προςαρμογζσ των εκπαιδευτικϊν υλικϊν και 
μζςων. Η ςχολικι μονάδα κα ζχει τθ δυνατότθτα να ζχει εξειδικευμζνο εκπαιδευτικό ςχζδιο με βάςθ τα 
χαρακτθριςτικά του μακθτικοφ τθσ πλθκυςμοφ και τισ δυνατότθτεσ και υποδομζσ που διακζτει. Να μπορεί να 
προγραμματίηει και να αξιολογεί τα αποτελζςματα τθσ παρζμβαςθσ και λειτουργίασ τθσ. Όλο αυτό πρζπει να 
λειτουργεί ανατροφοδοτικά για το ςφνολο του εκπαιδευτικοφ ζργου, για τθν αυτοεκτίμθςθ του 
εκπαιδευτικοφ, και να ελζγχει τθν επιμορφωτικι και υποςτθρικτικι πολιτικι προσ τον εκπαιδευτικό, τουσ 
πόρουσ και τισ εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ. 

Ο όροσ αυτονομία, «κακοποιείται» ςυςτθματικά από τισ δυνάμεισ τθσ ανευκυνότθτασ και τθσ 
οπιςκοδρόμθςθσ, οι οποίεσ τον ςυνδζουν με το κυνιγι χρθματοδοτιςεων, τθν ιδιωτικοποίθςθ τθσ 



εκπαίδευςθσ και άλλεσ ανοθςίεσ, προκειμζνου να εμφανίςουν όςο περιςςότερουσ «δράκουσ» μποροφν,  ςτο 
αφιγθμά τουσ. Κακϊσ αποςτρζφονται τθν αυτονομία, τθσ ςκζψθσ και τθσ λειτουργίασ των ατομικϊν και 
ςυλλογικϊν υποκειμζνων, προτιμϊντασ τθν ομοιομορφία των ανακοινϊςεων, των ςυνδικαλιςτικϊν λόγων 
προκειμζνου να αςκοφν τον πλιρθ ζλεγχο, προτιμοφν τον ςυγκεντρωτικό ζλεγχο τθσ κρατικισ εξουςίασ ςτο 
ςχολείο, από τθ δυνατότθτα των ςυλλόγων διδαςκόντων να παίρνουν πρωτοβουλίεσ, να εκτιμοφν 
καταςτάςεισ και να χαράηουν ςτρατθγικζσ. Ζτςι αντί να επιηθτοφν αυτονομία, οι δικεν αυτόνομοι, 
επιηθτοφν υπερςυγκζντρωςθ. 

Ο όροσ αυτονομία, επίςθσ υποφζρει, και από τισ ενζργειεσ του Τπουργείου Παιδείασ, οι οποίεσ είναι 
δειλζσ και άτολμεσ και περιορίηονται ςε διαχειριςτικοφ τφπου μικροπαρεμβάςεισ και διευκετιςεισ, ςτισ 
οποίεσ προςδίδει μεγαλειϊδθ χαρακτθριςτικά. χολικι αυτονομία, χωρίσ ςυλλογικότθτα, χωρίσ ευελιξία και  
χωρίσ διαφάνεια, δεν μπορεί να υπάρξει! 

Θ δυνατότθτα επιλογισ βιβλίου από τθ ςχολικι μονάδα, είναι ςε κετικι κατεφκυνςθ. Όμωσ πρζπει 
να ςυνδεκεί με μια ςειρά υποςτθρικτικϊν – επιμορφωτικϊν παρεμβάςεων προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ για να 
φζρει τα επικυμθτά αποτελζςματα.  

Αρνθτικι όμωσ και ιδιαίτερα προβλθματικι, είναι θ ρφκμιςθ να αποτελοφν οι εκπαιδευτικοί 
μειοψθφία ςτθ ςφνκεςθ του χολικοφ υμβουλίου (ςυμμετζχουν μόνο ο Διευκυντισ του ςχολείου και ζνασ 
εκπρόςωποσ του υλλόγου Διδαςκόντων) ςε ςχζςθ με τθν εκπροςϊπθςθ των γονζων (ζνασ εκπρόςωποσ) και 
του Διμου (δφο εκπρόςωποι). 

Η ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΚΘ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, δεν είχε, οφτε ζχει, 
φιλοκυβερνθτικά ι αντικυβερνθτικά ςφνδρομα. Πιςτεφουμε ότι θ ΔΟΕ πρζπει να ηθτιςει άμεςα ςυνάντθςθ 
με τθν Τπουργό Παιδείασ και να κατακζςει ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ για το ςχζδιο νόμου. Η επιλογι τθσ 
διαρκοφσ άρνθςθσ, μπορεί να κάνει κάποιουσ να ςκζφτονται ότι μποροφν με τθν αδιαλλαξία τουσ να κρφβουν 
τθν ζλλειψθ κζςεων τουσ, ι να εξυπθρετοφν κομματικζσ και ςυνδικαλιςτικζσ ςκοπιμότθτεσ, αλλά το βζβαιο 
είναι ότι ςτερεί από τον κλάδο τθ δυνατότθτα μζςω διορκωτικϊν παρεμβάςεων να επιτευχκοφν καλφτερα 
αποτελζςματα για το δθμόςιο ςχολείο, τουσ μακθτζσ και τον εκπαιδευτικό. 

 

                                                                                                                     Δημοκρατική Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. 


