
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Μετά από 2 ημέρες γενικής αργίας το Υ.ΠΑΙ.Θ. επανακάμπτει με εμμονές και απειλές 

 

 Τη ςτιγμή που μεγάλοι νομοί τησ χώρασ βρέθηκαν, εξ αιτίασ τησ βαριάσ κακοκαιρίασ και τησ 

απόλυτησ αποτυχίασ διαχείριςησ τησ κατάςταςησ από την κυβέρνηςη, ςε καθεςτώσ γενικήσ αργίασ, η 

πολιτική ηγεςία του Υ.ΠΑΙ.Θ. παριςτάνει ότι ςε αυτέσ τισ περιοχέσ όλα βαίνουν καλώσ,  η πρόςβαςη ςτισ 

ςχολικέσ μονάδεσ είναι αςφαλήσ παρά τον παγετό, ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να 

παρέχουν τηλεκπαίδευςη από το ςπίτι τουσ ακόμη κι αν δεν έχουν ρεύμα ή δίκτυο που να μένει ςταθερό. 

Παριςτάνει ότι δεν γνωρίζει πωσ για να κάνουν τα μέλη μιασ οικογένειασ τηλεργαςία και τηλεκπαίδευςη 

θα πρέπει να διαθέτουν…οικιακό εργαςτήριο πληροφορικήσ. 

 Υπενθυμίζουμε ότι ςτην παρ. 3 του άρθρου 4 τησ   111525/ΓΔ4/10-9-2021 Υ.Α. για την τηλεκπαίδευςη, 

αναγράφεται «Εκπαιδευτικοί οι οποίοι/εσ δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιςτή, ταμπλέτα ή έξυπνο 

τηλέφωνο και εξ αυτού του λόγου αδυνατούν να παράςχουν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςη, υποχρεούνται 

να προςέρχονται κατά τισ ώρεσ διδαςκαλίασ τουσ ςτισ ςχολικέσ μονάδεσ…». Πώσ μπορεί να γίνει αυτό 

όταν η πρόςβαςη ςτισ ςχολικέσ μονάδεσ είναι αδύνατη ή/και επικίνδυνη; Σε περίπτωςη ατυχήματοσ ποιοσ 

θα φέρει την ευθύνη όταν τα ςχολεία, ςύμφωνα με τη ςχετική απόφαςη, είναι κλειςτά και οι ςυςτάςεισ 

τησ Πολιτικήσ Προςταςίασ για την αποφυγή άςκοπων μετακινήςεων ρητέσ; 

 Η πολιτική ηγεςία του Υ.ΠΑΙ.Θ. εμμένοντασ ςτην τακτική τησ επικοινωνιακήσ ωραιοποίηςησ των 

λαθών τησ αντί να παραδεχτεί την απουςία των προώποθέςεων για την πραγματοποίηςη τηλεκπαίδευςησ 

κάτω από τόςο αντίξοεσ ςυνθήκεσ επιχειρεί να εμφανίςει τουσ εκπαιδευτικούσ, για μια ακόμη φορά, ωσ 

υπεύθυνουσ γι’ αυτό. Ζητά με προφορικέσ οδηγίεσ  να δηλώςουν οι Διευθυντέσ των Σχολικών Μονάδων 
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Προσ 

1. Την Υπουργό Παιδείασ 

κ. Νίκη Κεραμέωσ    

2. Την Υφυπουργό Παιδείασ 

κ. Ζέττα Μακρή 

Κοιν. 

Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.  



ποιοι εκπαιδευτικοί δεν κάνουν τηλεκπαίδευςη, λεσ και δεν πρόκειται για τουσ ίδιουσ εκπαιδευτικούσ που 

μόνοι τουσ ςτήριξαν τουσ μαθητέσ με την τηλεκπαίδευςη ςτην πανδημία.  

Αυταρχιςμόσ και αποποίηςη ευθυνών από την πολιτική ηγεςία του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αντί να φροντίςει να 

ανοίξουν τα ςχολεία με αςφάλεια, για την άμεςη επιςκευή όποιων ζημιών μπορεί να έχουν γίνει ς’ αυτά, 

την εξαςφάλιςη τησ θέρμανςησ κ.τ.λ., αναζητά ενόχουσ όπου δεν έγινε τηλεκπαίδευςη αποκλειςτικά και 

μόνο μεταξύ των εκπαιδευτικών. Εκπαιδευτικών, από τουσ χαμηλότερα αμειβόμενουσ ςτην Ευρώπη, τουσ 

οποίουσ η κυβέρνηςη αντιμετωπίζει ωσ υπαλλήλουσ β΄ κατηγορίασ αφού με τον νόμο 4807/21 

θεςμοθέτηςε την υποχρέωςη τησ Πολιτείασ να παρέχει τον απαραίτητο τηλεπικοινωνιακό και 

τεχνολογικό εξοπλιςμό για τηλεργαςία ςε όλεσ τισ κατηγορίεσ δημοςίων υπαλλήλων εξαιρώντασ από τη 

ρύθμιςη αυτή μόνον αυτούσ. Μάλιςτα, με την απόφαςη για  εφάπαξ χορήγηςη ποςού 200 € για την αγορά 

εξοπλιςμού, το οποίο είναι προφανέσ ότι δεν επαρκεί,  ουςιαςτικά αποδέχεται ότι οι εκπαιδευτικοί δεν 

διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλιςμό που απαιτείται να έχουν… 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. απαιτεί από την πολιτική ηγεςία του Υ.ΠΑΙ.Θ. να ανακαλέςει άμεςα την 

αυταρχική οδηγία και να φροντίςει, έμπρακτα, για την αςφαλή λειτουργία των ςχολείων. 

 


