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Αλαθνίλωζε 
 

ύκθωλα κε δεκνζηεύκαηα ηόζν ηνπ έληππνπ όζν θαη ηνπ ειεθηξνληθνύ ηύπνπ, ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο ζα ζέζεη, ηηο επόκελεο εκέξεο, ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε πνιπλνκνζρέδην θαη γηα ηηο 

ηξεηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. 
 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζ/λ, πάληα κε ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο, δελ ζα πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία 

επηινγήο ζηειερώλ εθπαίδεπζεο, ηηο λέεο Δνκέο Εθπαίδεπζεο, ηελ θαηάξγεζε ηωλ Π.Ε.Κ.Ε.., 

θαζώο θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ ζεζκνύ ηνπ ρνιηθνύ πκβνύινπ. 
 

Αληίζεηα, ζα πεξηιακβάλεη, κεηαμύ άιιωλ, θαη δηαηάμεηο πνπ ζα αθνξνύλ ηελ ίδξπζε λέωλ 

Πεηξακαηηθώλ θαη Πξόηππωλ ρνιείωλ, ηελ αμηνιόγεζε ζρνιηθώλ κνλάδωλ θαη εθπαηδεπηηθώλ, 

ηελ επηκόξθωζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ, λέεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ζην Νεπηαγωγείν θαη ην Δεκνηηθό, 

αιιαγέο ζην ζύζηεκα εηζαγωγήο ζηα ΑΕΘ, ηελ επαλαθνξά ηεο Σξάπεδαο Θεκάηωλ θ.ά.. 
 

ε κηα δύζθνιε πεξίνδν γηα ηε ρώξα καο, ζε κηα πεξίνδν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ππεξβάιινπλ 

εαπηνύο θαη ζηέθνληαη δίπια ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο ηνπο κε ζθνπό ηελ άκβιπλζε ηωλ 

αληζνηήηωλ ζηελ πινπνίεζε ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο, ωο επηθνπξηθήο-ππνζηεξηθηηθήο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ην Τπνπξγείν Παηδείαο, κε δηαξξνέο ζηνλ ηύπν, δξάηηεηαη ηεο 

επθαηξίαο, ελ κέζω παλδεκίαο, εξήκελ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, λα λνκνζεηήζεη αιιαγέο 

γηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο. Η πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τ.ΠΑΘ.Θ. απνδεηθλύεη, 

γηα άιιε κηα θνξά, πωο έρεη ην βιέκκα ηεο ζηξακκέλν ζηελ επόκελε κέξα, ζεωξώληαο όηη κε 

απηόλ ηνλ ηξόπν ζα απνθεπρζνύλ νη αληηδξάζεηο από καζεηέο, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο.  
 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαιεί ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

λα θξνληίζεη άκεζα, ρωξίο απνθιεηζκνύο, γηα ηελ ηζόηηκε πξόζβαζε καζεηώλ/ηξηώλ θαη 

εθπαηδεπηηθώλ ζηελ εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε, θάηη πνπ πξνέρεη ζηελ παξνύζα θάζε κεηά θαη 

ηε λέα παξάηαζε απαγόξεπζεο ιεηηνπξγίαο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ δνκώλ, θαη λα κελ πξνρωξήζεη, 

εηδηθά ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο, ζηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ.  Είλαη κεγάιν ιάζνο ζε κηα 

ρξνληθή ζπγθπξία πνπ νη εθπαηδεπηηθνί αγωλίδνληαη λα επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπο, ε πνιηηηθή 

εγεζία ηνπ Τ.ΠΑΘ.Θ. λα απνθεύγεη ηνλ δηάινγν, εθκεηαιιεπόκελε ηελ όιε θαηάζηαζε, γηα ηόζν 

ζεκαληηθά θαη θαίξηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα. Μεγαιύηεξν, όκωο, ιάζνο είλαη ε ππνηίκεζε θαη 

ε πεξηθξόλεζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηωλ αληηδξάζεώλ ηνπο! 
 

Οη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο δελ κπνξνύλ λα πεξηκέλνπλ άιιν! 
 

Γηα ην Δ.. 
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Η Γ. Γξακκαηέαο 
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