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Αλαθνίλσζε 
 

Δέθα κήλεο θπνθνξνχζε ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ην πεξηβφεην πνιπλνκνζρέδην γηα ηελ 

παηδεία θαη ην έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα, ελ κέζσ θνξσλντνχ. Έλα λνκνζρέδην πνπ είλαη καθξηά απφ ηηο αλάγθεο πνπ 

έρεη ζήκεξα ε εθπαίδεπζε θη απφ ην νπνίν απνπζηάδεη παληειψο, αθφκε θαη ζην ειάρηζην, ην φξακα γηα ηελ παηδεία 

ηνπ παξφληνο θαη ηνπ κέιινληνο. 

Σν πνιπδηαθεκηζκέλν λνκνζρέδην επηρεηξεί κηα λενζπληεξεηηθή νπηζζνδξφκεζε ζηελ εθπαίδεπζε θη είλαη 

βγαικέλν απφ ην ρξνλνληνχιαπν ησλ λφκσλ ηεο Ν.Δ., ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 (ηφηε πνπ επαλέθεξαλ ηηο 

γξαπηέο εμεηάζεηο αλά εμάκελν ζην δεκνηηθφ ζρνιείν). Ξέζαςαλ αθφκε θαη ηελ επαλαθνξά ηεο αλαγξαθήο ηεο 

δηαγσγήο ζηνπο ηίηινπο ησλ καζεηψλ, γηα λα δείμνπλ ζην ζπληεξεηηθφ αθξναηήξηφ ηνπο φηη απηφ πνπ πξσηίζησο 

ηνπο ελδηαθέξεη είλαη ε "ηάμε" θαη ε "πεηζαξρία" θαη δεπηεξεπφλησο ή θαη θαζφινπ ε νπζηαζηηθή δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο θαη ηεο παηδείαο. 

Ελ κέζσ παλδεκίαο, ε θπβέξλεζε ηεο Νέαο Δεκνθξαηίαο θαη ε εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο δείρλνπλ ην 

λενζπληεξεηηθφ ηνπο πξφζσπν, αθνχ θνβνχληαη ηνλ νπζηαζηηθφ δηάινγν θαη ηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ, 

γηα ην λνκνζρέδηφ ηνπο θη επηκέλνπλ λα ην ςεθίζνπλ ηψξα πνπ ηα ζρνιεία είλαη θιεηζηά, ηψξα πνπ ηζρχνπλ νη 

πεξηνξηζκνί γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο, πηζηεχνληαο πσο έηζη δελ ζα έρνπλ αληηδξάζεηο. 

Δελ είρακε θακηά ακθηβνιία φηη νη πξνηάζεηο ηεο θπβέξλεζεο ηεο ΝΔ δελ ζα ήηαλ ηίπνηε άιιν απφ κηα ζπξξαθή 

δηαηάμεσλ, απφ δηάθνξνπο λφκνπο ηνπ παξειζφληνο θαη ηίπνηα, ην πξαγκαηηθά αλαγθαίν, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία, δελ ζα ππήξρε. Κη απηφ γηαηί ε Νέα Δεκνθξαηία, σο θφκκα, πάληα πνιέκεζε ή ήηαλ 

αληίζεηε ζε φιεο ηηο νπζηαζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηίπνηα ην θαηλνηφκν δελ λνκνζέηεζε θαηά ηε 

καθξφρξνλε θπβεξλεηηθή ηεο ζεηεία. 

Ήηαλ αληίζεηε κε ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα, κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ επηζεσξεηή, κε ηνλ Ν.1566/1985 πνπ 

εηζήγαγε ηηο εηδηθφηεηεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, κε ην νινήκεξν δεκνηηθφ θαη λεπηαγσγείν, κε ηα ζρνιεία ΕΑΕΠ, κε 

ηα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ θαζηέξσλαλ ηελ πεξηβαιινληηθή αγσγή, ηελ αγσγή πγείαο θιπ. 

Ήηαλ αληίζεηε κε φ,ηη πξνζπαζνχζε λα ακβιχλεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηα 

παηδηά ησλ θησρφηεξσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ ηε δπλαηφηεηα ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Απηφ θαίλεηαη, πέξα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ, θαη ηψξα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, φπνπ δπν κήλεο κεηά 

ην θιείζηκν ησλ ζρνιείσλ δελ έρεη δψζεη αθφκα νχηε έλα θνξεηφ ππνινγηζηή ζηα παηδηά ησλ επάισησλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ γηα λα κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 

 

πγθεθξηκέλα κε ην ζρέδην λόκνπ ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ.: 

 

 Δπηρεηξείηαη πηινηηθά ε δνθηκαζηηθή πξνζζήθε λέσλ ζεκαηηθώλ θύθισλ ζην Νεπηαγσγείν θαη ζην 

ππνρξεσηηθό σξνιόγην πξόγξακκα ηνπ Γεκνηηθνύ κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο θαιιηέξγεηαο ήπησλ 

δεμηνηήησλ, δεμηνηήησλ δσήο θαη δεμηνηήησλ ηερλνινγίαο θαη επηζηήκεο ζηνπο καζεηέο. Με ππνπξγηθή απφθαζε 

ζα νξίδνληαη ε ρξνληθή δηάξθεηα εθαξκνγήο, νη ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ην σξνιφγην πξφγξακκα απηψλ, νη 

εηδηθόηεηεο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ λέσλ ελνηήησλ, ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ θαη 

θάζε ζρεηηθφ ζέκα. Απφ ηηο πνιπδηαθεκηζκέλεο απηέο ζεκαηηθέο, νη πεξηζζόηεξεο είλαη εληαγκέλεο εδώ θαη 

ρξόληα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο είηε ζην πιαίζην ηεο επέιηθηεο δώλεο είηε ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ 

αγσγήο πγείαο, πνιηηηζηηθώλ θαη πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ εθπνλνχληαη ζε εηήζηα βάζε απφ ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεπζχλνπο ησλ Δηεπζχλζεσλ Π.Ε.. 

 

 Πξνβιέπεηαη ε πηινηηθή εθαξκνγή ελαζρόιεζεο καζεηώλ λεπηαγσγείσλ κε ηελ αγγιηθή γιώζζα κέζσ 

δξαζηεξηνηήησλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη καζεηέο αιιειεπηδξνχλ κε εθπαηδεπηηθφ ΠΕ06-Αγγιηθήο 
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γιψζζαο, παξνπζία λεπηαγσγνύ, φηαλ ε πινπνίεζε ηεο δίρξνλεο ππνρξεσηηθήο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, 

ζην ζύλνιν ηεο ρώξαο, παξακέλεη άπηαζην όλεηξν. Είλαη ζαθέο φηη κε ηε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε αιινηώλεηαη 

ν ξόινο ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, νδεγεί ζηε δεκνηηθνπνίεζε ηνπ λεπηαγσγείνπ 

παξαβιέπνληαο ηηο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ λεπίσλ, ζηεξείηαη επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο θαη 

θαηαξγεί ηνλ απηνηειή ραξαθηήξα ηνπ παηδαγσγηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ λεπηαγσγείνπ, θάηη πνπ καο 

βξίζθεη θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνπο θαη ζπλεγνξεί πξνο ηνχην θαη ζρεηηθή απφθαζε ηεο ζπλφδνπ Πξνέδξσλ θαη 

Κνζκεηφξσλ Π.Σ.Δ.Ε. θαη Δ.Ο.Ε.. 

 

 Αιιάδεη ε θαηαλνκή ηνπ ρξόλνπ αλά δηδαθηηθό αληηθείκελν ζηα 4/ζ θαη άλσ Γεκνηηθά ρνιεία θαη 

απμάλεηαη θαηά 1 ώξα ε δηδαζθαιία ησλ Αγγιηθώλ ζηελ Α’ θαη Β’ ηάμε, ελψ πεξηθόπηεηαη αληίζηνηρα 1 

ώξα από ηε δηδαζθαιία ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο. Η αλαθνξά ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε πσο «ε 

ηξνπνπνίεζε απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε, θαζώο ε κία ώξα ηελ εβδνκάδα δελ είλαη αξθεηή γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο γιώζζαο θαη ηελ εκπέδωζή ηεο από ηνπο κηθξνύο καζεηέο ηεο Α’ θαη ηεο Β’ ηάμεο ηνπ 

Γεκνηηθνύ, ελώ ε ζπλαθόινπζε αλαπξνζαξκνγή ηωλ ωξώλ δηδαζθαιίαο ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο θξίλεηαη 

επαξθήο γηα ηελ επίηεπμε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρωλ ηνπ καζήκαηνο.» εθζέηεη γηα κηα αθφκε θνξά ηνπο ζπληάθηεο 

ηνπ λνκνζρεδίνπ. Πνηνη αιήζεηα είλαη απηνί πνπ ην έθξηλαλ; ε πνηα δεδνκέλα ζηεξίρηεθαλ; Πνηα έξεπλα έγηλε; 

Πνηα είλαη ηα πνξίζκαηά ηεο; εκαληηθή, επίζεο, ζα ήηαλ ε ηειηθή πηζηνπνίεζε ηεο γλώζεο ηεο αγγιηθήο 

γιώζζαο κε Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο, ην νπνίν ζα απνθηάηαη εληφο ηνπ δεκφζηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

 Με ην άξζξν «Σπλνιηθόο πξνγξακκαηηζκόο εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη νκάδεο δξάζεωλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο», 

ην νπνίν εκπινπηίδεη επί ηα ρείξσ, κε ηζρπξνπνίεζε ησλ πληνληζηώλ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ, ηνλ 

λ.4547/2018, ηνπ πξώελ Τπνπξγνύ Παηδείαο Κ. Γαβξόγινπ, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ απνηίκεζε θαη 

ηνπ νπνίνπ απνηειεί ζπλέρεηα, ζπληάζζεηαη έθζεζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ηνκείο, νη ζηφρνη, νη δξάζεηο θαη 

ηα πξνγξάκκαηα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ ηφζν ε απνινγηζηηθή 

έθζεζε εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο φζν θαη νη παξαηεξήζεηο, πξνηάζεηο θαη εθζέζεηο ηεο εμσηεξηθήο αμηνιόγεζήο ηεο, θαζψο θαη νη απόςεηο 

ηνπ ρνιηθνύ πκβνπιίνπ, δει. κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη εθπξνζώπνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. Η έθζεζε θαηαρσξίδεηαη ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη απφζπαζκα ηεο 

αλαξηάηαη ακειιεηί (!!!) κε επζύλε ηνπ Γ/ληή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ρνιείνπ, θαζώο θαη ζε εηδηθή 

ειεθηξνληθή εθαξκνγή ηνπ ΙΔΠ ζηελ νπνία έρνπλ πξόζβαζε ηα ζηειέρε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεξαξρίαο, ην 

ΙΔΠ θαη ε αξρή δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο ζηελ Α/ζκηα θαη Β/ζκηα Δθπ/ζε (Α.ΓΙ.Π.Π.Γ.Δ.). 

 

 Με άξζξν πνπ ηηηινθνξείηαη «Απηναμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ», πνπ, ζαθψο, 

παξαπέκπεη ζηελ αιήζηνπ κλήκεο επνρή ηεο ππνπξγίαο Αξβαληηφπνπινπ πνπ ζπλάληεζε ηε δπλακηθή αληίδξαζε 

ηνπ θιάδνπ -ην πεξίθεκν Π.Γ.152/2013 γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κέλεη γηα λα ζπκπιεξσζεί 

ην παδι- νξίδεηαη φηη ε απηναμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πληνληζηή Εθπαηδεπηηθνχ 

Έξγνπ θαη ιακβάλνληαη ππφςε νη απφςεηο ηνπ ρνιηθνχ πκβνπιίνπ. Η ζρεηηθή έθζεζε θαηαρσξίδεηαη ζηα 

πξαθηηθά ηνπ .Δ., ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή εθαξκνγή, φπσο θαη ε έθζεζε γηα 

ηνλ Πξνγξακκαηηζκφ. 

 

 Θεζκνζεηείηαη ε «Δμσηεξηθή αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ». 

Πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο πληνληζηέο Εθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, νη νπνίνη δηαηππψλνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, ηηο 

πξνηάζεηο ππνζηήξημεο θαη βειηίσζεο, νη νπνίεο αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π.Ε.Κ.Ε.. ρσξίο αλαθνξέο ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία, θαζψο θαη ζηελ εηδηθή εθαξκνγή ησλ πξνεγνχκελσλ άξζξσλ γηα ηνλ Πξνγξακκαηηζκφ 

θαη ηελ Απηναμηνιφγεζε. Σν ΠΕ.Κ.Ε.., αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο εηήζηεο απνινγηζηηθέο εθζέζεηο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, ζπληάζζεη ζπλνιηθή έθζεζε εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δηεχζπλζεο 

Εθπαίδεπζεο, ε νπνία απνηειεί αληηθείκελν επεμεξγαζίαο  ηεο Α.ΔΘ.Π.Π.Δ.Ε. ή/θαη ηνπ Θ.Ε.Π. αλ θξίλεηαη θαη 

απφ ηνπο δχν θνξείο αλαγθαίν. 

Απφ ηε κειέηε ησλ άξζξσλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ απηναμηνιφγεζε θαη ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, πξνθχπηεη φηη ζε θαλέλα ζεκείν ησλ άξζξσλ απηψλ, δελ γίλνληαη 

αλαθνξέο θαη δελ απνζαθελίδνληαη ηφζν ε έλλνηα φζν θαη ν ζθνπφο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη, ζε ηειηθή αλάιπζε, 

ε ινγηθή θαη ε θηινζνθία πνπ δηέπνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, φπσο 

ξπζκίδνληαη κε ην ζρέδην λφκνπ. 



Τπάξρεη ζαθέζηαην έιιεηκκα επηζηεκνληθήο ζεκειίσζεο. Οη δηαηάμεηο θξίλνληαη σο απνζπαζκαηηθέο 

επηινγέο «θνπηηθήο – ξαπηηθήο» πνπ έρνπλ ηελ αλαθνξά ηνπο ζε ζρέδηα λόκνπ άιισλ επνρώλ θαη πνπ δελ 

ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο. 

Τπάξρεη νπζηαζηηθφο θίλδπλνο λα εμειηρζεί ε δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε 

γξαθεηνθξαηηθφ γεγνλφο πνπ ζπξξηθλψλεη θαη αθπδαηψλεη εληειψο θάζε λφεκα αλαδήηεζεο δεκηνπξγηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζην ζρνιείν. 

Απνηεινύλ πξνζρεκαηηθέο θαη εληειώο αληηθαηηθέο ξπζκίζεηο σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα θαη ηε δηάζηαζή ηνπο, 

δηνηθεηηθή θαη παηδαγσγηθή. Παξαρσξνύλ ηππηθά ζηνλ ύιινγν Γηδαζθόλησλ ην δηθαίσκα ηεο ζύληαμεο ηεο 

εηήζηαο έθζεζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, όκσο ζε άιιεο δηαηάμεηο, γίλεηαη ιόγνο γηα 

ζεκαηηθνύο άμνλεο αλαθνξάο ηνπ ζπιινγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ησλ ζρεδηαδφκελσλ δξάζεσλ θαη 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, νη νπνίεο δύλαηαη λα θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ., πνπ εθδίδεηαη 

ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο Α.ΓΙ.Π.Π.Γ.Δ. θαη ηνπ Ι.Δ.Π. 
Η εκπινθή ηνπ πληνληζηή εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη, ζηε δηαδηθαζία ηεο 

απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζα κεηαηξέςεη ηε ζρέζε πληνληζηή-ρνιείνπ-Εθπαηδεπηηθψλ απφ 

ζρέζε θξηηηθνχ θίινπ ζπλεξγάηε θαη ζπκπαξαζηάηε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε ζρέζε εμσηεξηθνχ ειεγθηή ηεο 

παηδαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

 Κάζε ζρνιηθή κνλάδα από ην ζρνιηθό έηνο 2020-2021 νθείιεη λα έρεη εγθεθξηκέλν εζσηεξηθό θαλνληζκό 

ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνο ζπληάζζεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Δηεπζπληή, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ, ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ θαη εθπξνζψπνπ ηνπ νηθείνπ δήκνπ. Ο εζσηεξηθφο 

θαλνληζκφο εγθξίλεηαη απφ ηνλ πληνληζηή Εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηνλ Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο. 

Η χπαξμε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη νξηνζέηεζεο ησλ ζρέζεσλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν ην νπνίν απνηξέπεη ηε δεκηνπξγία δπζάξεζησλ 

θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ άγλνηα, παξεξκελεία ή θαη ιαλζαζκέλε εηθφλα θάπνησλ γηα 

ηνλ ξφιν ηνπο. 

Η έγθξηζή ηνπ γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε απόθαζε ηνπ πληνληζηή Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ θαη ηνπ Γηεπζπληή 

Δθπαίδεπζεο, γεγνλφο πνπ, ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζπκκεηνρή ζηε ζύληαμή ηνπ ησλ ζπιιόγσλ γνλέσλ θαη ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, απνδεηθλχεη ηε ζαθή ππνηίκεζε ηνπ ξόινπ ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ, αιιά θαη 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ Τ.ΠΑΘ.Θ. γηα ηνλ αζθπθηηθφ δηνηθεηηθφ έιεγρν ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

 Με απόθαζε ηνπ πληνληζηή Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ, ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή θαη πξόηαζε ηνπ 

πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ νξίδνληαη ζηελ αξρή θάζε ζρνιηθνύ έηνπο 2 εθπαηδεπηηθνί εκπηζηνζύλεο, ν αξηζκφο 

ησλ νπνίσλ κπνξεί λα απμνκεηψλεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην 

καζεηηθφ δπλακηθφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ θαη 

ηάμεσλ καζεηψλ. Επηκνξθψλνληαη ζε πεξηνδηθή βάζε απφ ην ΘΕΠ θαη ηνπο πληνληζηέο. Ελεξγνχλ φπνηε ηνπο 

δεηεζεί ή κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, φηαλ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςε ηνπο θαηάζηαζε ε νπνία ρξήδεη ηδηαίηεξεο 

αληηκεηψπηζεο θαη αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο ζπκπιεξσκαηηθά, ρσξίο λα ππνθαζηζηνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

πιιφγνπ Δηδαζθφλησλ, ηνπ Δηεπζπληή θαη ηνπ πληνληζηή. 

ε φ,ηη αθνξά ηνλ ζεζκφ απηφ, είλαη απφιπηα βέβαην πσο είλαη θαηαδηθαζκέλνο ζε πιήξε απνηπρία, θαζψο θαη ν 

πιένλ αδαήο κπνξεί λα αληηιεθζεί φηη γηα ηνπο κηθξνχο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ην θπξίαξρν πξόζσπν 

πνπ εκπηζηεύνληαη είλαη ν δάζθαινο ηεο ηάμεο ηνπο θαη απηό δελ κπνξεί λα αιιάμεη κε δηνηθεηηθέο πξάμεηο. 

Η εκπηζηνζύλε «ρηίδεηαη» θαη δελ πξνθύπηεη από αλάζεζε. 

Ο όξνο «εθπαηδεπηηθόο εκπηζηνζύλεο» είλαη εληειώο άζηνρνο θαη πξνζβιεηηθόο πξνο ην ζύλνιν ησλ 

ππόινηπσλ εθπαηδεπηηθώλ. Είλαη πνιχ πηζαλφ πσο, ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ νη δηαδηθαζίεο αλάιεςεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ ηνπ, φπσο απηέο νξίδνληαη, ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αλάιεςε 

απηήο ηεο ζέζεο λα είλαη αλχπαξθην. Τπάξρεη έληνλνο θίλδπλνο λα δεκηνπξγεζνχλ εληάζεηο θαη αληηπαιφηεηεο 

κεηαμχ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ θαη κε δεδνκέλν φηη ε αλάιεςε απηήο ηεο επζχλεο 

γίλεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ πληνληζηή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ππάξρεη ην ελδερφκελν λα 

απνζηαζεξνπνηεζνχλ θαη λα πξνθιεζνχλ αλάινγεο εληάζεηο θαη ζηε ζρέζε ηνπ πληνληζηή κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ. 

Επηπιένλ, ην γεγνλφο φηη γηα ηελ άζθεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ ηνπ, δελ έρνπλ πξνβιεθζεί νπζηαζηηθά 

θίλεηξα δηνηθεηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ πεξηερνκέλνπ, φπσο κείσζε σξαξίνπ αιιά θαη ξπζκίζεηο ζην σξνιφγηφ 

ηνπ πξφγξακκα, είλαη αλαπφθεπθην φηη ζα θαηαζηήζεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζεζκφ εληειψο αλεδαθηθφ θαη 

δπζιεηηνπξγηθφ. 

Οη αξκνδηφηεηεο, φκσο, φπσο θαη νη ιφγνη νη νπνίνη ζεσξεηηθά αλαθέξνληαη σο παξάγνληεο αλαγθαηφηεηαο 

ζεζκνζέηεζήο ηνπ έρνπλ βάζε εμαηηίαο ηεο εκθάληζεο ζηα ζρνιεία λέσλ θαηλνκέλσλ, φπσο ε ελδνζρνιηθή βία, ε 



παξαβαηηθφηεηα, ν θνηλσληθφο ξαηζηζκφο θιπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη νπζηαζηηθφηεξε ε ζεζκνζέηεζε 

ζπιινγηθήο νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη ςπρηθήο πγείαο ζε θάζε ζρνιείν κε ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ Δηεπζπληή 

ηνπ ζρνιείνπ. Η νκάδα απηή ζα κπνξεί λα έρεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, 

επηζηεκνληθψλ θνξέσλ, θαζψο θαη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, φπσο θαη εμεηδηθεπκέλσλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ζε 

ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο, έηζη ψζηε ηα φπνηα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη λα αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά 

θαη δηεπηζηεκνληθά. 

 

 Πξνβιέπεηαη δηπιή κνξηνδόηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξνϋπεξεζίαο γηα ηελ έληαμε ζηνπο αμηνινγηθνύο 

πίλαθεο αλαπιεξσηώλ κε αλψηαην φξην ηηο 120 κνλάδεο, σο εμήο: Απφ κία κνλάδα αλά κήλα πξαγκαηηθήο 

εθπαηδεπηηθήο πξνυπεξεζίαο έσο 120 κήλεο θαη απφ δχν κνλάδεο αλά κήλα ζε δπζπξόζηηεο πεξηνρέο ή ζε 

ζρνιηθέο κνλάδεο θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο έσο 60 κήλεο. 

Σν ζεηηθό απηό κέηξν έξρεηαη λα αλαηξέζεη ε αύμεζε ηεο πνηλήο, παξαγλσξίδνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί, ζηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο: 

Δθπαηδεπηηθνί θαη κέιε Δ.Δ.Π. θαη Δ.Β.Π., νη νπνίνη πξνζιακβάλνληαη ζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο σο πξνζσξηλνί αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη δελ αλαιακβάλνπλ ππεξεζία ή αλαιακβάλνπλ ππεξεζία θαη ζηε ζπλέρεηα 

παξαηηνχληαη, απνθιείνληαη απφ ηηο πξνζιήςεηο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο πνπ δηαλχεηαη θαηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο 

πξφζιεςεο, θαζψο θαη θαηά ην επόκελν ζρνιηθό έηνο. 

Δθπαηδεπηηθόο ή κέινο Δ.Δ.Π. θαη Δ.Β.Π., πνπ πξνζιακβάλεηαη σο αλαπιεξσηήο ζε θελό κε ηελ εηδηθή 

πξόζθιεζε, χζηεξα απφ ηελ αίηεζε-δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη δελ αλαιακβάλεη ππεξεζία ή αλαιακβάλεη 

ππεξεζία θαη ζηε ζπλέρεηα παξαηηείηαη, απνθιείεηαη απφ ηηο πξνζιήςεηο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο πνπ δηαλχεηαη 

θαηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο πξφζιεςεο, θαζψο θαη θαηά ηα δύν επόκελα ζρνιηθά έηε. 

Δπίζεο, θαηαξγείηαη ε δηάηαμε ηεο πεξ. γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4589/2019 πνπ φξηδε φηη νη ηειηθνί 

αμηνινγηθνί πίλαθεο θαηάηαμεο αλαπιεξσηψλ ηζρχνπλ γηα ηα ηξία (3) ζρνιηθά έηε, πνπ έπνληαη ηεο ιήμεο ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν έιαβε ρψξα ε δεκνζίεπζή ηνπο ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 Γηαθνξνπνηείηαη ε δηαδηθαζία θαη νη ηνπνζεηήζεηο ζε ζέζεηο Σκεκάησλ Έληαμεο πξαγκαηνπνηνύληαη κεηά 

ηελ θάιπςε όισλ ησλ θελώλ ζηηο ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (.Μ.Δ.Α.Δ.) ηεο 

νηθείαο πεξηνρήο κεηάζεζεο. Αλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ ππνβάιινπλ αίηεζε πξνηίκεζεο γηα ηηο .Μ.Ε.Α.Ε., 

θαηαηάζζνληαη ζε ζεηξά κε βάζε ηηο ιηγφηεξεο κνλάδεο κεηάζεζεο. Οη .Μ.Ε.Α.Ε., ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ θελά, 

θαηαηάζζνληαη ζε ζεηξά κε βάζε ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζπλζεθψλ δηαβίσζεο. Καηφπηλ απηνχ ηνπνζεηνχληαη 

ππνρξεσηηθά νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ηηο ιηγφηεξεο κνλάδεο κεηάζεζεο ζηηο .Μ.Ε.Α.Ε. κε ηηο πεξηζζφηεξεο 

κνλάδεο ζπλζεθψλ δηαβίσζεο. ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη νη πξνηηκήζεηο γηα ηνπνζέηεζε ζε ζέζεηο ησλ 

Σκεκάησλ Έληαμεο. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ γηα ηνπνζεηήζεηο κεηά απφ κεηάζεζε, δηνξηζκφ ή απφζπαζε, θαζψο 

θαη γηα ηνπο αλαπιεξσηέο.  

Η δηάηαμε απηή δελ ιύλεη ην πξόβιεκα θαη ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κε θάιπςε ησλ θελώλ ηεο Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ζην ζύλνιό ηνπο. 
 

 Σξνπνπνηείηαη ην Π.Γ.79/2019 θαη νξίδεηαη φηη ν κέγηζηνο αξηζκόο λεπίσλ – πξνλεπίσλ είλαη 24 αλά ηκήκα, 

κε δπλαηόηεηα πξνζαύμεζεο 10% κε απόθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Από δηζέζην 

λεπηαγσγείν θαη άλσ, ν ειάρηζηνο αξηζκόο είλαη 16. 

Επίζεο, ν κέγηζηνο αξηζκόο καζεηώλ ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία είλαη 24 αλά ηκήκα, κε δπλαηόηεηα 

πξνζαύμεζεο 10% κε απόθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Από 7/ζεζην Γεκνηηθό ζρνιείν θαη 

άλσ, ν ειάρηζηνο αξηζκόο ησλ καζεηώλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο από 20 αλά ηκήκα. 

Η ηζρύο ησλ παξαπάλσ αξρίδεη γηα ηελ εγγξαθή λεπίσλ θαη καζεηώλ ζηελ Α’ ηάμε από ην ζρνιηθό έηνο 

2020-2021. 
χκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε «νη ηξνπνπνηήζεηο νη νπνίεο εθαξκόζηεθαλ κε ην λ.4589/2019 ηε ζρνιηθή 

ρξνληά 2019-2020, κε κέγηζην αξηζκό ηνπο 22 καζεηέο νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία πιαζκαηηθώλ θελώλ, κε ηκήκαηα 

ππεξβνιηθά κηθξόηεξα από όζα νξίδνπλ ηα πνξίζκαηα ηεο παηδαγωγηθήο επηζηήκεο θαη νη βαζηθέο παξαδνρέο ηεο 

νξζνινγηθήο θαηαλνκήο πξνζωπηθνύ. Απηό είρε ωο ζπλέπεηα λα δπζρεξαίλεηαη ε θαηαλνκή πξνζωπηθνύ, ελώ ηώξα 

αληηκεηωπίδεηαη ρωξίο έθπηωζε ζηελ πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο.»!!! 

Οη παξαπάλσ ξπζκίζεηο ζεκαίλνπλ πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο, αζθπθηηθά-

πιεζσξηθά ηκήκαηα, ππνρξεσηηθέο κεηαθηλήζεηο καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ, πεξηζζόηεξεο 

ππεξαξηζκίεο, ιηγόηεξεο πξνζιήςεηο αλαπιεξσηώλ θαη απώιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 



Σν Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαιεί ηελ θπβέξλεζε ηεο ΝΔ θαη ηελ εγεζία 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο λα απνζύξνπλ ην πνιπλνκνζρέδην θαη λα αλνίμνπλ έλαλ επξύ δηάινγν κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ηελ θνηλσλία γηα ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο πνπ έρεη ζήκεξα ε εθπαίδεπζε. 

 

 

    Γηα ην Δ.. 

 

 

Ο Πξφεδξνο 
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Ειηζάβεη ππξηδάθε 

 


