
 

 

 

Η Δ.Ο.Ε. απαντά ςτον εμπαιγμό των εκπαιδευτικών εκ μζρουσ του Υπουργείου Παιδείασ. 
Δεν ςυμμετζχει  ςτον Εθνικό Διάλογο - παρωδία  

 

Το ΔΣ τησ ΔΟΕ από τη ςτιγμό τησ  ανακούνωςησ από την πολιτικό ηγεςύα 
του Υπουργεύου Παιδεύασ τησ ϋναρξησ του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεύα 
τοποθετόθηκε θετικϊ, παρϊ τισ ϋντονεσ επιφυλϊξεισ που υπόρχαν για τη 
διαδικαςύα του διαλόγου με βϊςη την προώπϊρχουςα εμπειρύα.   

Σε όλο το χρονικό διϊςτημα μϋχρι και ςόμερα η ΔΟΕ δεν προςκλόθηκε 
ςε οποιαδόποτε διαδικαςύα ςτο πλαύςιο αυτού του διαλόγου. Αντύθετα,  
υπόρξε πλόθοσ ανακοινώςεων και εξαγγελιών από τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ 
του Εθνικού Διαλόγου, από τον Υπουργό Παιδεύασ αλλϊ και από διϊφορουσ 
παρϊγοντεσ που δημιούργηςαν ϋνα κλύμα δεδομϋνων «μεταρρυθμύςεων» παρϊ 
το γεγονόσ τησ απουςύασ ουςιαςτικού διαλόγου.  

Παρϊλληλα, η πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ προχώρηςε ςε 
μια ςειρϊ ρυθμύςεων (εύτε με τη μορφό τροπολογιών, ςε ϊλλου περιεχομϋνου 
Νομοςχϋδια, εύτε με Υπουργικϋσ Αποφϊςεισ) οι οπούεσ αλλϊζουν ςε πολύ 
ςημαντικό βαθμό το χαρακτόρα του Δημόςιου Σχολεύου και τη λειτουργύα του. 
Πιο πρόςφατο γεγονόσ υπόρξε η Υπουργικό Απόφαςη τησ Μεγϊλησ Τρύτησ για 
την καθιϋρωςη ενόσ «Ενιαύου Τύπου Ολοόμερου Σχολεύου» για το περιεχόμενο 
του οπούου υπόρξε απόλυτοσ αιφνιδιαςμόσ και παντελόσ ϋλλειψησ διϊθεςησ 
διαλόγου με την Εκπαιδευτικό Κοινότητα από την πλευρϊ του Υπουργεύου 
Παιδεύασ. Η Υπουργικό αυτό Απόφαςη ϋρχεται ςε πλόρη αντύθεςη με τισ θϋςεισ 
που ϋχει διαμορφώςει ο κλϊδοσ μασ εδώ και πολλϊ χρόνια μϋςα από Γενικϋσ 
Συνελεύςεισ και Επιςτημονικϊ Συνϋδρια και ςυνεχύζει να διαμορφώνει μϋςα 
από διαδικαςύεσ με την ευρεύα ςυμμετοχό όλων των εκπαιδευτικών ςε ςχϋςη 
με το ςχολεύο που βιώνει και οραματύζεται ο ϋλληνασ εκπαιδευτικόσ.  

Το ύδιο πνεύμα διαπνϋει και τισ ρυθμύςεισ που αφορούν την Προςχολικό 
Αγωγό και ψηφύςτηκαν με τη μορφό τροπολογύασ ςτο Νόμο του Υπουργεύου 
Παιδεύασ για την ϋρευνα.  Εξοικονόμηςη προςωπικού με κϊθε θυςύα, μηδενικόσ 
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εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ, διϊλυςη των δομών την δημόςιασ εκπαύδευςησ. Οι 
ρυθμύςεισ αυτϋσ ϋρχονται ςε ςυνϋχεια των αποφϊςεων τησ Πολιτικόσ Ηγεςύασ 
του Υπουργεύου για την αλλαγό του ρόλου των εκπαιδευτικών των τμημϊτων 
ϋνταξησ και τη μετατροπό του ςε ϋνα ιδιόμορφο εύδοσ παρϊλληλησ ςτόριξησ 
και όλεσ μαζύ αποτελούν κομμϊτια του ύδιου παζλ του οπούου η ςυνολικό 
εικόνα δεν εύναι ϊλλη από την αδιοριςτύα(ϋπειτα μϊλιςτα από την παραδοχό 
από τον Υπουργό Παιδεύασ ότι και το 2016-2017 θα αποτελϋςει ϋτοσ μηδενικών 
μόνιμων διοριςμών), την ανεργύα – απόλυςη για χιλιϊδεσ αναπληρωτϋσ 
εκπαιδευτικούσ, τη ςυνϋχιςη του καθεςτώτοσ αβεβαιότητασ για τουσ 
εκπαιδευτικούσ ειδικοτότων εν αναμονό οργανικόσ θϋςησ, την υποβϊθμιςη 
των μορφωτικών δικαιωμϊτων των μαθητών και τη διϊλυςη, τελικϊ, τησ 
Δημοςύασ Εκπαύδευςησ.  

Έπειτα από όλα τα παραπϊνω, ακόμη και οι τελευταύεσ ελπύδεσ για μια 
διαδικαςύα διαλόγου ςτην κατεύθυνςη τησ επύλυςησ των μεγϊλων 
προβλημϊτων τησ εκπαύδευςησ και το ςχεδιαςμό του μϋλλοντόσ τησ μϋςα από 
μια ευρεύα, ειλικρινό και με όραμα ςυζότηςη, ϋχουν πλϋον εξανεμιςτεύ.  

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εύναι αναγκαςμϋνο από τη ςτϊςη τησ πολιτικόσ 
ηγεςύασ του Υπουργεύου Παιδεύασ να αποςύρει την ςυμμετοχό του από τον 
ψευδεπύγραφο, όπωσ αποδεύχθηκε, Εθνικό Διϊλογο. Δύχωσ να απεμπολούμε 
την πύςτη μασ ςτον ειλικρινό και εποικοδομητικό διϊλογο αρνούμαςτε να 
ςυμμετϋχουμε ςε μια διαδικαςύα απόλυτου ευτελιςμού του.  

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. δεν πρόκειται να ορύςει εκπροςώπουσ του ςτα όργανα 
του Εθνικού Διαλόγου (Εθνικό Συμβούλιο Παιδεύασ "ΕΣΥΠ", Συμβούλιο 
Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ "ΣΠΔΕ") και θα απϋχει από 
αυτόν μϋχρι τη ςτιγμό που η πολιτικό ηγεςύα θα αποφαςύςει να ϊρει όλεσ τισ 
ρυθμύςεισ αυτϋσ που οδηγούν την εκπαύδευςη ςε αδιϋξοδο και να ςυζητόςει με 
ειλικρινεύσ προθϋςεισ και δύχωσ τη διϊθεςη εμπαιγμού των εκπαιδευτικών για 
την ενύςχυςη και αναβϊθμιςη τησ Δημόςιασ Δωρεϊν Εκπαύδευςησ.  
 

 
 


