
 
 

 

 

 

Θέμα: Προγραμματιςμόσ δράςεων του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. για την  απόςυρςη του 

αντιεκπαιδευτικού πολυνομοςχεδίου και τησ τροπολογίασ για τη ζωντανή 

αναμετάδοςη των μαθημάτων από τη ςχολική αίθουςα 

 

Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. χαιρετύζει τισ μαζικϋσ και δυναμικϋσ πανεκπαιδευτικϋσ 

κινητοποιόςεισ, χθεσ 19-5-2020,  ςε όλη τη χώρα. Κινητοποιόςεισ που εξϋφραςαν: 

 την αγωνύα των εκπαιδευτικών και των γονϋων  για την 

επαναλειτουργύα των ςχολεύων με όρουσ διαςφϊλιςησ  τησ υγεύασ μαθητών-

εκπαιδευτικών-κοινωνύασ, 

 το αύτημα για την απόςυρςη του αντιεκπαιδευτικού πολυνομοςχεδύου 

που πλόττει ανεπανόρθωτα τη δημόςια εκπαύδευςη και τα μορφωτικϊ 

δικαιώματα των μαθητών μασ. 

 την απαύτηςη για κατϊργηςη τησ τροπολογύασ και τη μη εφαρμογό των 

ρυθμύςεών τησ για την αντιπαιδαγωγικό ζωντανό αναμετϊδοςη των 

μαθημϊτων μϋςα από τισ ςχολικϋσ αύθουςεσ. 

Χιλιϊδεσ εκπαιδευτικού ςε όλη τη χώρα ϋδωςαν για μια ακόμη φορϊ ϋνα ηχηρό 

μόνυμα ςτην πολιτικό ηγεςύα του ΤΠΑΙΘ και ςτην κυβϋρνηςη που αδιϊλλακτη και 

με παντελό περιφρόνηςη ςτουσ δημοκρατικούσ θεςμούσ, τισ ανεξϊρτητεσ αρχϋσ 

και ςτον θεςμικό διϊλογο πορεύεται ενϊντια ςε εκπαιδευτικούσ, μαθητϋσ και 

γονεύσ. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςυνεχίζοντασ την υλοποίηςη  του αγωνιςτικού τησ ςχεδιαςμού:  
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 Προγραμματύζει, ϊμεςα, διαδικτυακό ςυνϋντευξη τύπου ςτα μϋςα 

ενημϋρωςησ ώςτε να αποκαλυφθούν ςε όλη την κοινωνύα οι πραγματικϋσ 

διαςτϊςεισ των αντιεκπαιδευτικών ρυθμύςεων τησ κυβϋρνηςησ. 

 υνεχύζει τισ επαφϋσ ενημϋρωςησ, μετϊ από αυτϋσ με Τ.ΡΙΖ.Α. και Κ.Κ.Ε., 

με όλα τα πολιτικϊ κόμματα τησ Βουλόσ, που θα ανταποκριθούν, ώςτε να 

υπϊρξει ςυνολικό εναντύωςη όλησ τησ αντιπολύτευςησ ςτουσ ςχεδιαςμούσ τησ 

κυβϋρνηςησ.  

 Προχωρϊ ςτην επικοινωνύα με την πανεπιςτημιακό κοινότητα ζητώντασ 

επιςτημονικϊ  κεύμενα ςτόριξησ των θϋςεων μασ και οργϊνωςησ δρϊςεων ώςτε 

να αναδειχθεύ ςε όλο του το μϋγεθοσ ο αντιεκπαιδευτικόσ χαρακτόρασ των 

ρυθμύςεων.  

 Αξιοποιεύ τα μϋςα τησ τεχνολογύασ – διαδικτύου για την προβολό των 

θϋςεων μασ με ςποτϊκι τησ Δ.Ο.Ε. και αναρτόςεισ ςτα μϋςα κοινωνικόσ 

δικτύωςησ, για την ανϊδειξη τησ αντύθεςόσ μασ ςτισ αποφϊςεισ του Τ.ΠΑΙ.Θ. 

 Αναμϋνει ανταπόκριςη ςτα αιτόματα ςυνϊντηςησ με Ε.Ο.Δ.Τ., Τπουργεύα 

Παιδεύασ και Εςωτερικών με αντικεύμενο τη διαςφϊλιςη των απαραύτητων 

ςυνθηκών για επαναλειτουργύα των ςχολεύων με τρόπο που να προςτατεύει 

την υγεύα μαθητών κι εκπαιδευτικών. 

 Εντεύνει τον ςχεδιαςμό πανελλαδικών κινητοποιόςεων με ςτόχο την 

απόςυρςη του πολυνομοςχεδύου και κατϊργηςη τησ τροπολογύασ για ζωντανό 

αναμετϊδοςη του μαθόματοσ. 

 Επόμενο βόμα απϊντηςησ αποτελεύ η Σρύτη 26 Μαΐου με 

Πανεκπαιδευτικό Κινητοπούηςη ςτην Αθόνα, και ςε όλεσ τισ περιοχϋσ τησ 

χώρασ. 

Ειδικότερα, για το ζότημα τησ ζωντανόσ αναμετϊδοςησ των μαθημϊτων τονύζει τα 

παρακϊτω: 

1. Όπωσ, ςαφϋςτατα, ορύζεται από την τροπολογύα, την Τπουργικό 

Απόφαςη και τισ ςχετικϋσ οδηγύεσ, η ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα εύναι 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΗ και όχι υποχρεωτικό, χωρύσ αυτό να ςημαύνει ότι δεν 

αποτελεύ μεθόδευςη του υπουργεύου να ρύξει την ευθύνη για την 

υλοπούηςό τησ ςτουσ εκπαιδευτικούσ. Εμεύσ θα απαντόςουμε ςτισ 

μεθοδεύςεισ αυτϋσ με δυναμικό και ΤΛΛΟΓΙΚΟ τρόπο απϋναντι ςε κϊθε 

φαινόμενο πύεςησ και παρϋμβαςησ. 

2. τη βϊςη αυτό το Δ.. καλεύ τουσ ςυναδϋλφουσ, εϊν 

επαναλειτουργόςουν οι ςχολικϋσ μονϊδεσ τησ πρωτοβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ, να προχωρόςουν ςτη ςυλλογικό λόψη αποφϊςεων από 

τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων, με τισ οπούεσ θα δηλώνουν ότι δεν  

προχωρούν ςτην υλοπούηςη τησ Τπουργικόσ Απόφαςησ με κανϋναν 

τρόπο. 



3. Για τον ςκοπό αυτό, όταν κι εφόςον η Κυβϋρνηςη αποφαςύςει να 

ανούξουν τα ςχολεύα τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ, το Δ.. θα 

αποςτεύλει ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ ςχετικό πρακτικό (ςε ςυνεργαςύα με 

τη νομικό του ςύμβουλο). 

4. Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. προκειμϋνου να αποτρϋψει την εφαρμογό τησ 

τροπολογύασ και τησ Τ.Α. για τη ζωντανό αναμετϊδοςη των μαθημϊτων 

από τη ςχολικό αύθουςα, θα θϋςει ςε εφαρμογό, με τον πλϋον 

πρόςφορο τρόπο, απεργύα – αποχό για τη διαδικαςύα, ώςτε να 

αποτελϋςει το δυναμικό μϋςο απϊντηςησ ςτο Τπουργεύο Παιδεύασ, την 

κατϊλληλη χρονικό ςτιγμό που θα χρειαςτεύ να αξιοποιηθεύ. 

5. Σο Δ.. ϋχει  απευθύνει αύτημα ςτο Τ.ΠΑΙ.Θ. ώςτε να του δοθεύ, 

όπωσ θα ϋπρεπε να ϋχει όδη γύνει, η εκτύμηςη αντικτύπου και 

προχωρϊει, μεθοδικϊ, ςτην κατϊθεςη προςφυγόσ ςτην Αρχό 

Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού Χαρακτόρα. 

υνεχύζουμε δυναμικϊ ενϊντια ςτην αντιεκπαιδευτικό πολιτικό τησ ηγεςύασ 

του Τ.ΠΑΙ.Θ. και τησ νεοφιλελεύθερησ πολιτικόσ τησ Κυβϋρνηςησ. 

 


