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 Θεςςαλονίκθ 22-9-2022 

 Αρ.Πρωτ.:328 

 

Το ΥΠΑΙΘ πιάςτηκε να κρυφοαντιγράφει και να κακοδιατυπώνει «καινοτομίεσ άλλων…»  

Δεν είναι πρϊτθ φορά και φοβόμαςτε οφτε θ τελευταία, που το Υπουργείο 

Παιδείασ ςυλλογίηεται με τον εαυτό του, ςυςκζπτεται μοναχό του, αφουγκράηεται το τι 

κζλει να ακοφςει θ κοινι γνϊμθ, αντιγράφει αποτυχθμζνα ςχζδια άλλων χωρϊν και τελικά 

ανακοινϊνει με ςτόμφο «καινοτομίεσ» που είναι ανεδαφικζσ και ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ ανεφάρμοςτεσ. 

Αν πραγματικά θ θγεςία του ΥΠΑΙΘ επικυμοφςε να ειςάγει μια νζα και 

πρωτοποριακι ιδζα, που να ςυνάδει με τισ ςφγχρονεσ εκπαιδευτικζσ και παιδαγωγικζσ 

τάςεισ,  το πρϊτο που κα ζπρεπε να κάνει, κα ιταν να καλζςει τουσ ανκρϊπουσ που κα 

κλθκοφν να τθν εφαρμόςουν, να ςυηθτιςουν διεξοδικά και με ειλικρίνεια ϊςτε να 

παραχκεί ζνα υλοποιιςιμο και επωφελζσ ςχζδιο.  

Αποφεφγοντασ όμωσ τθ ςυνταγι τθσ επιτυχίασ, που δεν είναι άλλοσ παρά μόνο ο 

διάλογοσ, για ακόμθ φορά το ΥΠΑΙΘ μασ ανακοινϊνει τθν απόφαςθ του ΦΕΚ (4509/Β/25-8-

2022), που προβλζπει τθ ςυγκρότθςθ εκπαιδευτικϊν ομίλων ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ και τον 

οριςμό ενδοςχολικϊν ςυντονιςτϊν και μεντόρων. Επικαλείται θ θγεςία του ΥΠΑΙΘ 

αντίςτοιχουσ κεςμοφσ που υπάρχουν ςε άλλεσ χϊρεσ, πανθγυρίηοντασ για τθν 

«καινοτομία» τθσ, αποφεφγει όμωσ αναφερκεί ςτο ςυνολικό πλαίςιο που υπάρχει ςτα 

αντίςτοιχα εκπαιδευτικά ςυςτιματα. Αυτι θ επιλεκτικι ειςαγωγι, ενόσ μζρουσ από ζνα 

ολοκλθρωμζνο ςχζδιο, προδίδει τθν πραγματικι ςτόχευςθ του Υπουργείου, που δεν είναι 

άλλθ,  από τθν ελαςτικοποίθςθ του ωραρίου εργαςίασ των εκπαιδευτικϊν και τθν ειςαγωγι 

τθσ απλιρωτθσ εργαςίασ τουσ. Δεν μασ λζει το ΥΠΑΙΘ, ότι ςτισ χϊρεσ που εφαρμόηονται 

αντίςτοιχεσ καινοτομίεσ, οι ςυνάδελφοι εκπαιδευτικοί δεν είναι επιφορτιςμζνοι με 

γραφειοκρατικισ φφςθσ αςχολίεσ, αποκρφπτει το ότι τα ςχολεία είναι ςτελεχωμζνα με 
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προςωπικό γραμματειακισ υποςτιριξθσ και επιςταςίασ, και το κυριότερο που ςυςτθματικά 

τθσ διαφεφγει, είναι ότι  εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν τζτοιουσ ρόλουσ αμείβονται 

επιπλζον ι ζχουν κάποιεσ άλλεσ παροχζσ όπωσ μείωςθ διδακτικοφ ωραρίου.  

Η Ο.Κ.Π.Ε. ωσ το μόνο ακομμάτιςτο και ανεξάρτθτο ςυνδικαλιςτικό όργανο,  μπορεί 

πάντα να κρίνει και να επικρίνει το ζργο τθσ οποιαςδιποτε θγεςίασ του Υπουργείου  

Παιδείασ χωρίσ να είναι υποχρεωμζνθ να δϊςει ςε καμία παράταξθ ςε κανζνα κόμμα τα 

διαπιςτευτιριά τθσ, αλλά είναι ςτακερά και μόνιμα δεςμευμζνθ ϊςτε να προτάςςει 

αποκλειςτικά και μόνο το ςυμφζρον τθσ Δθμόςιασ Παιδείασ και των λειτουργϊν τθσ. 

Ταυτόχρονα είναι πάγια αρχι τθσ, να μθν καταγγζλλει και να μθν απαξιϊνει προκαταβολικά 

οτιδιποτε το ΥΠΑΙΘ ανακοινϊνει, χωρίσ πρϊτα να το μελετιςει προςεκτικά και χωρίσ να 

προςπακιςει να διαπιςτϊςει αν υπάρχει κάτι που επιμελϊσ αποκρφπτεται, ι ελλοχεφει 

μεταγενζςτερουσ κινδφνουσ. Είναι όμωσ βαςικι και καταςτατικι τθσ υποχρζωςθ, να μθν  

επιτρζπει ςε καμία περίπτωςθ να παγιωκεί ζνα κακεςτϊσ απλιρωτθσ εργαςίασ των 

λειτουργϊν τθσ εκπαίδευςθσ, των ανκρϊπων εκείνων που κρατοφν ψθλά τθ ςθμαία τθσ 

παιδείασ ςτθ χϊρα μασ όλα αυτά τα χρόνια μόνοι τουσ, αβοικθτοι και κακοπλθρωμζνοι. 

 

Καλοφμε όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ: 

 

 Να αφιςουν ςτο ςυρτάρι τα ςχζδια που θ κ. Κεραμζωσ εμπνεφςτθκε μόνθ 

τθσ και εγκαλεί εμάσ τουσ εκπαιδευτικοφσ να τα υλοποιιςουμε. 

 Να μθν ςυναινζςουν ςτθν προςπάκεια εμπλοκισ τουσ ςτισ  τυπικζσ και 

χωρίσ ουςία γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ, οι οποίεσ κα λειτουργοφν εισ 

βάροσ του ουςιαςτικοφ παιδαγωγικοφ  ζργου τουσ. 

 Να μθν αφιςουν να περάςει το «εμμζςωσ πλθν ςαφϊσ» κακεςτϊσ 

απλιρωτθσ εργαςίασ. 

 Να αντιςτακοφν ςτθν προςπάκεια διάρρθξθσ του δθμοκρατικοφ κλίματοσ 

του δθμόςιου ςχολείου και του πνεφματοσ ςυναδελφικισ αλλθλεγγφθσ. 

 Απαντοφμε, για άλλθ μια φορά, ςτθν θγεςία του ΥΠΑΙΘ και προςωπικά ςτθν 

υπουργό, ότι δεν κα μασ ξεγελάςει με χάντρεσ και κακρεφτάκια (μόρια 

επιλογισ διευκυντικϊν κζςεων, προςόντα αξιολόγθςθσ) 
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 Λζμε ΌΧΙ  

 ςε κάκε προςπάκεια κατθγοριοποίθςθσ των Σχολικϊν Μονάδων. 

 ςε  κάκε προςπάκεια αφξθςθσ του γραφειοκρατικοφ φορτίου μασ. 

 ςε  κάκε προςπάκεια αποδόμθςθσ του Συλλόγου Διδαςκόντων.  

Απαιτοφμε: 

 Συνεχι και ουςιαςτικό διάλογο με τθν θγεςία του ΥΠΑΙΘ 

 Διαρκι και ςωςτά δομθμζνθ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν. 

 Επαρκι χρθματοδότθςθ ςτισ επιχειροφμενεσ «μεταρρυκμίςεισ-

καινοτομίεσ» και διαςφάλιςθ ουςιαςτικϊν κινιτρων ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. 

 Ουςιαςτικι οικονομικι ενίςχυςθ των εκπαιδευτικϊν ςτα επίπεδα του 

πλθκωριςμοφ.  

 Επιςτροφι τθσ κλεμμζνθσ μιςκολογικισ εξζλιξθσ τθσ διετίασ 2016-2017. 

 Αναπροςαρμογι τθσ χιλιομετρικισ αποηθμίωςθσ για τθν κάλυψθ των 

οδοιπορικϊν εξόδων ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που μετακινοφνται για να 

ςυμπλθρϊςουν το ωράριό τουσ. 

 Αφξθςθ τθσ αμοιβισ για τθν υπερωριακι αποηθμίωςθ. 

 

         Για το Δ.Σ. τθσ Ο.Κ.Π.Ε. 

 Ο Πρόεδροσ  Η Γραμματζασ 

 

 

 

Ευςτράτιοσ  Χατηθπαναγιϊτου       Βαςιλικι Γοριδάρθ 

 


