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Σπλαδέιθηζζεο, Σπλάδειθνη, 

Σηηο 23 Φεβξνπαξίνπ, κε ην δηαβηβαζηηθό αξ. πξση. 30535/Γ2/22-2-2016, ηα 

ζρνιεία καο παξέιαβαλ ειεθηξνληθά αλνηθηή επηζηνιή ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο πνπ 

απεπζύλεηαη ζηνπο Σπιιόγνπο Γηδαζθόλησλ ησλ ζρνιείσλ ηεο ρώξαο (βι. 

http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/18200-22-02-16-anoixti-epistoli-nikou-fili-gia-ton-ethniko-

dialogo). Σην πιαίζην ηνπ εζληθνύ θαη θνηλσληθνύ δηαιόγνπ γηα ηελ Παηδεία, ν Τπνπξγόο 

θαιεί όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο ζπιιόγνπο δηδαζθόλησλ: 

1. Να νξγαλώζνπλ ην επόκελν δηάζηεκα ζπδεηήζεηο : 

– ζην πιαίζην ησλ παηδαγσγηθώλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ Σπιιόγσλ Γηδαζθόλησλ, 

– ζε επίπεδν ζρνιείνπ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ησλ γνλέσλ θαη (ζηελ 

πεξίπησζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) ησλ καζεηώλ, 

– καδί κε άιινπο θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, ηνπο ηνπηθνύο θνξείο θαη 

ηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

2. θνπόο ησλ ζπδεηήζεσλ είλαη: 

– Να θαηαγξαθνύλ ηα πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο ζε επίπεδν ζρνιείνπ, 

– Να θαηαγξαθνύλ όιεο νη απόςεηο, 

– Να θαηαηεζνύλ πξνηάζεηο (αηνκηθέο ή ζπιινγηθέο) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηαιόγνπ. 

3. Οη πξνηάζεηο κπνξνύλ λα αθνξνύλ «…ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην 

ζύλνιό ηεο ή ζε πιεπξέο θαη επί κέξνπο δεηήκαηα…». 

4. Η ζεκαηνινγία γηα ηηο ζπδεηήζεηο είλαη «αλνηρηή» θαη ν Υπνπξγόο 

αλαθέξεη θάπνηα «ελδεηθηηθά ζέκαηα» ζηελ παξαπάλσ επηζηνιή ηνπ. 
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5. Ο ρξνληθόο νξίδνληαο νξίδεηαη έκκεζα, θαζώο ππάξρεη ε ζηόρεπζε λα 

πεξηιεθζνύλ ηα παξαπάλσ ζε κηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ πνπ ζα παξαδνζεί ηνλ Απξίιην. 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θαηαζέζνπλ πξνζσπηθέο απόςεηο θαη 

ζέζεηο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηαιόγνπ. Δπίζεο, έρνπλ εθθξαζζεί θαη δηαηππώζεη ηηο απόςεηο 

ηνπο θαη ΘΕΜΙΚΑ σο Κιάδνο, κέζσ ησλ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ηνπο νξγάλσλ, πνιιέο θνξέο θαη 

κε θάζε ηξόπν, ηόζν ζην παξειζόλ όζν θαη θαζεκεξηλά, γηα όια ηα ηξέρνληα θαη επίθαηξα 

ζέκαηα. 

Σην παξειζόλ, ε ΓΟΔ θαη ε ΟΛΜΔ ΔΕΝ είραλ ζπκκεηάζρεη ζηνλ Δζληθό Γηάινγν 

ππό ην ΔΣΥΠ γηα ηελ Παηδεία. Είραλ όκσο ζπκκεηάζρεη ε ΟΙΕΛΕ θαη ε ΟΛΣΕΕ. Σηα 

πιαίζηα ηνπ ηξέρνληνο Δζληθνύ Γηαιόγνπ, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ θαη ΟΙΕΛΕ ζπκκεηείραλ ζηε 

ζπδήηεζε ηεο 9εο-2-2016 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ Δπηηξνπή Μνξθσηηθώλ 

Υπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο. Βεβαίσο, δελ θνκίδνπκε γιαύθα εηο Αζήλαο όηαλ επηζεκαίλνπκε όηη νη 

κεγάιεο Οκνζπνλδίεο έρνπλ άκεζε δπλαηόηεηα παξέκβαζεο ζηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο ηνπ 

Υπνπξγείνπ, ηνπιάρηζηνλ κέζσ ησλ παξαηάμεσλ πνπ πξόζθεηληαη ζηελ εθάζηνηε Κπβέξλεζε 

(θαη όρη κόλν απηώλ), είηε ζπκκεηέρνπλ ζεζκηθά ζην «Γηάινγν», είηε απέρνπλ (επίζεο 

ζεζκηθά) από απηόλ. Δηδηθά κάιηζηα όηαλ έρνπλ θαηαθέξεη λα γίλνπλ ζέζεηο θπβεξλεηηθώλ 

θνκκάησλ ηα ζπλδηθαιηζηηθά θαη θιαδηθά ηνπο αηηήκαηα! 

Δθθξάδνληαο αληηπξνζσπεπηηθά ηελ Τ.Δ.Δ. θαη εθπξνζσπώληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

πνπ ηελ ππεξεηνύλ, ε ΟΛΣΕΕ έρεη ηνπνζεηεζεί επί ηεο αξρήο θαη επί ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ δηαιόγνπ (βι. ζρεηηθά http://www.oltee.gr/?p=5453, http://www.oltee.gr/?p=5605, 

http://www.oltee.gr/?p=5646, http://www.oltee.gr/?p=5733). 

Από ηνλ Απξίιην ηνπ 2013, ε ΟΛΣΕΕ έρεη δεκνζηνπνηήζεη ηελ νινθιεξσκέλε ηεο 

ΠΡΟΣΑΗ γηα ην Σερληθό Επαγγεικαηηθό Λύθεην (Σ.Ε.Λ.), ην ΟΡΑΜΑ γηα ηελ Σ.Ε.Ε. 

ηνπ ΜΕΛΛΟΝΣΟ (βι. http://www.oltee.gr/?page_id=284), ελώ έρεη δεκνζηεπκέλεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ηηο απόςεηο ηεο Οκνζπνλδίαο γηα όια ηα ζέκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηα ΔΠΑ.Λ., ηα 

Δ.Κ., ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ καο. 

Δπηπιένλ, αληαπνθξηλόκελε ζηελ πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Μνξθσηηθώλ Υπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο, ε ΟΛΣΕΕ πξόθεηηαη λα θαηαζέζεη ζηελ Δπηηξνπή 

πιήξεο θαη αλαιπηηθό ΤΠΟΜΝΗΜΑ ζέζεσλ κέρξη ηηο 10 Μαξηίνπ. 

Με βάζε όια ηα παξαπάλσ, ζα ηζρπξηδόηαλ θάπνηνο όηη παξέιθεη πιήξσο ε 

ζπκκεηνρή ησλ Σπιιόγσλ Γηδαζθόλησλ ζε κηα δηαδηθαζία ζπλεδξηάζεσλ, δηαηύπσζεο ζέζεσλ 

θαη πξνηάζεσλ, δεδνκέλνπ όηη νη ζπλάδειθνη εθθξάδνληαη ηόζν ζπιινγηθά από ηνπο Φνξείο 

ηνπο, όζν θαη αηνκηθά κέζσ ηεο δπλαηόηεηαο πνπ ηνπο παξέρεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γηαιόγνπ. 

 

Ωζηόζν, έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα παξαθάησ: 

α) Οη πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ηνπ Υπνπξγνύ κπνξεί λα κελ είλαη ε νπζηαζηηθή 

δηεύξπλζε ηνπ Γηαιόγνπ, αιιά ε δεκηνπξγία εληππώζεσλ όηη ζε απηόλ ζπκκεηείρε κεγάιν 
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πιήζνο εθπαηδεπηηθώλ αιιά θαη ζπιινγηθνηήησλ. Όηη ζπλεδξίαζαλ πνιινί Σύιινγνη, Φνξείο, 

Γνλείο, Μαζεηέο, Τνπηθή Απηνδηνίθεζε, θιπ θαη θαηέζεζαλ πξνηάζεηο. Όηη νη απνθάζεηο ηνπ 

Τπνπξγείνπ πξνέθπςαλ σο απνηέιεζκα κηαο κεγάιεο δηαβνύιεπζεο θαη δελ ήηαλ 

πξνεηιεκκέλεο. Τελ ππόλνηα απηή εληζρύεη θαη ην γεγνλόο όηη ν ρξόλνο πνπ δίλεηαη είλαη 

αζθπθηηθά πεξηνξηζκέλνο. Ληγόηεξν από έλαο κήλαο. 

β) Από ηελ άιιε πιεπξά, ε πξόζθιεζε ηνπ Υπνπξγνύ απνηειεί κηα 

αλεπαλάιεπηε επθαηξία γηα ηνπο πιιόγνπο Δηδαζθόλησλ λα ζπλεδξηάζνπλ κε 

αληηθείκελν ηελ Παηδεία θαη ηελ Δθπαίδεπζε (εθόζνλ ηνπο θαιεί εηδηθά πξνο ηνύην ν ίδηνο ν 

Υπνπξγόο) θαη λα ππνβάινπλ ηα αηηήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ, όρη κόλν από ηελ θιαδηθή θαη 

ζπλδηθαιηζηηθή νδό, αιιά ΚΑΙ από ην θάζε ζρνιείν – ρώξν δνπιεηάο. Η πξάμε απηή ζα 

ηζρπξνπνηήζεη θαη ηε ζπιινγηθή δηεθδίθεζε ησλ αηηεκάησλ πνπ γίλεηαη ζεζκηθά 

από ηηο Οκνζπνλδίεο, θαζώο ζα πξνθύπηεη όηη ηα αηηήκαηα είλαη θαζνιηθά, ζηεξίδνληαη από 

όινπο θαη όρη κόλν από θάπνηνπο «ζπλδηθαιηζηέο» απνμελσκέλνπο από ηε βάζε. Θα δώζεη 

επίζεο βήκα δηαηύπσζεο γλώκεο έμσ από ηα θνκκαηηθά θαη παξαηαμηαθά θίιηξα πνπ εθ 

ησλ πξαγκάησλ ιεηηνπξγνύλ ζηα παξαδνζηαθά ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα. 

 

Τν ΓΣ ηεο ΟΛΤΔΔ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ζπλδξάκεη δεκηνπξγηθά όζνπο 

Σπιιόγνπο Γηδαζθόλησλ (θπξίσο ησλ ΔΠΑΛ θαη ΔΚ), θαζώο θαη όζνπο εθπαηδεπηηθνύο 

(κεκνλσκέλα ή ζε νκάδεο) πξνηίζεληαη λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηάινγν, ζύκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, παξαζέηεη ζπλεκκέλα έλα δηαγξακκαηηθό ζθαξίθεκα θεηκέλνπ κε 

επηγξακκαηηθέο ζέζεηο αξρώλ γηα ηελ Τ.Δ.Δ., ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ Παηδεία γεληθόηεξα, 

θαζώο θαη πάγηα αηηήκαηα πνπ απνηεινύλ θνηλό ηόπν δηεθδηθήζεσλ ηνπ θιάδνπ (βι. 

http://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΟΛΤΔΔ-118_-ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΙΚΩΝ.doc). 

Φπζηθά, ην ηειηθό θείκελν ζα δηακνξθσζεί από ηνλ θάζε Σύιινγν κε ηπρόλ πξνζζαθαηξέζεηο. 

Σύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε ηνπ Υπνπξγνύ, έλαο ή κία εθπαηδεπηηθόο από θάζε 

ζύιινγν αλαιακβάλεη εζεινληηθά λα αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηαιόγνπ 

(http://dialogos.minedu.gov.gr/) ηηο πξνηάζεηο ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ, ησλ Γνληώλ θαη 

ησλ 15κειώλ Σπκβνπιίσλ, κε θαηαγξαθή θαη ησλ δηαθνξεηηθώλ απόςεσλ όζσλ επηζπκνύλ. 

Δάλ νη ζπλάδειθνη ην θξίλνπλ ζθόπηκν, ην θείκελν πνπ ζα αλαξηήζνπλ ζηε 

Γηαβνύιεπζε κπνξνύλ λα ην θνηλνπνηήζνπλ θαη ζηελ Οκνζπνλδία καο (ζην 

oltee.oltee@gmail.com), γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεκνζηνπνίεζήο ηνπ (ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Υπνπξγείνπ κεζνιαβεί δηαρεηξηζηήο θαη δελ γίλεηαη απηόκαηε δεκνζίεπζε). 

Η δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί κέρξη ηα κέζα Μαξηίνπ. 
 

Γηα ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. 
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