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Καλέλαο εθπαηδεπηηθφο δελ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηειεθπαίδεπζε απφ ην ζπίηη ηνπ. – Λέκε ΟΦΙ 

ζηελ θνξντδία θαη ζηηο επηθνηλσληαθέο ηαθηηθέο ηνπ ΥΠΑΙΘ θαη ηεο θπβέξλεζεο 

Κιεηζηά ζρνιεία ιφγσ ρηνληά! 

Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,  

Τα ζρνιεία, ζε έλα κεγάιν κέξνο ηεο ρψξαο, θιείλνπλ ιφγσ ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ! Τα 

αλύπαξθηα κέηξα γηα ηελ παλδεκία, ε άξλεζε ηεο θπβέξλεζεο λα κεηώζεη ηνλ αξηζκό καζεηώλ αλά 

ηάμε, ην θπβεξλεηηθφ ζρέδην «αλνηρηέο πφξηεο θαη παξάζπξα», ζε ζπλδπαζκό κε ηηο απαξραησκέλεο 

ή αλύπαξθηεο ππνδνκέο θαη ηα πξνβιήκαηα ζέξκαλζεο ησλ ζρνιείσλ, δεκηνπξγνύλ γηα κηα αθόκα 

θνξά κηα εθξεθηηθή θαηάζηαζε! 

Τν κφλν κέηξν πνπ αλαθνίλσζε ε θπβέξλεζε είλαη ε ηειεθπαίδεπζε γηα ηα ζρνιεία πνπ θιείλνπλ. 

Ήδε κηα ζεηξά Δηεπζύλζεηο Εθπαίδεπζεο ζηέιλνπλ νδεγίεο γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ «ακαξησινύ» 

WEBEX ηηο επόκελεο κέξεο. 

Θέινπκε λα ξσηήζνπκε ηνπο «θσζηήξεο» ηνπ Υπ. Παηδείαο, ηη ζα γίλεη κε ηνπο ρηιηάδεο 

εθπαηδεπηηθνύο αιιά θαη ηνπο καζεηέο πνπ δε δηαζέηνπλ ηερλνινγηθό εμνπιηζκό ζηα ζπίηηα ηνπο, ηνπο 

ζπλαδέιθνπο πνπ επηζπκνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ εμνπιηζκό ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ γηα ηελ 

ηειεθπαίδεπζε; Αύξην, εθείλνπο δε ζα ηνπο πηάζνπλ ηα θαηξηθά θαηλόκελα; Πνηνο κπνξεί λα εγγπεζεί 

όηη ζα κεηαθηλεζνύλ κε αζθάιεηα, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πξόζβαζε ζηα κέζα ηεο ηειεθπαίδεπζεο; Τη 

ζα γίλεη ρσξίο «εηδηθή άδεηα» γηα όινπο ηνπο γνλείο; Πνηνο ζα θξαηήζεη ηα παηδηά ζην ζπίηη; Τη ζα γίλεη 

κε ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ έρνπλ παηδηά ζε ζρνιηθή ειηθία θαη θαινύληαη ηα ίδηα λα παξαθνινπζήζνπλ 

καζήκαηα κέζσ ηειεθπαίδεπζεο; 

Είλαη ππνθξηηηθό ην ελδηαθέξνλ ηεο θπβέξλεζεο γηα ράζηκν ησλ καζεκάησλ ιόγσ ρηνληά θαζώο 

εμαθνινπζεί λα κελ θαιύπηεη ηα ρηιηάδεο ιεηηνπξγηθά θελά, πνπ ππάξρνπλ από ηελ έλαξμε ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο αιιά θαη ηα ρηιηάδεο θελά ιόγσ covid πνπ ζπλερώο πξνζηίζεληαη θαη θαζεκεξηλά 

ράλνληαη ρηιηάδεο ώξεο καζεκάησλ.  

Καινχκε ην ΥΠΑΙΘ λα απνζχξεη φιεο ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ γεληθεχνπλ 

ηελ ηειεθπαίδεπζε εθηφο παλδεκίαο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηα δίθαηα αηηήκαηά καο 

γηα ζρνιεία κε αζθάιεηα θαη πγεηηλή. 
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Απαηηνχκε: 

- Να απνζπξζνχλ εδψ θαη ηψξα φιεο νη νδεγίεο πεξί ππνρξεσηηθήο ηειεθπαίδεπζεο ζηα 

ζρνιεία πνπ θιείλνπλ ιφγσ θαηξνχ.  

- Τν ΥΠΑΙΘ λα θαιχςεη εδψ θαη ηψξα φια ηα θελά ζε εθπαηδεπηηθνχο. Απηή είλαη ε 

βαζηθφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαπιήξσζε ρακέλσλ δηδαθηηθψλ σξψλ.   

- Δδψ θαη ηψξα λα δνζεί έθηαθηε άδεηα, κε 100% απνδεκίσζε, ζηνπο γνλείο φπνπ ζα είλαη 

θιεηζηά ηα ζρνιεία ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Δπηζεκαίλνπκε φηη,  κε βάζε ην ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ επηθαινχληαη, ην ΥΠΑΙΘ θαη νη 

Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο:  

Α) Καλέλαο δελ κπνξεί λα ππνρξεψζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα νξγαλψζνπλ απφ ην ζπίηη 

ηνπο, θαη κε δηθά ηνπο κέζα, ηελ ηειεθπαίδεπζε. Η έιιεηςε ή ε αδπλακία ρξήζεο 

ηερλνινγηθψλ πξνζσπηθψλ κέζσλ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαλελφο 

είδνπο «θπξψζεηο» ζε ζπλαδέιθνπο. 

Β) Τν ΥΠΑΙΘ θαη νη Γ/λζεηο εθπαίδεπζεο νθείινπλ λα παξέρνπλ φια ηα ηερλνινγηθά κέζα 

εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δίλαη δηθαίσκα φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα δεηήζνπλ λα παξαβξεζνχλ ζηα ζρνιεία ηνπο γηα θάζε είδνπο θαζήθνλ 

πνπ ηνπο αλαηίζεηαη.  

Γ) Δπηπιένλ, κε δεδνκέλα ηα παξαπάλσ, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο 

θάλνπλ δχζθνιε ή επηθίλδπλε ηελ πξφζβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

θαλέλαο δελ κπνξεί λα ηνπο ππνρξεψζεη λα κεηαβνχλ.  Δίλαη επζχλε ηνπ ΥΠΑΙΘ θαη ησλ 

Γ/λζεσλ Δθπαίδεπζεο λα κελ θηλδπλεχζεη θαλέλαο ζπλάδειθνο.  

Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

Οη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο παλδεκίαο αμηνπνηήζακε ηελ ηειεθπαίδεπζε, κε 

απνθιεηζηηθά δηθφ καο εμνπιηζκφ, κε πξνζσπηθά έμνδα, γηα ηα νπνία πνηέ δελ απνδεκησζήθακε 

θαη ρσξίο επηκφξθσζε, δψζακε ηνλ θαιχηεξφ καο εαπηφ θαη ζηεξίμακε ηνπο καζεηέο καο κε 

φινπο ηνπο ηξφπνπο. Δε ζα δερηνύκε, όκσο, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα γίλεηαη ιάζηηρν ζην όλνκα 

ησλ "έθηαθησλ ζπλζεθώλ" θαηά ην δνθνύλ! Σήκεξα είλαη ν θαηξόο, ρζεο ήηαλ νη καζεηηθέο θαηαιήςεηο 

θαη ε απόπεηξα λα κεηαηξαπνύλ νη θαζεγεηέο ζε θαηαδόηεο ησλ αγσληδόκελσλ καζεηώλ, αύξην ζα 

είλαη ε αδπλακία ηνπ θξάηνπο λα ζηείιεη εθπαηδεπηηθνύο ζε κηα ζεηξά πεξηνρέο. Η ηειεθπαίδεπζε δελ 

είλαη θάξκαθν δηα πάζαλ λφζν! 

- Δδψ θαη ηψξα κέηξα γηα θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ησλ κνξθσηηθψλ 

δηθαησκάησλ ησλ καζεηψλ καο. 

- Τα ζσκαηεία ζα ζηαζνχλ ζην πιεπξφ φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζε θάζε απεηιή 

θαη δηνηθεηή απζαηξεζία. 

- Τα Γ.Σ. ΓΟΔ θαη ΟΛΜΔ νθείινπλ άκεζα λα πάξνπλ ζέζε! Να απαηηήζνπλ απφ ην ΥΠΑΙΘ 

λα απνζχξεη ηελ εγθχθιην γηα ηελ ππνρξεσηηθή ηειεθπαίδεπζε θαη λα θαιχςνπλ κε φια 

ηα κέζα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δέρνληαη πηέζεηο θαη εθβηαζκνχο. 



 

 


