
 

 

Θέμα: Διαδικαςία διαμόρφωςησ τελικήσ πρόταςησ τησ Δ.Ο.Ε. για την 

αναμοριοδότηςη των ςχολικών μονάδων 

 Τον τελευταύο χρόνο η Διδαςκαλικό Ομοςπονδύα Ελλϊδασ, εκτόσ από τισ 

παρεμβϊςεισ ςε όλα τα κρύςιμα ζητόματα του κλϊδου, πραγματοπούηςε κύκλο 

ςυζητόςεων – ςυςκϋψεων ςε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επύπεδο ενώ, 

παρϊλληλα, κατϋθεςε ολοκληρωμϋνεσ προτϊςεισ ςτην επιτροπό για τισ 

υπηρεςιακϋσ μεταβολϋσ ςτο Υπουργεύο Παιδεύασ, για το ζότημα τησ 

αναμοριοδότηςησ των ςχολικών μονϊδων.  

  Το αύτημα τησ δύκαιησ – αντικειμενικόσ μοριοδότηςησ των ςχολικών 

μονϊδων, αποτελεύ χρόνιο αύτημα του κλϊδου που δεν  ϋχει ακόμη 

ικανοποιηθεύ, παρ’ όλεσ  τισ προςπϊθειεσ που ϋγιναν τα τελευταύα χρόνια. 

Μετϊ τισ προτϊςεισ των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. τησ χώρασ για την 

αναμοριοδότηςη των ςχολικών μονϊδων, το Υπουργεύο Παιδεύασ 

δημοςιοπούηςε τον Δεκϋμβριο τη δικό του πρόταςη για κϊθε ςχολικό μονϊδα 

και καλεύ τισ εκπαιδευτικϋσ ομοςπονδύεσ να καταθϋςουν τισ παρατηρόςεισ-

προτϊςεισ τουσ. 

 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εκτιμϊ ότι η πρόταςη του Υπουργεύου, ϋχει 

προβλόματα, λϊθη και ςημεύα που χρόζουν επανεκτύμηςησ, αλλϊ μπορεύ να 

αποτελϋςει τη βϊςη μιασ ςοβαρόσ ςυζότηςησ. Για το λόγο αυτό καλεύ όλα τα 

Δ.Σ. των  Συλλόγων Εκπαιδευτικών, τουσ αιρετούσ των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και 

Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. να ςυνεργαςτούν ούτωσ ώςτε να καταθϋςουν παρατηρόςεισ – 

προτϊςεισ, τεκμηριωμϋνεσ και ευρεύασ αποδοχόσ, επύ τησ πρόταςησ του 

Υπουργεύου. Οι προτϊςεισ αυτϋσ ςυνοδευόμενεσ από πλόρη – αναλυτικό 

αιτιολόγηςη, όπου θα περιλαμβϊνεται αναφορϊ ςτη βαρύτητα των κριτηρύων 

ςτα οπούα ςτηρύχτηκαν, θα πρϋπει να αποςταλούν ςτο Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., ςτο 

secretariat@doe.gr. 
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  Η διαδικαςύα αυτό θα πρϋπει να πραγματοποιηθεύ ςτο χρονικό διϊςτημα 

από 17 μϋχρι 26 Ιανουαρύου 2018.  

 Στη ςυνϋχεια το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. θα πραγματοποιόςει περιφερειακϋσ 

ςυςκϋψεισ για να διαμορφωθεύ πρόταςη ςε επύπεδο περιφϋρειασ ωσ εξόσ: 

 31 Ιανουαρύου ςτισ περιφϋρειεσ Κεντρικόσ Μακεδονύασ, Ανατολικόσ 

Μακεδονύασ και Θρϊκησ, Δυτικόσ Μακεδονύασ και Θεςςαλύασ. 

 6 Φεβρουαρύου ςτισ περιφϋρειεσ Κρότησ, Πελοποννόςου, Στερεϊσ 

Ελλϊδασ, Ηπεύρου και Δυτικόσ Ελλϊδασ. 

 

 Για τη διαμόρφωςη τησ τελικόσ πρόταςησ ςε κεντρικό επύπεδο θα 

πραγματοποιηθεύ  ςύςκεψη ςτελεχών (Αιρετού - Πρόεδροι Συλλόγων) ςτισ 9  

Φεβρουαρύου 2018 ςτην Αθόνα, εφόςον διαπιςτωθεύ από τισ προτϊςεισ που θα 

φθϊςουν ςτην Ομοςπονδύα ότι υπϊρχει η δυνατότητα για τη διαμόρφωςη μιασ 

πρόταςησ ευρύτατησ αποδοχόσ.  

 

 


