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Ανιόςιμε Ιύοιε Τπξσογέ/ Ανιόςιμη Ισοία Ττσπξσογέ 

Οδεύξσμε ποξπ ςξ ςέλξπ μιαπ ρυξλικήπ υοξμιάπ πξσ έυει ρημαδεσςεί από ρημαμςικέπ 
καθσρςεοήρειπ ρςιπ σπηοεριακέπ μεςαβξλέπ ςχμ εκπαιδεσςικώμ ςηπ ελλημόγλχρρηπ 
εκπαίδεσρηπ ρςξ ενχςεοικό, ξι ξπξίεπ, ρςημ έμαονη ςξσ διδακςικξύ έςξσπ, επέβαλαμ έμα 
ςξπίξ διάλσρηπ, ποξβλημαςίζξμςαπ και απξγξηςεύξμςαπ ςόρξ ςξσπ μαθηςέπ και ςιπ 
ξικξγέμειέπ ςξσπ όρξ και ςξσπ ίδιξσπ ςξσπ εκπαιδεσςικξύπ. 

Λε ςξ σπόμμημα ασςό, ςξ Δ.. ςξσ σλλόγξσ Δκπαιδεσςικώμ Π.Δ. Βόοειαπ Ρημαμίαπ-
Βερςταλίαπ, ρεβόμεμξ πάμςα ςξμ θερμικό ςξσ οόλξ, ξ ξπξίξπ και ςξσ σπαγξοεύει ςημ 
ποξάρπιρη ςχμ ειλημμέμχμ απξτάρεχμ/θέρεχμ ςξσ κλάδξσ, θα ποξρπαθήρει μα ραπ 
εμημεοώρει και μα ραπ καςαθέρει ρσμξπςικά ςα βαρικόςεοα ζηςήμαςα πξσ απαρυξλξύμ ςξσπ 
λειςξσογξύπ ςηπ ελλημόγλχρρηπ εκπαίδεσρηπ ρςξ ενχςεοικό γεμικόςεοα αλλά και ειδικόςεοα 
ρςημ πεοιξυή μαπ. 

Αγχμιζόμαρςε ώρςε ςα δίκαια αιςήμαςα μαπ και ξι ρσγκεκοιμέμεπ και επενεογαρμέμεπ 
ποξςάρειπ μαπ μα ςύυξσμ ςηπ δέξσραπ αμςιμεςώπιρηπ και ποξρξυήπ, ρε αμςίθερη με ό, ςι έυει 
ρσμβεί ςα ςελεσςαία υοόμια. ςηοίζξσμε με όλεπ ςιπ δσμάμειπ μαπ ςημ ελλημόγλχρρη 
εκπαίδεσρη ρςξ ενχςεοικό, ςξσπ μαθηςέπ και ςξσπ εκπαιδεσςικξύπ. Δκπαιδεσςικξύπ ξι ξπξίξι 
ειρποάςςξσμ όλξ και πεοιρρόςεοξ ςημ απανίχρη ςξσ έογξσ ςξσπ, στιρςάμεμξι απαμχςά 
πλήγμαςα από ςημ αμεομάςιρςη «εκπαιδεσςική» πξλιςική. Δκπαιδεσςική πξλιςική πξσ, εδώ 
και υοόμια, γίμεςαι ςξ θύμα ρςξμ βχμό ρςείοχμ αμςιπαοαθέρεχμ, επικίμδσμχμ 
πειοαμαςιρμώμ και επιπόλαιχμ «μεςαοοσθμίρεχμ». 

Δίμαι ασςξμόηςξ όςι η ξπξιαδήπξςε καςαγοατή «επί υάοςξσ» δεμ μπξοεί μα απξςσπώρει 
ςημ πλήοη και ρατή εικόμα ςηπ εκπαιδεσςικήπ ποαγμαςικόςηςαπ πξσ βιώμξσμε ρςημ 
καθημεοιμόςηςα ςηπ ελλημόγλχρρηπ εκπαίδεσρηπ ςξσ ενχςεοικξύ. Γι’ ασςό, άλλχρςε, και 
ποξρδξκξύμε όςι, ςξ αμέρχπ επόμεμξ υοξμικό διάρςημα, ρςξ πλαίριξ εμόπ ξσριαρςικξύ και 
ειλικοιμξύπ διαλόγξσ, και υχοίπ ποξρυημαςικέπ διαδικαρίεπ, θα μαπ δξθεί η δσμαςόςηςα, ρε 
ρσμάμςηρη πξσ θα ποξγοαμμαςιρςεί ςξ ρσμςξμόςεοξ δσμαςό μα ραπ καςαθέρξσμε ςιπ απόφειπ 
μαπ, απξρκξπώμςαπ ρςη βελςιρςξπξίηρη ςηπ παοευόμεμηπ εκπαίδεσρηπ για ςα παιδιά ςηπ 
Ομξγέμειαπ. 
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Κόγχ ςηπ ξικξμξμικήπ - κσοίχπ - κοίρηπ, η Δλλάδα, εδώ και μεοικά υοόμια, βοίρκεςαι 
ρςη δίμη εμόπ μέξσ μεςαμαρςεσςικξύ κύμαςξπ ενόδξσ. Ζ ελλημόγλχρρη εκπαίδεσρη ςξσ 
ενχςεοικξύ, ρςιπ παοξύρεπ ποξβλημαςικέπ ρσμθήκεπ, καλείςαι μα αμςιμεςχπίρει ασςή ςημ 
πξλιςιρμική ποόκληρη, με κύοιξ ρςόυξ ςημ επίοοχρη ςηπ ελλημικήπ πξλιςιρςικήπ ςασςόςηςαπ 
ρςημ αλλξδαπή αλλά και ςημ εναρτάλιρη ςξσ καλύςεοξσ δσμαςξύ εκπαιδεσςικξύ 
πεοιβάλλξμςξπ για ςξσπ μαθηςέπ μαπ. ςημ αρτάλεια ςξσ, ξι μαθηςέπ μαπ θα διαμξοτώρξσμ 
ξλξκληοχμέμη ποξρχπικόςηςα, θα επαμαπαςοιρθξύμ ξμαλά, θα απξκςήρξσμ ςα ετόδια για 
ςημ αποόρκξπςη έμςανή ςξσπ ρςημ κξιμχμία ςηπ υώοαπ πξσ διαμέμξσμ. Σασςόυοξμα, θα 
μεςαλαμπαδεύρξσμ ςξμ ελλημικό πξλιςιρμό με θεςικέπ ρσμέπειεπ, ςόρξ βοαυσποόθερμα όρξ 
και μακοξποόθερμα, ρςημ ενχςεοική πξλιςική ςηπ υώοαπ μαπ, ρςημ ςξσοιρςική αμάπςσνη ςηπ 
αλλά και ρε άλλξσπ ςξμείπ. 

απ παοαθέςξσμε, λξιπόμ, χπ μια ποώςη αματξοά και ρσμξπςικά, ςα ποξβλήμαςα πξσ 
ςαλαμίζξσμ ςημ εκπαίδεσρη ςχμ Δλλημξπαίδχμ ςηπ Γεομαμίαπ, με ςημ επιδίχνη μα 
ακξλξσθήρει ρύμςξμα αμαλσςική και εκ ςξσ ρύμεγγσπ μεςανύ μαπ ρσζήςηρη ρςημ ξσρία ςχμ 
ζηςημάςχμ πξσ απαρυξλξύμ μαθηςέπ και εκπαιδεσςικξύπ. 

Ποξςάρειπ: 

Α. ΔΡΓΑΙΑΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΩΝ 

1. Άορη ςηπ απώλειαπ ςηπ ξογαμικήπ θέρηπ με ςημ απόρπαρη ρςξ ενωςεοικό. 

Ιαςάογηρη ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 16 κετ. Α΄ ςξσ μ. 4416/2016, ώρςε ξι απξρπαρμέμξι 
εκπαιδεσςικξί μα διαςηοξύμ ςιπ ξογαμικέπ ςξσπ θέρειπ ρςη δημόρια εκπαίδεσρη ςηπ Δλλάδαπ 
και, καςά ςη διάοκεια ςηπ 5εςξύπ απόρπαρήπ ςξσπ, μα ςξσπ επιςοέπεςαι μα μεςαςεθξύμ χπ 
εκπαιδεσςικξί, ρύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ πξσ ιρυύξσμ ρςιπ μεςαθέρειπ ςχμ σπξλξίπχμ 
εκπαιδεσςικώμ. Ασςό θα έυει χπ απξςέλερμα ςξμ μεγαλύςεοξ αοιθμό αιςήρεχμ για απόρπαρη 
ρςξ ενχςεοικό και, εμ ςέλει, ςημ αοςιόςεοη ρςελέυχρη ςχμ ρυξλικώμ μξμάδχμ. 

2. Αμαμξοιξδόςηρη και ςωμ ρυξλικώμ μξμάδωμ ςξσ ενωςεοικξύ.  

Δσρςσυώπ, ςξ Π.Δ.111/2016 και η ποόςαρη μξοιξδόςηρηπ ςξσ Τπξσογείξσ, δεμ 
ρσμπεοιλαμβάμει ςιπ ρυξλικέπ μξμάδεπ ςξσ ενχςεοικξύ. Λε δεδξμέμξ όςι, ατεμόπ, είμαι 
δύρκξλξ έχπ ακαςόοθχςξ μα λητθεί μέοιμμα για κάθε ρυξλική μξμάδα ςξσ ενχςεοικξύ 
νευχοιρςά και, ατεςέοξσ, όςι ρήμεοα ξι εκπαιδεσςικξί πξσ σπηοεςξύμ ρςημ Δσοώπη, 
λαμβάμξσμ ςα ελάυιρςα μόοια πξσ ποξβλέπξμςαι, (δηλαδή, μία μόμξ μξμάδα δσρμεμώμ 
ρσμθηκώμ διαβίχρηπ για κάθε έςξπ), ποξςείμξσμε μα λητθεί ειδική μέοιμμα και για ςξσπ 
εκπαιδεσςικξύπ πξσ σπηοεςξύμ με απόρπαρη ρςα ελλημικά ρυξλεία ςξσ ενχςεοικξύ. Δπί 
παοαδείγμαςι, ξι εκπαιδεσςικξί πξσ σπηοεςξύμ ρςιπ ρυξλικέπ μξμάδεπ ςηπ Δσοώπηπ μα 
μξοιξδξςξύμςαι με ςοειπ Λ..Δ. για κάθε έςξπ και αμςίρςξιυα ασνηςικά μα μξοιξδξςηθξύμ και 
ξι ρυξλικέπ μξμάδεπ ρςιπ άλλεπ Ζπείοξσπ. 

3. Έγκαιοη ξλξκλήοωρη όλωμ ςωμ σπηοεριακώμ μεςαβξλώμ.  

 Ζ έκδξρη ςχμ εγκσκλίχμ για ςημ ποόρκληρη εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ για απόρπαρη 
εκπαιδεσςικώμ ρε ρυξλικέπ μξμάδεπ ςξσ ενχςεοικξύ καθώπ και για ςιπ παοαςάρειπ ςχμ ήδη 
απξρπαρμέμχμ εκπαιδεσςικώμ θα ποέπει μα γίμεςαι θερμξθεςημέμα, ρε ρσγκεκοιμέμεπ 
ημεοξμημίεπ, υχοίπ μα απαιςείςαι κάθε υοξμιά μέα σπξσογική απόταρη. 

 Ζ αμακξίμχρη ςχμ μέχμ απξρπάρεχμ και ςχμ παοαςάρεχμ θα ποέπει μα ξλξκληοώμεςαι 
κάθε υοξμιά ςξ αογόςεοξ έχπ ςα ςέλη Λαΐξσ και για ςημ έγκαιοη και απξςελερμαςική 
ξογάμχρη ςηπ μεςακίμηρηπ ςχμ εκπαιδεσςικώμ αλλά και επειδή ρε κάπξια κοαςίδια ςηπ 
Γεομαμίαπ ςξ διδακςικό έςξπ νεκιμά ςξμ Θξύλιξ. 



Λε ασςό ςξμ ςοόπξ, θα ελαυιρςξπξιηθξύμ ξι ελλείφειπ ρε εκπαιδεσςικξύπ πξσ 
παοαςηοξύμςαι ρςημ έμαονη κάθε διδακςικξύ έςξσπ, ξι μεξαπξρπαρθέμςεπ εκπαιδεσςικξί θα 
έυξσμ ςξμ υοόμξ μα ποξραομξρςξύμ εσκξλόςεοα ρςη μέα ποαγμαςικόςηςα και, ρίγξσοα, θα 
μειχθξύμ ξι αιςήρειπ αμάκληρηπ ςηπ απόρπαρηπ. 

4. Αύνηρη ςξσ υοόμξσ απόρπαρηπ με ςξ ειδικό επιμίρθιξ, από 3 ρε ςξσλάυιρςξμ 5 έςη 
για όλξσπ. 

 Ζ καςαβξλή ειδικξύ επιμιρθίξσ πέοαμ ςηπ 3εςίαπ είμαι επιβεβλημέμη. Ηα λειςξσογήρει χπ 
κίμηςοξ για ςημ εκδήλχρη εμδιατέοξμςξπ και ςημ σπξβξλή μέχμ αιςήρεχμ από ςξσπ 
ρσμαδέλτξσπ. Σξ μικοό υοξμικό διάρςημα απόρπαρηπ, πξσ ρςημ ποαγμαςικόςηςα δεμ είμαι 
ξύςε κάμ ςοία ημεοξλξγιακά έςη, είμαι αμαρςαλςικόπ παοάγξμςαπ ρςημ κοίριμη απόταρη ςχμ 
ρσμαδέλτχμ μα μεςξικήρξσμ, για μα σπηοεςήρξσμ ςημ εκπαίδεσρη ςξσ ενχςεοικξύ.  

 Ζ ούθμιρη ασςή δεμ θα έυει καμέμα επιπλέξμ δημξριξμξμικό κόρςξπ, γιαςί δεμ ασνάμεςαι ξ 
αοιθμόπ ςχμ εκπαιδεσςικώμ πξσ θα ςξ λαμβάμξσμ. Απεμαμςίαπ, ενξικξμξμεί υοήμαςα, ατξύ 
μειώμξμςαι ςα ένξδα ποώςηπ μεςάβαρηπ και ξοιρςικήπ επιρςοξτήπ, καθώπ ατξοξύμ πλέξμ 
μικοόςεοξ αοιθμό εκπαιδεσςικώμ.  

 Οι δσρκξλίεπ πξσ αμςιμεςχπίζξσμε για ςημ εγκαςάρςαρή μαπ ρςξ ενχςεοικό είμαι 
ανιξρημείχςεπ. Ζ ενεύοερη ρςέγηπ απξδεικμύεςαι υοξμξβόοα διαδικαρία και απαιςεί σφηλέπ 
υοημαςικέπ εγγσήρειπ, ξι ξπξίεπ μαπ είμαι ξικξμξμικά δσρβάρςαυςεπ. σμήθχπ ζηςείςαι μα 
καςαβληθεί εμξίκιξ πέοαμ ςχμ 1.000 €. Πέοαμ ςξύςξσ, καλξύμαρςε μα πληοώρξσμε ρειοά 
άλλχμ πξσ έμμερα ή άμερα επιβάλλξμςαι, όπχπ ςηλεόοαρη (αμςίρςξιυη ΔΡΣ), αρτάλιρη 
καςξικίαπ και αρςικήπ εσθύμηπ, έχπ και μξμική ποξρςαρία, ατξύ, δσρςσυώπ, ρςξ πεοιβάλλξμ 
εογαρίαπ μαπ, παοαςηοείςαι οξπή για καςαγγελίεπ, αματξοέπ και μημύρειπ για λόγξσπ πξσ 
δεμ … σπξφιαζόμαρςε! 

 Δπξμέμχπ, η ςξσλάυιρςξμ πεμςαεςήπ απόρπαρη με επιμίρθιξ εναρταλίζει ςημ εύοσθμη 
λειςξσογία ςχμ ρυξλικώμ μξμάδχμ και επάμδοχρή ςξσπ με εκπαιδεσςικξύπ πξσ 
αμςαπξκοίμξμςαι ρςξ έογξ ςξσπ και ρςα καθήκξμςά ςξσπ, ετόρξμ έυξσμ ποξλάβει μα 
εγκαςαρςαθξύμ και μα ποξραομξρςξύμ ρςιπ μέεπ ρσμθήκεπ. 

Δεμ είμαι ςσυαίξ όςι σπό ασςέπ ςιπ αομηςικά διαμξοτχθείρεπ ρσμθήκεπ σπξβλήθηκε, για 
ςξ ςοέυξμ ρυξλικό έςξπ, μεγάλξπ αοιθμόπ αμακλήρεχμ ςχμ εμδιατεοόμεμχμ για απόρπαρη 
εκπαιδεσςικώμ. Υαιμόμεμξ πξσ απξοοσθμίζει ςη ρυξλική ζχή και απξρσμςξμίζει ςξ έογξ ςξσ 
Έλλημα Δαρκάλξσ. 

5. ςελέυωρη ςωμ αμιγώπ ελλημικώμ ρυξλικώμ μξμάδωμ, με πξρόρςωρη, από 
εκπαιδεσςικξύπ παμςοεμέμξσπ με μόμιμξ κάςξικξ ενωςεοικξύ, με απόρπαρη πέοαμ 
ςηπ 5εςίαπ.  

 Οι εκπαιδεσςικξί ασςξί, γεμικά, λόγχ ςηπ ρε βάθξπ υοόμξσ παοαμξμήπ ςξσπ ρςξ 
ενχςεοικό, γμχοίζξσμ καλά  ςιπ αμάγκεπ ςχμ ρυξλικώμ μξμάδχμ και ςξσπ ςοόπξσπ κάλσφηπ 
ασςώμ. 

 Δίμαι πάμςα ρςη θέρη ςξσπ καςά ςημ έμαονη ςηπ μέαπ ρυξλικήπ υοξμιάπ. 

 Δίμαι ρε θέρη μα σπξδευςξύμ ςξσπ μεξαπξρπαρμέμξσπ εκπαιδεσςικξύπ και μα ςξσπ 
βξηθήρξσμ ρςημ έμςανη ςξσπ ςόρξ ρςξ ρυξλικό πεοιβάλλξμ όρξ και ρςξμ κξιμχμικό ιρςό και 
γίγμερθαι ςηπ υώοαπ σπξδξυήπ. 

 Δύμαμςαι μα γμχοίζξσμ ςξμ ςξμέα ςχμ ξικξμξμικώμ (αρτάλειεπ και μιρθξδξρία) αλλά και 
ςξμ ςοόπξ λειςξσογίαπ ςχμ δημξρίχμ τξοέχμ ςηπ υώοαπ σπξδξυήπ. 



 Έυξσμ άοιρςεπ ρυέρειπ με ςξσπ ξμξγεμειακξύπ τξοείπ. 

Δσρςσυώπ, ξι εκπαιδεσςικξί ασςξί πξσ, λόγχ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ, διαμέμξσμ 
μόμιμα ρςξ ενχςεοικό, κάθε υοόμξ ζξσμ με ςημ αγχμία ςξύ αμ θα πάοξσμ παοάςαρη 
απόρπαρηπ ςημ επόμεμη ρυξλική υοξμιά ή όυι. Ιαςά ρσμέπεια, επιβάλλεςαι έμα νεκάθαοξ και 
δίκαιξ μξμξθεςικό πλαίριξ, ώρςε μα μπξοξύμ μα πάοξσμ απξτάρειπ για ςη ζχή ςξσπ. 
σμάμα, δεμ λαμβάμξσμ κάπξιξ ειδικό επιμίρθιξ. Ίρχπ, λξιπόμ, λόγχ ςξσ ποξαματεοθέμςξπ 
σφηλξύ κόρςξσπ διαβίχρηπ, εμδείκμσςαι η παοξυή εμόπ ειδικξύ επιδόμαςξπ, γι΄ ασςξύπ πξσ 
παοαμέμξσμ πέοαμ ςηπ 5εςίαπ, όπχπ, άλλχρςε, ποξβλέπεςαι για σπαλλήλξσπ άλλχμ 
σπξσογείχμ. 

6. Έγκαιοη καςαβξλή ςωμ επιμιρθίωμ ςωμ μεξαπξρπαρμέμωμ εκπαιδεσςικώμ καθώπ 
και ςωμ ενόδωμ ποώςηπ μεςάβαρηπ. 

Ζ καςαβξλή ςχμ επιμιρθίχμ ςχμ μεξαπξρπαρμέμχμ εκπαιδεσςικώμ αογεί σπεοβξλικά, με 
ρσμέπεια μα αμςιμεςχπίζξσμ ρξβαοόςαςξ ποόβλημα επιβίχρηπ, έυξμςαπ εναμςλήρει κάθε 
ξικξμξμικό απόθεμα και δσμαςόςηςα πίρςχρήπ ςξσπ, ποξκειμέμξσ μα αμςαπενέλθξσμ ρςξ 
σφηλόςαςξ κόρςξπ εγκαςάρςαρηπ και διαβίχρηπ ρςξ ενχςεοικό. 

7. Ποξρμέςοηρη ςηπ άδειαπ αμαςοξτήπ ςέκμξσ και λξυείαπ ωπ διδακςικό έογξ και 
για ςξσπ εκπαιδεσςικξύπ ςξσ ενωςεοικξύ και υξοήγηρη ςξσ ειδικξύ επιμιρθίξσ και 
καςά ςη διάοκεια ςηπ. 

Δσρςσυώπ, ρύμτχμα με ςξμ μόμξ σπ’ αοιθμ. 4415/2016, Άοθοξ 16, παοάγοατξπ 12, αμ ξ 
εκπαιδεσςικόπ, καςά ςη διάοκεια ςηπ απόρπαρήπ ςξσ, δεμ παοέυει διδακςικό έογξ πέοαμ ςξσ 
διμήμξσ η παοξυή ςξσ επιμιρθίξσ διακόπςεςαι. Ασςό έουεςαι ρε αμςίθερη με ςξσπ δύξ 
ςξσλάυιρςξμ ςελεσςαίξσπ μόμξσπ για ςημ επιλξγή Διεσθσμςώμ όπξσ αματέοεςαι όςι 
«διδακςική σπηοερία, λξγίζεςαι α) η άρκηρη διδακςικξύ έογξσ ρε μξμάδεπ Ποχςξβάθμιαπ και 
Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ, β) ξι άδειεπ κύηρηπ, λξυείαπ και αμαςοξτήπ ςέκμξσ». Ο μόμξπ 
ασςόπ δεμ καςαογήθηκε. Ιαςά ρσμέπεια ξι εκπαιδεσςικξί, πξσ ρσγκαςαλέγξμςαι ρε κάπξια 
από ςιπ παοαπάμχ άδειεπ, θεχοείςαι όςι παοέυξσμ διδακςικό έογξ. Έςρι, δεμ είμαι ρύμμξμη η 
πεοικξπή ςξσ επιμιρθίξσ ςξσπ. Δκςόπ ασςξύ, η πεοικξπή ςξσ επιμιρθίξσ ρςημ παοαπάμχ 
πεοίπςχρη ρσμιρςά διάκοιρη λόγχ τύλξσ και λόγχ γξμικήπ άδειαπ αμαςοξτήπ παιδιξύ. Ωπ 
εκ ςξύςξσ, αμςίκειςαι ρςημ εταομξγή ςηπ αουήπ ςηπ ίρηπ μεςαυείοιρηπ αμδοώμ και γσμαικώμ 
ρςξμ εογαριακό υώοξ και, γεμικόςεοα, ρςημ κξιμχμική ζχή. Ηεχοξύμε όςι η άδεια 
αμαςοξτήπ ςέκμξσ και λξυείαπ ποέπει μα ποξρμεςοάςαι χπ διδακςικό έογξ και για ςξσπ 
εκπαιδεσςικξύπ ςξσ ενχςεοικξύ όπχπ ιρυύει και ρςημ ημεδαπή. Μα γίμει οηςά νεκάθαοξ 
ασςό. 

Β. ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΑ-ΤΠΗΡΔΙΑΚΑ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΩΝ 

1. Διαςήοηρη και λειςξσογία όλωμ ςωμ ςύπωμ ρυξλικώμ μξμάδωμ, με εσθύμη ςηπ 
ελλημικήπ Πξλιςείαπ, λαμβάμξμςαπ σπόφη, ςιπ ιδιαιςεοόςηςεπ ςχμ κοαςιδίχμ ςηπ 
Ο.Δ.Γ. 

Λε ςξμ μόμξ 4415/6-9-2016 σιξθεςείςαι μέα τιλξρξτία, ποξκοίμξμςαπ ςη μείχρη ςχμ 

αμιγώπ ελλημικώμ ρυξλείχμ ρςξ ενχςεοικό και ςη ρςοξτή ςχμ παιδιώμ ποξπ ςα δίγλχρρα 

ρυξλεία, ςα ξπξία λειςξσογξύμ ή θα λειςξσογήρξσμ σπό ςημ εσθύμη ςηπ ςοίςηπ υώοαπ (με ό, 

ςι ρσμεπάγεςαι ασςό…) μεςά από ρυεςικέπ διακοαςικέπ ρσμτχμίεπ. Ζ επιλξγή ασςή, αμ 

εταομξρςεί, αμαμέμεςαι μα μειώρει ςξμ αοιθμό ςχμ εκπαιδεσςικώμ πξσ δεμ διδάρκξσμ 

μαθήμαςα ρυεςιζόμεμα με ςημ ελλημική γλώρρα και ιρςξοία. Εηςξύμε, λξιπόμ, ςημ καςάογηρη 

ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ διάςανηπ, θεχοώμςαπ όςι η μέα «τιλξρξτία» δεμ ρσμάδει με ςξμ κύοιξ 



ρςόυξ ςηπ εκπαίδεσρηπ ελλημξπαίδχμ ςξσ ενχςεοικξύ, ξ ξπξίξπ είμαι, ποχςίρςχπ, η 

διαςήοηρη ςηπ ελλημικήπ κξσλςξύοαπ και ξ επαμαπαςοιρμόπ ςχμ παιδιώμ ςηπ ξμξγέμειαπ, 

ποξκειμέμξσ μα ποξρτέοξσμ ςιπ σπηοερίεπ ςξσπ ρςημ Δλλάδα. 

2. Μείωρη αοιθμξύ μαθηςώμ ςωμ Σ.Δ.Γ. Δημιξσογία μέωμ ςμημάςωμ και ρυεδιαρμόπ 
εμιαίξσ Αμαλσςικξύ Ποξγοάμμαςξπ πξσδώμ γι’ ασςά, λόγχ  ςηπ ρσμευξύπ 
μεςαμάρςεσρηπ Δλλήμχμ και ςηπ αύνηρηπ ςηπ ποξρέλεσρηπ μαθηςώμ ρε ασςά. 

3. Καςάογηρη ςξσ άοθοξσ 3 ςξσ μόμξσ 4027, όπξσ αματέοεςαι όςι, τξοέαπ ςωμ 
Σ.Δ.Γ. είμαι ξι ύλλξγξι Γξμέωμ. Αμςικαςάρςαρη ςξσ άοθοξσ ασςξύ με ούθμιρη, πξσ 
χπ τξοέα θα ποξβλέπεςαι οηςά και καςηγξοημαςικά ςξ Τπξσογείξ Παιδείαπ. 

Ζ ρσγκοόςηρη σλλόγχμ Γξμέχμ και Ιηδεμόμχμ είμαι διαδικαρία ακοιβή, πξλύπλξκη και 
υοξμξβόοα ρςη Γεομαμία. Οι γξμείπ ςημ απξτεύγξσμ, καθώπ ξι απξρςάρειπ είμαι μεγάλεπ και 
ςξ χοάοιξ εογαρίαπ ςξσπ δεμ ςημ εσμξεί. Ασςό έυει χπ επακόλξσθξ, πξλλξί μαθηςέπ 
ελλημικήπ καςαγχγήπ μα μημ λαμβάμξσμ ελλημική παιδεία, γεγξμόπ πξσ απξδεικμύεςαι και 
ρςημ πεοιξοιρμέμη ρσμμεςξυή ςξσπ ρςιπ ενεςάρειπ πιρςξπξίηρηπ ελλημξμάθειαπ, θερμό πξσ, 
δσρςσυώπ, δεμ ςξμ γμχοίζξσμ και δεμ ςξμ ποξχθξύμ ξι Έλλημεπ εκπαιδεσςικξί πξσ 
διδάρκξσμ ρςα Σ.Δ.Γ., ςα ξπξία υοημαςξδξςξύμςαι από γεομαμικξύπ τξοείπ. 

4. Ίδοσρη και λειςξσογία Νηπιαγωγείωμ. 

ύμτχμα με ςα πξοίρμαςα ςηπ Παιδαγχγικήπ, η ποξρυξλική αγχγή είμαι καθξοιρςική για 
ςη ρυέρη πξσ θα διαμξοτώρξσμ ςα παιδιά με ςξ ρυξλείξ και ςη ζχή. ςη Γεομαμία, δσρςσυώπ 
η ποξρυξλική αγχγή δεμ έυει σπξυοεχςικό υαοακςήοα. Οι θέρειπ μηπίχμ και ποξμηπίχμ ρε 
μηπιαγχγεία και παιδικξύπ ρςαθμξύπ είμαι πεοιξοιρμέμεπ και, ρσμήθχπ, απαιςείςαι εγγοατή 
αμέρχπ μεςά ςη γέμμηρη ςχμ παιδιώμ, για μα εναρταλιρςεί μία θέρη ρε ασςά! Απξςέλερμα 
ασςήπ ςηπ δσρυεοξύπ καςάρςαρηπ είμαι πξλλά Δλλημόπξσλα (κσοίχπ παιδιά μεξμεςαμαρςώμ), 
μα εκςξπίζξμςαι από ςημ ποξρυξλική αγχγή. Έςρι, τςάμξσμ ρε ηλικία δημξςικήπ εκπαίδεσρηπ 
υχοίπ μα έυξσμ απξκξμίρει ςα ςεοάρςια ξτέλη ςξσ μηπιαγχγείξσ με αμσπξλόγιρςεπ 
ρσμέπειεπ ρςημ πεοαιςέοχ ρσγκοόςηρη και ενέλινή ςξσπ. 

5. Λειςξσογία ξλξήμεοωμ ςμημάςωμ ρςα αμιγή ελλημικά δημξςικά ρυξλεία. Οι μαθηςέπ 
μα μπξοξύμ μα παοακξλξσθξύμ διδακςικά αμςικείμεμα όπχπ π.υ. ΣΠΔ, Ηεαςοική Αγχγή 
κ.λπ., εδοαιώμξμςαπ κας’ ασςόμ ςξμ ςοόπξ ςημ ιρόςηςα και ςημ ιρξμξμία ρε ρυέρη με 
ςξσπ μαθηςέπ ςηπ ημεδαπήπ. Παοάλληλα, θα καλστθξύμ και ξι αμάγκεπ ςχμ 
εογαζόμεμχμ γξμέχμ και θα ενσπηοεςηθξύμ ξι μεξατιυθέμςεπ από ςημ Δλλάδα 
ρσμπαςοιώςεπ μαπ. 

6. Λειςξσογία ςμημάςωμ έμςανηπ. Ασςή κοίμεςαι απαοαίςηςη, διόςι ξι μαθηςέπ ςχμ 
ρυξλείχμ μαπ με πιθαμέπ μαθηριακέπ δσρκξλίεπ και ειδικέπ εκπαιδεσςικέπ αμάγκεπ δεμ 
έυξσμ ποόρβαρη ρε ποξγοάμμαςα απξκαςάρςαρηπ. Έμα ποόγοαμμα απξκαςάρςαρηπ 
δεμ μπξοεί μα έυει απξςέλερμα όςαμ ασςό δεμ παοέυεςαι ρςη μηςοική γλώρρα ςχμ 
μαθηςώμ. Δσρςσυώπ, ρςη Γεομαμία δεμ σπάουξσμ δξμέπ πξσ θα μπξοξύραμ μα 
ενσπηοεςήρξσμ αμάγκεπ ανιξλόγηρηπ ςηπ μαθηριακήπ επάοκειαπ και απξκαςάρςαρηπ 
μαθηριακώμ αδσμαμιώμ ςχμ μαθηςώμ ρςημ ελλημική γλώρρα. Οτείλξσμε μα ςξμίρξσμε 
όςι η έλλειφη ςέςξιξσ είδξσπ δξμώμ έυει χπ απξςέλερμα ξι μαθηςέπ με ρξβαοέπ 
μαθηριακέπ δσρκξλίεπ πξσ θα μπξοξύραμ μα ενεςάζξμςαι ποξτξοικά μα μη έυξσμ 
δσμαςόςηςα ασςή, ρε έμα ρύγυοξμξ ρυξλείξ ίρχμ εσκαιοιώμ.  

Δπίρηπ, θα ποέπει μα δξθεί ιδιαίςεοη μέοιμμα έςρι ώρςε ξι μαθηςέπ μαπ μα έυξσμ εύκξλη 
ποόρβαρη ρε δξμέπ ανιξλόγηρηπ διόςι η μεςάβαρη ςχμ μαθηςώμ με ςιπ ξικξγέμειέπ ςξσπ ρςημ 
Δλλάδα είμαι δύρκξλη και δαπαμηοή. Ζ ξογάμχρη κιμηςώμ μξμάδχμ ανιξλόγηρηπ ςχμ ΙΔΔΔΤ 



πξσ θα έουξμςαι από ςημ Δλλάδα και θα επιρκέπςξμςαι ςα ρυξλεία μαπ ρε ποξκαθξοιρμέμεπ 
ημεοξμημίεπ και ρύμτχμα με ςιπ αμάγκεπ ςηπ κάθε ρυξλικήπ υοξμιάπ κοίμεςαι απαοαίςηςη. 

7. Έγκαιοη υοημαςξδόςηρη ςωμ ρυξλικώμ μξμάδωμ. 

 Σξ ρύμξλξ ςχμ ρυξλικώμ μξμάδχμ ςηπ Βόοειαπ Ρημαμίαπ Βερςταλίαπ βοίρκεςαι μόμιμα ρε 
δειμή ξικξμξμική καςάρςαρη. 
 Ιιμδσμεύξσμ ςα ρυξλεία από διακξπή ςχμ παοξυώμ θέομαμρηπ, ύδοεσρηπ και οεύμαςξπ ρε 

πεοιπςώρειπ μη επαοκξύπ σπξλξίπξσ ρςξσπ λξγαοιαρμξύπ . 

  Οοιρμέμα ρυξλεία δέυξμςαι απειλέπ για ένχρη από ςξσπ ιδιξκςήςεπ ςχμ κςηοίχμ ςξσπ, 

καθώπ ξι διεσθσμςέπ ρσυμά, λόγχ σπξλειμμαςικήπ υοημαςξδόςηρηπ, αδσμαςξύμ μα καλύφξσμ 

ςιπ πληοχμέπ ςχμ εμξικίχμ ςξσπ. 

  Δπιβαούμξμςαι ξι ρυξλικξί απξλξγιρμξί από σπέοξγκα ένξδα για ςημ κάλσφη ποξρςίμχμ 

εναιςίαπ ςχμ ακάλσπςχμ σπξυοεώρεχμ και ςχμ ληνιποόθερμχμ ξτειλώμ. 

 Ιαθαοιρςέπ, επιρςάςεπ και ρσμβαριξύυξι εκπαιδεσςικξί μέμξσμ καςά καιοξύπ απλήοχςξι. 

Ζ αμαβάθμιρη ςιπ σλικξςευμικήπ σπξδξμήπ και ςχμ υώοχμ εκπαίδεσρηπ παοαμέμει 

ζηςξύμεμξ.  

8. Δσμαςόςηςα ξσριαρςικήπ επιμόοτωρηπ ρςξσπ εκπαιδεσςικξύπ. ήμεοα δεμ σπάουει 
καμεμόπ είδξσπ επιμόοτχρη. Ηεχοξύμε όςι είμαι απαοαίςηςξ μα ποαγμαςξπξιείςαι 
ενειδικεσμέμη και ξσριαρςική επιμόοτχρη ςχμ απξρπαρμέμχμ εκπαιδεσςικώμ για 
θέμαςα διαπξλιςιρμικήπ / δίγλχρρηπ εκπαίδεσρηπ, για καιμξςόμα Ποξγοάμμαςα. Λία 
λύρη θα μπξοξύρε μα είμαι η εν απξρςάρεχπ και δια ζώρηπ ενειδικεσμέμη επιμόοτχρη 
δια μέρχ ςξσ ΔΙΔΔΑ. 

9. Δπαμαρύρςαρη ςωμ Διδικώμ Τπηοεριακώμ σμβξσλίωμ και αμςικειμεμικξπξίηρη ςξσ 
ρσρςήμαςξπ σπηοεριακώμ μεςαβξλώμ. 

Λεςά ςη ρσγυώμεσρη ςχμ σμςξμιρςικώμ Γοατείχμ Δκπαίδεσρηπ ρςη Γεομαμία, ςα Διδικά 
Τπηοεριακά σμβξύλια καςαογήθηκαμ. Ζ διξίκηρη, πλέξμ, λειςξσογεί μξμξποόρχπα από ςξμ 
εκάρςξςε σμςξμιρςή Δκπαίδεσρηπ. Ζ θερμξθέςηρη, η επαμαλειςξσογία και η ρύρςαρή ςξσπ 
με ςη ρσμμεςξυή αιοεςώμ εκποξρώπχμ ςχμ απξρπαρμέμχμ εκπαιδεσςικώμ, θα ποέπει μα έυει 
αομξδιόςηςεπ όπχπ ςα αμςίρςξιυα Π.Τ..Π.Δ. ρςημ ημεδαπή και μα ενεςάζει όλεπ ςιπ 
σπηοεριακέπ μεςαβξλέπ ςχμ εκπαιδεσςικώμ πξσ απξρπώμςαι ρςξ ενχςεοικό (ςξπξθεςήρειπ, 
μεςακιμήρειπ, ρσμπληοώρειπ χοαοίξσ, κοίρειπ ρςελευώμ με θηςεία, κ.ά.) Έςρι, θα 
αμςικειμεμξπξιηθεί ςξ ρύρςημα σπηοεριακώμ μεςαβξλώμ με γμώμξμα ςα ιρυύξμςα ρςημ 
Δλλάδα. 

10. Διαυωοιρμόπ Διξίκηρηπ ςηπ Δκπαίδεσρηπ και Παιδαγωγικήπ Καθξδήγηρηπ ρςξ 
ενωςεοικό, όπωπ ιρυύει και ρςημ ημεδαπή. 

Ο εκάρςξςε σμςξμιρςήπ Δκπαίδεσρηπ είμαι ςώοα και διξικηςικόπ Ποξψρςάμεμξπ και 
σπεύθσμξπ Παιδαγχγικήπ Ιαθξδήγηρηπ. Ο διαυχοιρμόπ ςχμ ιδιξςήςχμ και αομξδιξςήςχμ ςξσ 
θα ςξσ ποξρέδιδε ςη δσμαςόςηςα για ρςεμόςεοη επατή με ςημ καθημεοιμή εκπαιδεσςική 
ποάνη, μια και ςα διξικηςικά καθήκξμςα ςξμ παοακχλύξσμ χπ ποξπ ασςό. 

11. Σξπξθέςηρη σμςξμιρςή ή ρσμδέρμξσ (ωπ ποξβλέπεςαι) ρςξ Γοατείξ ςξσ 
Νςύρρελμςξοτ, γοατείξ με μεγάλξ όγκξ ρυξλείχμ και μαθηςώμ. ςελέυχρή ςξσ.  

Πέοα από ςημ ςξπξθέςηρη σμςξμιρςή ή ρσμδέρμξσ, είμαι αμαγκαία η ρςελέυχρη ςχμ 
ρσμςξμιρςικώμ γοατείχμ με ςξμ απαιςξύμεμξ αοιθμό απξρπαρμέμχμ εκπαιδεσςικώμ, ξι 
ξπξίξι θα μπξοξύμ μα διαςίθεμςαι ρε ρυξλεία για ποξρχοιμή αμαπλήοχρη, ρε πεοίπςχρη 



πξσ σπάουει ρξβαοό ποόβλημα σγείαπ και μακοάπ διάοκειαπ άδεια εκπαιδεσςικξύ. Λε ασςό 
ςξμ ςοόπξ, και ςα ρυξλεία θα λειςξσογξύμ αμεμπόδιρςα αλλά και ςα ρσμςξμιρςικά γοατεία 
θα έυξσμ πεοιρρόςεοξ ποξρχπικό πξσ θα επιςελεί διξικηςικό έογξ, μια και, ρσμήθχπ, 
παοαςηοείςαι έλλειφη ρε εογαςικξύ δσμαμικξύ ρε ασςά. 

Ιύοιε Τπξσογέ/ Ισοία Ττσπξσογέ, 

σμιρςά επιςακςική αμάγκη η αμαβάθμιρη ςηπ πξιόςηςαπ ςηπ παοευόμεμηπ εκπαίδεσρηπ 
ρςξ ενχςεοικό με ςη μξοτή ςξσ καςεπείγξμςξπ. Για εμάπ η ρςήοινη ςηπ εκπαίδεσρηπ ςχμ 
Δλλημξπαίδχμ ςξσ ενχςεοικξύ απξςελεί αδιαποαγμάςεσςη σπξυοέχρη ςηπ Δλλημικήπ 
Πξλιςείαπ και όυι, καθ' σπέοβαρη, σπξυοέχρή ςηπ.  

Ζ εκπαίδεσρη ςχμ Δλλημξπαίδχμ ςξσ ενχςεοικξύ απξςελεί μια άλλη έκταμρη ςηπ 
δημόριαπ παοευόμεμηπ εκπαίδεσρηπ ρςημ Δλλάδα και γι ασςό, άλλχρςε, ξι όπξιεπ 
διατξοξπξιήρειπ, ρυεςίζξμςαι με ςημ παοέμβαρη ςηπ υώοαπ σπξδξυήπ. ε καμία πεοίπςχρη, 
όμχπ, δεμ επιςοέπεςαι μα απξβαίμξσμ ειπ βάοξπ ςξσ ελλημόγλχρρξσ ποξγοάμμαςξπ. 

Δσελπιρςώμςαπ ρςη θεςική ραπ ρςάρη για ςα ποξβλήμαςα πξσ αμςιμεςχπίζξσμε, ςξ Δ.. 

ςξσ σλλόγξσ Δκπαιδεσςικώμ Π.Δ. Βόοειαπ Ρημαμίαπ-Βερςταλίαπ είμαι έςξιμξ με ςιπ 

θεχοηςικέπ ςξσ ςξπξθεςήρειπ και ςημ εμεογό ςξσ ρςάρη,  ρσμεογαζόμεμξ με ςξ Τπξσογείξ 

Παιδείαπ ρςη βάρη δημξκοαςικώμ αουώμ, μα ρσμβάλει καθξοιρςικά ρςημ ποξρπάθεια 

αμαμόοτχρηπ ςηπ ελλημόγλχρρηπ εκπαίδεσρηπ ρςξ ενχςεοικό. Ηα ποάνει, λξιπόμ, 

ξςιδήπξςε είμαι απαοαίςηςξ ώρςε μα σπεοαρπιρςεί ςιπ αδιατιλξμίκηςεπ μξοτχςικέπ αμάγκεπ 

ςχμ μαθηςώμ και ςα αματαίοεςα δικαιώμαςα ςχμ εκπαιδεσςικώμ. 

 

απ εσυαοιρςξύμε εκ ςχμ ποξςέοχμ για ςξμ υοόμξ ραπ. 

Δσελπιρςξύμε ρςιπ δέξσρεπ εμέογειεπ από μέοξσπ ραπ. 

 

Λε εκςίμηρη 

 

 

Για ςξ Δ.. 

Ο Ποόεδοξπ     Ο Γ. Γοαμμαςέαπ     

                                                             

            Νικόλαος Βουδρισλής            Νικόλαος Ράμμος 

 


