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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ  

ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  

 

Κάλεζμα ηξρ κ. Γ Παμαγιωηόπξρλξρ Πεοιθεοειακξύ Διερθρμηή 

Εκπαίδερζηπ ποξπ ΟΛΟΥΣ για ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΦΟΛΕΙΑ 

 

«Ποξπ ηημ Εκπαιδερηική Κξιμόηηηα ηηπ Πεοιθέοειαπ Δρηικήπ 

Ελλάδξπ» (μαζεηέξ, μαζήηνηεξ, γμκείξ, δηεοζοκηέξ, 

εθπαηδεοηηθμύξ), 

ιόγς ηεξ ελαηνεηηθά δοζμεκμύξ θαηάζηαζεξ, ζηεκ μπμία βνίζθεηαη 

ζήμενα ε εθπαηδεοηηθή θμηκόηεηα από ηηξ θαηαιήρεηξ πμο 

ιαμβάκμοκ πώνα ζηεκ εθπαίδεοζε, κμηώζς ηεκ οπμπνέςζε ςξ 

Πενηθενεηαθόξ Δηεοζοκηήξ Εθπαίδεοζεξ Δοηηθήξ Ειιάδμξ κα 

θάκς ναμά έκκληζη ζε όιμοξ ημοξ εμπιεθόμεκμοξ ηεξ 

εθπαηδεοηηθήξ θμηκόηεηαξ κα ζομβάιμοκ άμεζα θαη εκενγά, ώζηε 

κα επακέιζεη ε μμαιή ιεηημονγία ημο ζοκόιμο ηςκ ζπμιηθώκ 

μμκάδςκ θαη μη μαζεηέξ θαη μη μαζήηνηεξ κα επηζηνέρμοκ ζηηξ 

ηάλεηξ ημοξ γηα κα λεθηκήζεη ε μμαιή δηαδηθαζία μάζεζεξ.  

Η ζομβμιή όιςκ ΜΑΣ κα ακμίλμοκ ηα ζπμιεία  θαηά θακέκα ηνόπμ 

δεκ ζεμαίκεη όηη δε γίκεηαη ζεβαζηό ημ δηθαίςμα ηεξ δηαθςκίαξ θαη 

ηεξ έθθναζεξ ημο ακηίιμγμο.  



Η ζομβμιή όιςκ ΜΑΣ ζεμαίκεη ΑΝΟΙΦΤΑ ζπμιεία θαη πνόζβαζε 

ζηε γκώζε ζε ΟΛΟΥΣ. 

 Η ζομβμιή όιςκ ΜΑΣ γηα ακμηπηά ζπμιεία ζεμαίκεη όηη δεκ 

οπμκμμεύμομε ηε δεμόζηα εθπαίδεοζε.  

Η ζομβμιή όιςκ ΜΑΣ γηα ακμηπηά ζπμιεία ζεμαίκεη όηη ημ 

δηθαίςμα ζηε μάζεζε δε πανεμπμδίδεηαη από ηεκ μπμηαδήπμηε 

μμάδα, πμο οπμθηκεί ηηξ θαηαιήρεηξ θαη δεκ επηηνέπεη ζηεκ 

πιεημρεθία ηςκ μαζεηώκ κα παναθμιμοζμύκ ηα μαζήμαηά ημοξ. 

 Η ζομβμιή όιςκ ΜΑΣ γηα ακμηπηά ζπμιεία ζεμαίκεη όηη 

ακηημεηςπίδμομε ηηξ όπμηεξ ακηίλμεξ ζοκζήθεξ ζοιιμγηθά θαη 

παναγςγηθά. 

Η ζέζε μμο γηα ηεκ ακαγθαηόηεηα ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΣΦΟΛΕΙΩΝ έπεη 

επακεηιεμμέκα δηαηοπςζεί, αθνμογθαδόμεκμξ ζοκάμα ηηξ 

ακεζοπίεξ θαη ηηξ αγςκίεξ όιςκ ηςκ εμπιεθόμεκςκ ζηεκ 

εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία, μα πάκς από όια ηεκ ακεζοπία ηεξ 

θμηκςκίαξ ζηεκ ηδηαίηενε επμπή πμο δμύμε θαη με ηα πνμβιήμαηα 

πμο ακηημεηςπίδμομε.  

Σήμενα, όζμ πμηέ άιιμηε θνίκεηαη ακαγθαίμ κα έπμομε ΑΝΟΙΚΤΑ 

ΣΦΟΛΕΙΑ θαη όιμη μαδί ακαζογθνμηώκηαξ ηηξ δοκάμεηξ μαξ θαη 

ζομβάιιμκηαξ ζεηηθά με όπμημ ηνόπμ μπμνμύμε, μθείιμομε κα 

δνάζμομε θαηαζηαιηηθά, ώζηε μη θαηαιήρεηξ κα δώζμοκ ηε ζέζε 

ημοξ ζηεκ εύνοζμε ιεηημονγία ηςκ ζπμιείςκ. 


