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Αλαθνίλσζε 
 

Ζ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο έδσζε ζηε δεκνζηόηεηα ην πνιπλνκνζρέδην γηα ηελ 

Παηδεία πνπ πεξηιακβάλεη ζαξσηηθέο αιιαγέο ζε Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα θαη Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε (Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία, Αγγιηθά ζην λεπηαγσγείν, αιιαγέο ζηελ 

θαηαλνκή ησλ σξώλ δηδαζθαιίαο, κέγηζηνο αξηζκόο καζεηώλ αλά ηκήκα, ζρνιηθόο θαλνληζκόο, 

πνηλή αλαπιεξσηώλ γηα κε αλάιεςε ππεξεζίαο, αιιαγέο πξνγξακκάησλ ζε δεκνηηθό - γπκλάζην - 

ιύθεην, ηξάπεδα ζεκάησλ, βάζε ηνπ 10, αιιαγή ζηνλ ηξόπν εηζαγσγήο ζηα ΑΔΗ, αμηνιόγεζε 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ, εθινγή πξπηάλεσλ θιπ). 
 

Δίλαη πξνθαλέο πσο αληέγξαςε ηαθηηθέο ησλ πξνεγνύκελσλ ππνπξγώλ Παηδείαο ησλ ΤΡΗΕΑ-

ΑΝΔΛ, Φίιε θαη Γαβξόγινπ, πνπ όια ηα ζεκαληηθά λνκνζεηήκαηα ηα πεξλνύζαλ κε ηα ζρνιεία 

θιεηζηά. Από ηνλ θ. Φίιε ε θαηάξγεζε ησλ ζρνιείσλ ΔΑΔΠ θαη ε ππνβάζκηζε ηνπ νινήκεξνπ 

ζρνιείνπ απνθαζίζηεθε ζηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα 2016, ελώ από ηνλ θύξην Γαβξόγινπ ην 

Π.Γ.79/2017 ππνγξάθεθε ην θαινθαίξη ηνπ 2017, ην ζύζηεκα πξνζιήςεσλ θαηαηέζεθε ζηηο 

δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 2018 θαη ην λέν Λύθεην ζηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα 2019. 
 

Υσξίο λα ιάβεη ππόςε ηεο ηε ζπλνιηθή αληίδξαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, πνπ ηελ 

θαινύζε λα κελ πξνρσξήζεη, ηώξα πνπ ηα ζρνιεία είλαη θιεηζηά, θαη επηδεηθλύνληαο κηα 

πξσηνθαλή αιαδνλεία θαηαξγεί ην δεκνθξαηηθό θεθηεκέλν δεθαεηηώλ, όπνπ ηα λνκνζρέδηα 

ζπδεηνύληαλ, πξηλ θαηαηεζνύλ ζηε Βνπιή, κε ηνπο ζεζκηθνύο θνξείο (ΓΟΔ-ΟΛΜΔ), αιιά θαη 

νιόθιεξε ηελ θνηλσλία. 
 

Σν Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. «ν Μαθξπγηάλλεο» καηαγγέλλει ηην πρακηική ηης 

πολιηικής ηγεζίας ηοσ Υποσργείοσ Παιδείας ποσ δείτνει περιθρόνηζη προς ηην εκπαιδεσηική 

κοινόηηηα και ηα θεζμοθεηημένα όργανα ηφν εκπαιδεσηικών και ηην καλεί να μην 

προτφρήζει ζηην καηάθεζη και υήθιζη ηοσ πολσνομοζτεδίοσ, εν μέζφ πανδημίας και με ηα 

ζτολεία κλειζηά. 
 

Οη αιιαγέο θαη νη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Παηδεία ρξεηάδνληαη εσρύηαηο διάλογο κε όινπο ηνπο 

θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζσναινέζεις για να ανηέτοσν ζηον 

τρόνο θαη λα κελ αιιάδνπλ από θπβέξλεζε ζε θπβέξλεζε. 
 

 

Γηα ην Γ.. 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Ζ Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

Διηζάβεη ππξηδάθε 
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