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Αλαθνίλσζε 
 

Η Κπβέξλεζε έδσζε ζηε δεκνζηόηεηα, ην σέδιο Ανάκαμτηρ «Ελλάδα 2.0» κέζα από ην νπνίν έρνπλ 

εμαζθαιηζηεί πόξνη 17,8 δηζεθαηνκκύξηα επξώ σο επηδνηήζεηο ζε επελδύζεηο πνπ ζα επηιεγνύλ θαη 12,7 

δηζεθαηνκκύξηα επξώ σο ρακειόηνθα -ζρεδόλ κεδεληθά- επξσπατθά δάλεηα.  

Δπζηπρώο, γηα κηα αθόκε θνξά, νη επελδύζεηο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη κηθξέο. Η εκπαίδεςζη, 

γενικόηεπα, παπαμένει ο θηυσόρ ζςγγενήρ. Σα όζα ε θπβέξλεζε έιεγε θαη ιέεη γηα ηελ αμία ηεο Παηδείαο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηε λέα επνρή παξακέλνπλ ιόγηα θελά πεξηερνκέλνπ. 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» ζεσξεί όηη ν θιάδνο κπνξεί λα δηεθδηθήζεη θαη 

λα εληαρζνύλ ζην «παθέην» αλάθακςεο -κε ελδεηθηηθή αλαθνξά- ηα παξαθάησ: 
 

 Σο κηηπιακό ππόβλημα ηυν νηπιαγυγείυν, ην νπνίν ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα είλαη νμύηαην, θαίλεηαη σο 

αλεπίιπην θαη εκπνδίδεη ηε γελίθεπζε ηεο εθαξκνγήο ηεο δίρξνλεο ππνρξεσηηθήο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Είλαη 

ραξαθηεξηζηηθό πσο ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, αιιά θαη αιινύ, ελώ ε Κη.Τπ. Α.Ε., παξέρεη, ζε αξθεηέο 

πεξηπηώζεηο, ηε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ αηζνπζώλ δελ ππάξρνπλ νη ρώξνη πνπ ζα 

ηνπνζεηεζνύλ! Παξνπζηάδεηαη ηώξα ε επθαηξία, κε έλαλ ζσζηό πξνγξακκαηηζκό, λα πξνρσξήζεη, κέζσ ηνπ 

παθέηνπ αλάθακςεο, η δςναηόηηηα αγοπάρ οικοπέδυν αλλά και κηηπίυν, πποκειμένος να ζηεγαζηούν μεηά 

από διαμόπθυζη ηος σώπος, δημόζια νηπιαγυγεία ζε όιεο ηηο πεξηνρέο πνπ ππάξρεη αδπλακία. 

 Ο τηθιακόρ εκζςγσπονιζμόρ ηυν δημόζιυν ζσολείυν (ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ζηαζεξνί θαη θνξεηνί, 

ηακπιέηεο, δηαδξαζηηθνί πίλαθεο, βηληενπξνβνιείο, γξήγνξε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν θιπ), ν νπνίνο κε ηηο 

επηινγέο ησλ ηειεπηαίσλ θπβεξλήζεσλ έρεη απαμησζεί. 

 Η επιδόηηζη ημήμαηορ ηηρ αξίαρ αγοπάρ, ώζηε λα ππάξρεη δπλαηόηεηα βεληίυζηρ ηος ηλεκηπονικού 

εξοπλιζμού από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ. 
 Η πξνζθνξά ζε όινπο ηνπο μαθηηέρ ππυηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ μιαρ ηαμπλέηαρ. 

 Η επιμόπθυζη ηυν εκπαιδεςηικών κέζα από ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελόο κεγάινπ, παλειιήληαο εκβέιεηαο, 

πξνγξάκκαηνο ην νπνίν ζα δίλεη απαληήζεηο ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

 Η ενεπγειακή αναβάθμιζη ηυν ζσολικών κηηπίυν. πκκεηνρή ζην πξόγξακκα «Εμνηθνλνκώ», εγθαηάζηαζε 

θσηνβνιηατθώλ ζηηο ηαξάηζεο ησλ ζρνιείσλ. 
 

Θεσξνύκε όηη ε Δ.Ο.Ε. ππέπει να αναδείξει ηο θέμα και να διεκδικήζει πόποςρ για ηην Παιδεία -πος ηόζο 

ηοςρ έσει ανάγκη- για ςποδομέρ, ηεσνολογικό εξοπλιζμό και επιμόπθυζη ηυν εκπαιδεςηικών. 

 

Γηα ην Δ.. 
 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 
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