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Αρ. Πρωτ. 81 

 
Προς: Τους συναδέλφους μέλη 

του συλλόγου  μας. 

 

 

ΘΕΜΑ: «Συναντήσεις του Δ.Σ. του συλλόγου μας με τους εκπαιδευτικούς των 

Δημοτικών & Νηπιαγωγείων » 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

Την 1η Αυγούστου, αιφνιδιαστικά (κατά την προσφιλή της τακτική), ερήμην της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επέλεξε να επιβάλει ένα 

Προεδρικό Διάταγμα το οποίο, υποτίθεται ότι, ρυθμίζει βασικά ζητήματα της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, είκοσι, σχεδόν, χρόνια μετά τα Π.Δ. 200 και 201 του 1998. 

Με το Π.Δ. αυτό η  κυβέρνηση, έχει κύριο μέλημα να «ισχυροποιήσει» νομικά 

(ενσωματώνοντας τα άρθρα τους στο Π.Δ.) τις, καταδικασμένες από την εκπαιδευτική κοινότητα 

και νομικά «ευάλωτες», Υπουργικές Αποφάσεις του κ. Φίλη με τις οποίες διαλύθηκαν το 

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο, και των οποίων απαιτούμε την απόσυρση.  

Παράλληλα εκσυγχρονίζει και ενισχύει τους μηχανισμούς περικοπών και λιτότητας 

και αναβαθμίζει το ιεραρχικό/αυταρχικό μοντέλο διοίκησης στην κατεύθυνση των αντιδραστικών 

αναδιαρθρώσεων στο πλαίσιο του σχολείου και των ολοένα ελαστικοποιούμενων σχέσεων 

εργασίας των εκπαιδευτικών. 

Αγνοώντας επιδεικτικά τα αιτήματα των εκπαιδευτικών και τις μορφωτικές ανάγκες των 

μαθητών, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας: 

 

• Δεν θεσμοθετεί τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή 

• Δεν κάνει κανένα βήμα στην κατεύθυνση της μείωσης του αριθμού των μαθητών σε 

1:20 στο Δημοτικό και 1:15 στο Νηπιαγωγείο. Με τη συγκρότηση νέου μηχανισμού 

περικοπών – οι τριμελείς επιτροπές σε επίπεδο Διεύθυνσης Π. Ε. για τη διενέργεια 

εγγραφών προχωρεί στην αύξηση αναλογίας μαθητών ανά τμήμα που όχι μόνο 

διατηρεί το 1:25 αλλά το μετατρέπει σε «υποχρεωτικό» 

• Η ενσωμάτωση των διατάξεων της εγκυκλίου που καθόριζαν τον ασφυκτικό 

ηλεκτρονικό έλεγχο λειτουργίας του ολοήμερου σε μηνιαία βάση έχει  σκοπό όχι την 

ενίσχυση του αλλά την αναστολή λειτουργίας τμημάτων. 

• Ιδρύεται Σχολική Περιφέρεια Τμημάτων Ένταξης. Αντί να ιδρύονται Τ.Ε. σε κάθε 

Σχολείο και Νηπιαγωγείο εισάγεται αυτή η νέα δομή ώστε σε κάθε Τ.Ε να 

αντιστοιχούν περισσότερα σχολεία/νηπιαγωγεία. 

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» καταγγέλλει την 

απαράδεκτη τακτική του αιφνιδιασμού και των μονομερών αποφάσεων εκ μέρους της 

πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και απαιτεί την άμεση απόσυρση του Π.Δ. 

79/2017 και την θεσμοθέτηση ρυθμίσεων που θα σέβονται τις τεκμηριωμένες θέσεις του 

κλάδου.  

http://www.syllogosperiklis.gr/
mailto:info@syllogosperiklis.gr


 

Απαιτούμε: 

• Στήριξη της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης με έργα και όχι με ανέξοδες εξαγγελίες. 

• Ενιαία δημόσια δωρεάν δεκατετράχρονη εκπαίδευση με δίχρονη υποχρεωτική προσχολική 

αγωγή και εκπαίδευση και ενιαίο 12χρονο σχολείο  

• Μαζικούς μόνιμους διορισμούς, τώρα.  

• Αναλογία εκπαιδευτικών- μαθητών, 1:15 στο νηπιαγωγείο, 1:20 στο δημοτικό σχολείο. 

• Ισχυροποίηση του ρόλου του Συλλόγου Διδασκόντων. 

 

Απαιτούμε συγκεκριμένα:  

✓ Ένας/μία δάσκαλος/α για κάθε τμήμα 

✓ Για κάθε δύο τμήματα ολοημέρου, ορισμός ενός/μίας δασκάλου/ας υπεύθυνου/ης  ώστε 

να μην μετατραπεί σε φύλαξη όπου κάθε ώρα θα μπαίνει και διαφορετικός δάσκαλος 

✓ Κάλυψη συνολικά των κενών από τις αναγκαίες ειδικότητες 

✓ Κάλυψη με έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής για κάθε αίτηση σε παράλληλη στήριξη    

✓ Ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα ένταξης 

✓ Ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα υποδοχής 

✓ Όλες τις απαραίτητες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας στα τμήματα 

✓ Δύο νηπιαγωγούς για κάθε ολοήμερο νηπιαγωγείο 

✓ Ένταξη όλων των προσφυγόπουλων στα πρωινά σχολεία και νηπιαγωγεία 

✓ Χωρισμός όλων των πληθωρικών τμημάτων με βάση τα αιτήματα του εκπαιδευτικού 

κινήματος  

 

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας καλεί τα μέλη του Συλλόγου μας σε συνάντηση – ενημέρωση 

για το νέο ΠΔ79 και τα τρέχοντα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου με την έναρξη 

της νέας σχολικής χρονιάς. 

 

Συγκεκριμένα: 

• Την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 7:00 μ.μ. καλούνται στο 7ο Δημ Σχολ. Αγίας 

Παρασκευής, οι συνάδελφοι  των Δημοτικών & Νηπιαγωγείων Αγ. Παρασκευής, 

Χολαργού, Παπάγου, Ν. Ψυχικού, Ψυχικού & Φιλοθέης 

 

• Την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 7:00 μ.μ. καλούνται στο 12ο Δημ. Σχολ. 

Χαλανδρίου, οι συνάδελφοι  των Δημοτικών & Νηπιαγωγείων Χαλανδρίου, 

Βριλησσίων, Π&Ν Πεντέλης 

 

• Την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου, ώρα 7:00 μ.μ. καλούνται στο  5ο Δημ. Σχολ. Χαλανδρίου, 

οι διευθυντές / ες και προϊστάμενες Νηπιαγωγείων 
 

 

 


