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Τμ Υπμονγείμ Παηδείαξ, ζοκεπίδεη κα οιμπμηεί ηηξ ήδε εηιεμμέκεξ απμθάζεηξ ηεξ θοβένκεζεξ γηα 

ηεκ Παηδεία θαη ηε νηδηθή ακαδηάνζνςζε ηεξ δμμήξ ημο Δεμόζημο Σπμιείμο. Με ζογθεθνημέκεξ 

μδεγίεξ ε δημίθεζε δεηά από ημοξ Σοιιόγμοξ Δηδαζθόκηςκ ηεκ οιμπμίεζε ηςκ Δεμημονγηθώκ 

Γνγαζηώκ ζηα ΓΓΛ, ηεξ Μαζεηείαξ θαη ημκ πνόςνμ παναθηενηζμό θμίηεζεξ ζηα ΓΠΑΛ, ηεξ 

Θεμαηηθήξ Γβδμμάδαξ ζηα Γομκάζηα θαη ηεξ Πενηγναθηθήξ Αλημιόγεζεξ ηςκ μαζεηώκ ζηεκ 

Υπμπνεςηηθή Γθπαίδεοζε. 

Δεκ πνόθεηηαη γηα επημένμοξ αιιαγέξ, αιιά γηα ημεμαηηθή πνμώζεζε εκόξ ζοκόιμο μέηνςκ γηα ηεκ 

εθπαίδεοζε. Ο οπμονγόξ δήιςζε ,άιιςζηε, όηη ημ Μάνηημ ζα είκαη έημημεξ μη κμμμζεηηθέξ νοζμίζεηξ 

γηα ημ Λύθεημ με βάζε ηα πμνίζμαηα ημο Γζκηθμύ δηαιόγμο, δειαδή, μη αιιαγέξ ζηε Β΄ θαη Γ΄ ηάλε 

Λοθείμο γηα Γζκηθό Απμιοηήνημ θαη Πακειιαδηθέξ, ε Αλημιόγεζε ζηειεπώκ, ε Αοημαλημιόγεζε θη ε 

Αοημκμμία ηεξ Σπμιηθήξ Μμκάδαξ, μη νηδηθέξ αιιαγέξ ζηα ακαιοηηθά πνμγνάμμαηα θαη ζηηξ 

ακαζέζεηξ μαζεμάηςκ θαη μη αιιαγέξ ζηηξ οπενεζηαθέξ μεηαβμιέξ, με πανεμβάζεηξ ζηα ΠΔ 50 θαη 

100 

«Θεμαηηθή Εβδμμάδα» ζηα Γομκάζηα 

Με εγθύθιημ ζηηξ 23/12/2016 (ηειεοηαία δηδαθηηθή εμένα ημο 2016) θαη ηεκ έκδεηλε <<ελαηνεηηθά 

επείγμκ>> ημ Υπμονγείμ δεηά από ημοξ Σοιιόγμοξ Δηδαζθόκηςκ, πςνίξ θαμία πνμεγμύμεκε 

εκεμένςζε, κα θαηαζέζμοκ μέπνη ηηξ 3 Φεβνμοανίμο ζπέδημ εθπόκεζεξ γηα ηεκ οιμπμίεζε ζεμαηηθήξ 

εβδμμάδαξ ζηα Γομκάζηα πάκς ζε ηνεηξ άλμκεξ α) δηαηνμθή θαη πμηόηεηα δςήξ β) πνόιερε ημο 

εζηζμμύ θαη ηςκ ελανηήζεςκ γ) έμθοιεξ ηαοηόηεηεξ. 

Λε βάζε ηα αθόιμοζα: 

 Γηα ηα ζέμαηα δηαηνμθήξ, απμθογήξ ελανηεζημγόκςκ μοζηώκ θαη ηζόηεηαξ ηςκ δύμ θύιςκ, 

γηκόηακ ήδε ιόγμξ οπμπνεςηηθά ζηα μαζήμαηα ηςκ Βηςμαηηθώκ Δνάζεςκ ( μάζεμα ημ μπμίμ 

θαηανγήζεθε από θέημξ με απόθαζε ημο Υπμονγείμο βάζεη «παηδαγςγηθώκ» όπςξ ηζπονίζηεθε 

θνηηενίςκ ), ηεξ Οηθηαθήξ Οηθμκμμίαξ, ηεξ Βημιμγίαξ ( μη ώνεξ ηςκ μπμίςκ μεηώζεθακ από θέημξ με 

ηεκ ίδηα απόθαζε όπςξ παναπάκς ), ηεξ Νεμειιεκηθήξ Γιώζζαξ θαη Λμγμηεπκίαξ, ηεξ Γομκαζηηθήξ 

( ηεξ μπμίαξ μη ώνεξ επίζεξ μεηώζεθακ ζε πνμεγμύμεκεξ πνμκηέξ ), ηεξ Κμηκςκηθήξ θαη Πμιηηηθήξ 

Αγςγήξ, πμο είκαη εκηαγμέκα ζημ ςνμιόγημ πνόγναμμα ηςκ ηνηώκ ηάλεςκ ημο Γομκαζίμο θαη 

mailto:aelmeahaias@gmail.com
http://aelmeahaias.wordpress.com/


πνμαηνεηηθά ζηα ελςδηδαθηηθά πνμγνάμμαηα αγςγήξ ογείαξ, πμο εθπμκμύκηαη από εθπαηδεοηηθμύξ 

όιςκ ηςκ εηδηθμηήηςκ με μμάδεξ μαζεηώκ ζηηξ ίδηεξ ζπμιηθέξ μμκάδεξ ( επίζεξ έπεη πενηθμπεί 

δναζηηθά ε δοκαηόηεηα οιμπμίεζήξ ημοξ ). Οοζηαζηηθά απμθόπημκηαη ζεμακηηθά δεηήμαηα από ηε 

βαζηθή ημοξ δηδαζθαιία θαη μεηαηνέπμκηαη ζε «πνμγνάμμαηα». 

 Σηα μέζα ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ ημ Υπμονγείμ δεηά κα ακαπνμζανμμζηεί όιμ ημ ζπμιηθό 

πνόγναμμα γηα μία εβδμμάδα, αδηαθμνώκηαξ γηα ημκ μπμημδήπμηε πνμγναμμαηηζμό έπμοκ θάκεη 

ήδε ηα ζπμιεία αιιά θαη μ θάζε εθπαηδεοηηθόξ λεπςνηζηά. 

 Οη εθπαηδεοηηθμί επηβανύκμκηαη με  πνόζζεηα γναθεημθναηηθά θαη δημηθεηηθά θαζήθμκηα 

ζε βάνμξ ημο παηδαγςγηθμύ θαη δηδαθηηθμύ ένγμο ημοξ, κέεξ αιιαγέξ ζηα ςνμιόγηα 

πνμγνάμμαηα ζε μία ζπμιηθή πνμκηά πμο ημ μόκημμ θαη ζηαζενό πνμζςπηθό μεηώκεηαη θαη έκα 

μεγάιμ ημήμα ηςκ εθπαηδεοηηθώκ ενγάδεηαη ζε 2, 3 ή θαη πενηζζόηενα ζπμιεία. 

 Η αζθοθηηθή εμενμμεκία θαηάζεζεξ (3 Φιεβάνε) ημο μιμθιενςμέκμο ζπεδηαζμμύ με 

ακαιοηηθή πενηγναθή ηςκ δναζηενημηήηςκ ακά δηδαθηηθή ώνα, ακά δηδάζθμκηα θαη ακά ηάλε ή ημήμα 

θαη με δεδμμέκμ όηη ζηηξ 20 Ιακμοανίμο ιήγεη ημ Α΄Τεηνάμεκμ με ό,ηη ζοκεπάγεηαη αοηό γηα ηηξ 

επηβεβιεμέκεξ δηαδηθαζίεξ πμο οιμπμημύκηαη ημ ζογθεθνημέκμ δηάζηεμα ζηα Γομκάζηα, δεμημονγεί 

ακαζηάηςζε ζηε ιεηημονγία ηςκ ζπμιείςκ. 

 Τα ζπμιεία οπμπνεμύκηαη κα οιμπμηήζμοκ όζα πενηγνάθμκηαη ζηεκ εγθύθιημ πςνίξ 

παηδαγςγηθή, δημηθεηηθή θαη μηθμκμμηθή βμήζεηα. Φςνίξ θαμία ελαζθάιηζε θναηηθήξ 

πνεμαημδόηεζεξ (ζα οιμπμηεζεί ιαμβάκμκηαξ οπόρε ηα ηδηαίηενα παναθηενηζηηθά θαη ημοξ 

δηαζέζημμοξ πόνμοξ ηεξ ζπμιηθήξ μμκάδαξ) θαη θαμία επημόνθςζε μη εθπαηδεοηηθμί θαιμύκηαη ζε 

ειάπηζημ πνόκμ κα πνμεημημάζμοκ θαη κα ακαπηύλμοκ ζε βάζμξ δεηήμαηα εοαίζζεηα πμο 

εκδεπμμέκςξ μ ηνόπμξ πνμζέγγηζεξ κα πνμθαιέζεη πνμβιήμαηα θαη ακηηδνάζεηξ εκηόξ θαη εθηόξ 

ζπμιείμο.    

 Τμ οπμονγείμ πενημνίδεη ζημ πιαίζημ αοηήξ ηεξ γναθεημθναηίαξ (οπμπνεςηηθόηεηα, 

ακάζεζε) ηεκ παηδαγςγηθή αοημκμμία ηςκ εθπαηδεοηηθώκ, εκηάζζμκηαξ ηεκ εθπαηδεοηηθή 

δηαδηθαζία ζε έκα ειεγπόμεκμ πιαίζημ με μεηνήζημα απμηειέζμαηα θαη δείθηεξ εηζάγμκηαξ ηηξ 

«θαιέξ πναθηηθέξ» γηα ηεκ αοημαλημιόγεζε ημο εθπαηδεοηηθμύ ένγμο θαη ηεκ αλημιόγεζε ημο 

εθπαηδεοηηθμύ.  

 Αλίδεη, αθόμε, κα επηζεμακζεί όηη ε ζπεηηθή εγθύθιημξ έπεη όιμ ημ «παθέημ» γηα ημκ 

εθπαηδεοηηθό :οπμπνεςηηθή ζομμεημπή, μμάδα ζοκημκηζμμύ, θόνμα ζομπιήνςζεξ ζπεδίμο 

οιμπμίεζεξ, θόνμα οπμβμιήξ ζημ ΘΕΠ γηα απμηίμεζε οιμπμίεζεξ. Ιαηακαγθαζμόξ 

εκηαηηθμπμίεζε, ηοπμπμίεζε, μεηνήζημα απμηειέζμαηα, δείθηεξ, θ.ι.π. Όια αοηά δείπκμοκ 

λεθάζανα ηεκ πνόζεζε ημο Υπ. Παηδείαξ κα θαημπονώζεη βήμαηα ζηεκ αλημιόγεζε ηςκ 

ζπμιηθώκ μμκάδςκ θαη ηςκ εθπαηδεοηηθώκ. Τμ επηπείνεμα παιηό θαη γκςζηό: ε ακάδεηλε 

"θαιώκ πναθηηθώκ" ηςκ ζπμιείςκ 

 

«Δεμημονγηθέξ Ενγαζίεξ» ζηα Κύθεηα 



 Τμ Υπμονγείμ Παηδείαξ ύζηενα από εηζήγεζε ημο ΙΓΠ έζηεηιε ζηηξ 23/12/2016 ζηα ζπμιεία 

μδεγίεξ γηα ηεκ εθπόκεζε ηςκ «Δεμημονγηθώκ Γνγαζηώκ» (Δ.Γ.) ζηα ΓΓΛ (αν.8 ΠΔ 46/2016) με ηε 

δηαδηθαζία ρεθάζηε-ζθμοπίζηε-ηειεηώζαηε! Οη μδεγίεξ αθμιμοζμύκ παιαηόηενεξ πνμηάζεηξ από ημ 

1994 θαη δεκ απμηειμύκ πανά ακηηγναθή ημο Π.Δ. 60/2006, αν.8, ημ μπμίμ δεκ εθανμόζηεθε πμηέ, 

πνμθακώξ γηαηί μη εμπκεοζηέξ ημο θαηάιαβακ πςξ αοηό ήηακ αδύκαημ κα οιμπμηεζεί ζηεκ 

οπάνπμοζα δμμή θαη ιεηημονγία ημο δεμόζημο ζπμιείμο. Θεςνμύμε όηη μη μδεγίεξ είκαη 

ακεθάνμμζηεξ, πςνίξ παηδαγςγηθό όθειμξ θαη ε πνμπεηνόηεηα ηεξ δηαδηθαζίαξ με ηεκ μπμία 

επηπεηνεί ημ Υπμονγείμ κα ηεκ οιμπμηήζεη δεμημονγεί πάμξ ζηε ιεηημονγία ηςκ ζπμιείςκ. 

 Υπμγναμμίδμομε ηεκ αλία ηςκ ενγαζηώκ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη όηη πανά ηεκ  έιιεηρε 

μοζηαζηηθήξ επημόνθςζεξ θαη ζηήνηλεξ ημο δηδαθηηθμύ ημοξ ένγμο από ημ Υπμονγείμ Παηδείαξ, 

πμιιμί εθπαηδεοηηθμί πνεζημμπμημύκ ηηξ ενγαζίεξ αοηέξ ζηεκ θαζεμενηκόηεηα ηεξ ηάλεξ. 

 Λε βάζε ηα αθόιμοζα:  

 Οη εθθνάζεηξ πενί «δεμημονγηθήξ ηθακόηεηαξ», «ενεοκεηηθμύ πκεύμαημξ», «ειεύζενεξ 

επηιμγήξ ζέμαημξ από μαζεηέξ» θιπ δεκ εοζηαζμύκ, δηόηη μη ζογθεθνημέκεξ ενγαζίεξ αθμνμύκ 

μόκμ ζηα γναπηώξ ελεηαδόμεκα μαζήμαηα, απμζθμπμύκ ζηε βειηίςζε ηεξ βαζμμιμγίαξ θαη δεκ 

έπμοκ κα θάκμοκ με ηηξ θιίζεηξ θαη ημ μενάθη ημο μαζεηή γηα ηε δηενεύκεζε ζθέρεςκ θαη 

ενςηεμάηςκ. Η επηιμγή ζέμαημξ από ημοξ μαζεηέξ δεκ έπεη θαμία ζπέζε με ηα πναγμαηηθά 

εκδηαθένμκηά ημοξ, αθμύ θαιμύκηαη κα δειώζμοκ ηνία ζέμαηα θαη… «όπμημ θάηζεη». Οη Σύιιμγμη 

δηδαζθόκηςκ με αδηεοθνίκηζηα θνηηήνηα, θαιμύκηαη κα απμθαζίζμοκ με πμημ ηειηθά ζέμα ζα 

αζπμιεζεί μ θάζε μαζεηήξ, εθηόξ ακ ημ Υπμονγείμ ζεςνεί παηδαγςγηθό θνηηήνημ κα επηιέλεη μ 

δηδάζθςκ πμημοξ μαζεηέξ ζα θναηήζεη (!!), όπςξ ακαθένεη ημ Π.Δ 46/2016. 

 Οη μαζεηηθέξ ενγαζίεξ θαηαπςνμύκηαη με πμζμηηθά δεδμμέκα ζηηξ θόνμεξ πμο 

πενηέπμκηαη ζηηξ μδεγίεξ θαη ζομπενηιαμβάκμκηαη ζημκ αημμηθό θάθειμ ημο μαζεηή. Αοηό 

ζεμαίκεη πςξ οπάνπεη θαη ανκεηηθή αλημιόγεζε γηα ηεκ Δ.Γ εθόζμκ μη μαζεηέξ ζα πςνίδμκηαη ζε 

όζμοξ έπμοκ γεμάημοξ ημοξ αημμηθμύξ θαθέιμοξ θαη ζε όζμοξ ημοξ έπμοκ μηζμ-άδεημοξ ή άδεημοξ. 

 Η οπμδμμή ηςκ ζπμιείςκ ζε θαμία πενίπηςζε δεκ μπμνεί κα οπμζηενίλεη ηέημημο είδμοξ 

δηενγαζίεξ. Σε πμηεξ βηβιημζήθεξ, με πμηα ηα επμπηηθά μέζα, ζε πμηα ενγαζηήνηα θαη με πμηα 

οιηθμηεπκηθή οπμδμμή ζα οιμπμηεζμύκ μη ζογθεθνημέκεξ δνάζεηξ; 

 Οη Σύιιμγμη Δηδαζθόκηςκ επςμίδμκηαη κέα γναθεημθναηηθά θαη δημηθεηηθά βάνε ζηεκ ήδε 

πμιύ επηβανομέκε θαζεμενηκόηεηά ημοξ. Ιαιμύκηαη κα θμνηςζμύκ όιε ηε γναθεημθναηία πμο 

πνμθύπηεη (ζέμαηα, μμαδμπμίεζή ημοξ, θαηακμμή μαζεηώκ, αιιαγή ςνμιμγίςκ πνμγναμμάηςκ, 

ζοκεδνηάζεηξ, ζομπιήνςζε θμνμώκ θιπ), όηακ μεγάιμ θμμμάηη εθπαηδεοηηθώκ πενηθένεηαη ζε 

2, 3 ή θαη πενηζζόηενα ζπμιεία. Λε βάζε ηηξ μδεγίεξ «ε ηειηθή δηεοζέηεζε… εκαπόθεηηαη ζημ 

Σύιιμγμ Δηδαζθόκηςκ θάζε ζπμιηθήξ μμκάδαξ». Αοηή ε πανςδία δεμημονγηθήξ ενγαζίαξ 

απμηειεί ζηεκ μοζία αύλεζε ημο δηδαθηηθμύ ςνανίμο θαη απιήνςηε ενγαζία ηςκ εθπαηδεοηηθώκ, 

αθμύ όιε ε πνμεημημαζία ηεξ ζα γίκεηαη εθηόξ δηδαθηηθμύ ςνανίμο. 

 Ο παηδαγςγηθόξ θαη επηζηεμμκηθόξ νόιμξ ημο ζπμιείμο θαη ηςκ εθπαηδεοηηθώκ εοηειίδεηαη 

όηακ ζε μεηθηά ημήμαηα ηςκ 27 μαζεηώκ μέζα ζε δύμ 7ςνα θαη αθμύ ελαηνεζμύκ μη δηδάζθμκηεξ ζηε 

Γ΄ Λοθείμο θαη μη πενηθενόμεκμη εθπαηδεοηηθμί, μη μαζεηέξ ζα ηαληκμμήζμοκ ημ οιηθό, ζα ημ 



επελενγαζημύκ θαη ηε δεύηενε μένα ζα ημ ζοκζέζμοκ θαη ζα ημ πανμοζηάζμοκ, πςνίξ απαναίηεηα μ 

επμπηεύςκ θαζεγεηήξ κα είκαη θαη μ επηβιέπςκ γηα ημ ζύκμιμ ημο ημήμαημξ. 

 Η επηβμιή ηςκ «δεμημονγηθώκ» ενγαζηώκ έπεη ζακ ζηόπμ ηεκ επηηάποκζε ημο ζπεδίμο 

ημο πνμζςπηθμύ θαθέιμο ημο θάζε μαζεηή (portofolio), ηεξ ζοιιμγήξ ηςκ αημμηθώκ ημο 

πηζηςηηθώκ μμκάδςκ, ηεκ ζύκδεζε ηςκ μεηνήζημςκ ζημηπείςκ με ηεκ αοημαλημιόγεζε ηεξ 

ζπμιηθήξ μμκάδαξ αιιά θαη ηεκ αημμηθή αλημιόγεζε ημο εθπαηδεοηηθμύ θαη πανάιιεια ηεκ 

αιιαγή ηεξ θύζεξ ημο ένγμο ημο εθπαηδεοηηθμύ ζε ζοκημκηζηή θαη ηεκ πεναηηένς 

ειαζηηθμπμίεζε ηεξ ενγαζίαξ μαξ. 

 

Λαζεηεία θαη παναθηενηζμόξ θμίηεζεξ ζηα ΕΠΑΚ 

 Θεζπίδεηαη μ παναθηενηζμόξ θμίηεζεξ ηςκ μαζεηώκ ηςκ ΕΠΑΚ ζηε μέζε ημο ζπμιηθμύ 

έημοξ με απώηενμ ζηόπμ ηε ζοκέκςζε- θαηάνγεζε εηδηθμηήηςκ. Τμ ίδημ άιιςζηε ημ οπμονγείμ 

Παηδείαξ πανά ηεκ πνμζπάζεηα γηα άμβιοκζε ηςκ εκηοπώζεςκ ημ ακαθένεη λεθάζανα «Σηηξ 

πενηπηώζεηξ πμο μ ανηζμόξ ηςκ παναθμιμοζμύκηςκ μαζεηώκ/ ηνηώκ είκαη μηθνόηενμξ από ημοξ 

ανπηθά εγγεγναμμέκμοξ θαη θάης από ηα ςξ άκς όνηα, βάζεη ηςκ μπμίςκ δηαηίζεηαη θαη δεύηενμξ 

εθπαηδεοηηθόξ, πςνίξ κα οπάνπεη επίπηςζε ζημοξ μαζεηέξ/ ηνηεξ ή ζηεκ ιεηημονγία ηςκ ημεμάηςκ, 

μπμνεί μ δεύηενμξ εθπαηδεοηηθόξ κα αλημπμηεζεί γηα ηεκ θάιορε άιιςκ εθπαηδεοηηθώκ ακαγθώκ 

(π.π. ηάλε μαζεηείαξ)» . 

 Λε ηε μαζεηεία πανάιιεια πνμζθένμοκ βμνά ζηηξ επηπεηνήζεηξ ημοξ μαζεηέξ ςξ θηεκό, 

ακεηδίθεοημ θαη πςνίξ ζοκδηθαιηζηηθά δηθαηώμαηα ενγαηηθό δοκαμηθό οπμβαζμίδμκηαξ ζοκάμα ηα 

πηοπία εηδηθόηεηαξ ηςκ ΕΠΑΚ θαη πνμςζώκηαξ ηεκ θηκεηηθόηεηα (επόπηεξ μαζεηείαξ) γηα κα 

θαιύρμοκ ηα "πιεμκάζμαηα" ζε εθπαηδεοηηθό πνμζςπηθό ηςκ εηδηθμηήηςκ πμο ηεπκεηά δεμημύνγεζε 

μ κ. 4386/2016 Γίκαη επίζεξ αλημζεμείςημ όηη ε πνώηε « επηπείνεζε» πμο ζα αλημπμηήζεη ημ θζεκό 

ενγαηηθό δοκαμηθό είκαη ημ «Δεμόζημ», εθόζμκ έπμοκ ήδε πνμθενοπηεί 6726 ζέζεηξ μαζεηείαξ- 

ενγαζίαξ ζε αοηό. 

 Επηπιέμκ με βάζε ημ ζπέδημ μδεγμύ εθανμμγήξ ηεξ μαζεηείαξ πμο ελέδςζε ημ 

Υπμονγείμ δεηάκε από ηα ίδηα ηα ζπμιεία κα ακαιάβμοκ ημ νόιμ ημο δηαμεζμιαβεηή με ημοξ 

θμνείξ ημο δεμμζίμο αιιά θαη με ηηξ ημπηθέξ επηπεηνήζεηξ θαη ηεκ αγμνά, γηα ηεκ εύνεζε 

ζέζεςκ μαζεηείαξ. Σηεκ μοζία μεηαηνέπμοκ ηα ΕΠΑΚ ζε γναθεία εονέζεςξ ενγαζίαξ. 

 

Η Θεμαηηθή Εβδμμάδα ζηα Γομκάζηα, μη Δεμημονγηθέξ Ενγαζίεξ ζηα Κύθεηα, ε μαζεηεία 

ζηα ΕΠΑΚ θαη μη επενπόμεκεξ αιιαγέξ πμο πνμςζεί ημ ΘΕΠ («πενηγναθηθή» 

αλημιόγεζε μαζεηώκ, «αοκζεηηθέξ» ενγαζίεξ ζηα γομκάζηα), απμηειμύκ ημήμαηα ηςκ 

εθπαηδεοηηθώκ «μεηαννοζμίζεςκ», κέμ Κύθεημ, θιπ έηζη όπςξ έπμοκ πενηγναθεί από 

ηα πμνίζμαηα Γαβνόγιμο-Κηάθμο ζε πιήνε ακηηζημηπία με ηηξ επηηαγέξ ημο ΟΟΣΑ. 

 

Τμ ΔΣ ηεξ Α ΕΚΛΕ Απαΐαξ απμθάζηζε: 



 

Ζεηάμε από ημ Υπμονγείμ: 

α. Μα πνμπςνήζεη άμεζα ζε μόκημμοξ δημνηζμμύξ εθπαηδεοηηθώκ επακαθένμκηαξ ημ ςνάνημ ζηα 

πνμ ημο 2013 επίπεδα. 

β. Μα ακαθαιέζεη άμεζα ηηξ ζπεηηθέξ εγθοθιίμοξ γηα ηε ζεμαηηθή εβδμμάδα ζηα Γομκάζηα θαη 

ηηξ δεμημονγηθέξ ενγαζίεξ ζηα ιύθεηα. 

Γ. Μα ακαθαιέζεη άμεζα ηεκ Υπμονγηθή απόθαζε γηα ημ πνόςνμ παναθηενηζμό θμίηεζεξ ζηα 

ΕΠΑΚ θαη κα πάνεη πίζς ημ κμμμζεηηθό πιαίζημ γηα ηε μαζεηεία. Μα πνμπςνήζεη ζηε 

ζεζμμζέηεζε ηεξ Πναθηηθήξ άζθεζεξ με εοζύκε ημο θνάημοξ πςνίξ πενημνηζμμύξ θαη θνηηήνηα 

θαη ζε θάζε πενίπηςζε κα είκαη εκηαγμέκε πιήνςξ μέζα ζηεκ εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία.  

Ζεηάμε από ηεκ ΟΚΛΕ κα ακαιάβεη ηηξ εοζύκεξ ηεξ, κα θαιύρεη ζοκδηθαιηζηηθά ημοξ 

ζοκαδέιθμοξ θαη ημοξ Σοιιόγμοξ Δηδαζθόκηςκ πμο δηαθςκμύκ με ηα παναπάκς θαη κα θαιέζεη 

άμεζα Γεκηθή Σοκέιεοζε Πνμέδνςκ ΕΚΛΕ μέπνη θαη ημ Σάββαημ, 4/2/2017, ώζηε κα 

δηαμμνθςζμύκ ζοιιμγηθά μη ζέζεηξ ημο θιάδμο θαη κα απμθαζηζηεί ημ πνόγναμμα δνάζεξ 

απέκακηη ζηηξ επηθίκδοκεξ θαη πενίενγεξ αιιαγέξ πμο πνμςζεί ημ οπμονγείμ. 

 

Ιαιμύμε ημοξ Σοιιόγμοξ Δηδαζθόκηςκ κα με πνμπςνήζμοκ ζε θαμηά απόθαζε 

μύηε γηα ηεκ ακάζεζε Δεμημονγηθώκ Ενγαζηώκ, μύηε γηα ηεκ μνγάκςζε ηεξ Θεμαηηθήξ 

Εβδμμάδαξ, μύηε κα πνμβμύκ ζε εκένγεηεξ δηαμεζμιάβεζεξ γηα εύνεζε ζέζεςκ 

μαζεηείαξ θαη ζε ακάζεζε επμπηείαξ ζε εθπαηδεοηηθμύξ μέπνη ηεκ απόθαζε ηεξ Γεκηθήξ 

Σοκέιεοζεξ Πνμέδνςκ ηςκ ΕΚΛΕ. Τμ ΔΣ ηεξ Α ΕΚΛΕ Απαΐαξ πανέπεη πιήνε 

ζοκδηθαιηζηηθή θάιορε ζημοξ ζοιιόγμοξ ηςκ ζπμιείςκ εοζύκεξ ημο. 

 

                                                                                        Για το Δ. . 

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματζας 

 

 

 

                  Ψαρράς Σπύρος                                                              Μακρίδης Στάθης 

 


