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Παρασκευή 29 Μαΐου 2014 

Αρ. πρωτ. 179 

Θέμα: Ενημέρωση από την Πρόεδρο  του Σ.Κ.Φ.Ε.  για την 8 η  συνεδρία  του Δ.Σ.  της Φ.Ε.  

Συνάδελφοι,  

Την Τρίτη 20 Μαΐου 2014, έγινε η 8η  συνεδρία της Φ.Ε. Στις 7:10΄μ.μ. και 

αφού, όπως συνηθίζεται, το Δ.Σ. της Φ.Ε. είχε συνεδριάσει για κάποιο χρονικό 

διάστημα κεκλεισμένων των θυρών για τους εκπροσώπους των εργαζομένων και 

των γονέων ,  κλήθηκαν να μπουν στην αίθουσα συνεδριάσεων οι εκπρόσωποι των 

Σωματείων  (οι Πρόεδροι του Σ.Κ.Φ.Ε.,  Σ.Δ.Ν.Φ.Ε.,  η Αντιπρόεδρος του Σ.Δ.Υ.Φ.Ε.  

και ο  Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων ).  

Στη συνεδρίαση εκτός από τον Πρόεδρο της Φ.Ε. κ. Γ.  Μπαμπινιώτη 

παρευρίσκονταν και όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Φ.Ε. 

http://www.arsakeio.gr/gr/administration/directors -board ,  ο Οικονομικός 

Διευθυντής της Φ.Ε.  κ. Β.  Χρυσανθακόπουλος και  η Επόπτρια των Σχολείων κ.  Β. 

Παπαπέτρου.  Παρευρέθηκε επίσης και ο αρχιτέκτονας κ. Ι .  Λεοντόπουλος.  

  Ο Πρόεδρος της Φ.Ε.,  μετά την είσοδ ό μας,  προχώρησε  κατευθείαν  

στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

Στο Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο για κάθε ένα 

από τα θέματα ξεχωριστά τα οποία και εγκρίθηκαν ομόφωνα από τα μέλη του Δ.Σ.  

της Φ.Ε.  

Στο  θέμα Νο4 «Έγκριση δαπανών και θεμάτων που προτείνονται από την Επιτροπή 

Οικονομίας (Επιτροπή Οικονομίας 9/4/2014)», υποβλήθηκαν από την Πρόεδρο του 

Σ.Κ.Φ.Ε. δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση ήταν: «Ποιες είναι συγκεκριμένα αυτές 

οι δαπάνες;» .  Ο Πρόεδρος της Φ.Ε.  απαντώντας δεν ανέφερε συγκεκριμένα καμία 

δαπάνη και κανένα θέμα από αυτά που προτάθηκαν για έγκριση και είπε  ότι «Το 

θέμα αυτό αφορά σε όλες τις δαπάνες που είναι απαραίτητο  να  γίνουν για τη 

λειτουργία των Σχολείων της Φ.Ε.  Ότι δαπάνη γίνεται,  εγκρίνεται  πρώτα από την 

αρμόδια επιτροπή  της Φ.Ε.  και μετά από το Δ.Σ. της Φ.Ε.  Ουδέποτε γίνεται κάποιο 

έξοδο χωρίς να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. » .  Η δεύτερη ερώτηση η οποία 

αφορούσε την  αφίσα του  Διεθνούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος «F1 in Schools», το 

οποίο υλοποιείται εδώ και 12 χρόνια σε 34 χώρες τού κόσμου, και στο  οποίο 

συμμετείχαν φέτος τρεις ομάδες μαθητών από τα  Αρσάκεια -  Τοσίτσεια Σχολεία 

Ψυχικού, Εκάλης και Πατρών ,  ήταν η εξής: «Εμφανίζεται η  Φ.Ε. στην αφίσα αυτή 

http://www.arsakeio.gr/gr/administration/directors-board
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με την ιδιότητα του χορηγού ;»  Η απάντηση που δόθηκε από τον Πρόεδρο της Φ.Ε.  

ήταν ότι «Ουδέποτε η Φ.Ε. υπήρξε χορηγός σε οτιδήποτε .  Η εμφάνιση της Φ.Ε. 

στην αφίσα αφορά μόνο στη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα. »   

Στο θέμα Νο5 «Έγκριση υποτροφιών διδάκτρων που προτείνονται από την Επιτροπή 

Υποτροφιών (Συνεδρία 24/3/2014)», η Πρόεδρος του Σ.Κ.Φ.Ε. ρώτησε: «Τι σκοπεύει να 

κάνει η Φ.Ε. για τα αρνητικά σχόλια που διατυπώνονται σε  ρεπορτάζ της εφημερίδας 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ ,  της 22ας Μαρτίου 2014, και αφορούν στις υποτροφίες και στον 

τρόπο που αυτές δίνονται από τη Φ.Ε. ;».  Η απάντηση που δόθηκε από τον 

Πρόεδρο ήταν:  «… επειδή τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως περιγράφονται στο 

άρθρο, η Φ.Ε.,  αν και θα μπορούσε, δεν ήθελε να δώσει έκταση στο θέμα .».  

Τέλος στο θέμα Νο  9 «Επικύρωση πρακτικών (25/2/2014)», η Πρόεδρος του Σ.Κ.Φ.Ε.  

υπέβαλλε την ερώτηση: «Θα μπορούσε το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. να έχει  αντίγραφο των 

πρακτικών αυτών;».  Η απάντηση που δόθηκε  από τον Πρόεδρο της Φ.Ε. ήταν 

κατηγορηματική και ήταν  ΟΧΙ. Άφησε όμως περιθώρια να μπορούν να δοθούν, 

μετά από ανάλογη αίτηση, αποσπάσματα και γνώμες που έχουν καταγραφεί στα 

πρακτικά.  

Πριν ξεκινήσει η συζήτηση για τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ  θέματα ο Πρόεδρος της Φ.Ε.  

ζήτησε από τον κ.  Σ.  Γκλαβά (μέλος του Δ.Σ.  της Φ.Ε , υπεύθυνος της Φ.Ε.  για το 

Ψηφιακό Πρόγραμμα Αρσακείου και Πρόεδρος  του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής Ι.Ε.Π.) να ενημερώσει το Συμβούλιο για την πορεία της «Τράπεζας 

Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» (ΤΘΔΔ),  που θα λειτουργήσει για πρώτη 

χρονιά φέτος ,  προκειμένου οι μαθητές της Α'  τάξης των Γενικών Λυκείων και των 

ΕΠΑΛ, όλης της χώρας, να δώσουν προαγωγικές εξετάσεις με το καινούργιο 

σύστημα που ορίζει ο νόμος για το «νέο Λύκειο».  

Ο κ. Σ. Γκλαβάς αρχικά αναφέρθηκε στην πρόοδο  που υπάρχει σχετικά με την 

αξιοποίηση  της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία στα Σχολεία 

της Φ.Ε.,  αναφέροντας τόσο τη δημιουργία και τη λειτουργία της ψηφιακής 

πλατφόρμας e -arsakeio, όσο τον εξοπλισμό της συντριπτικής πλειονότητας των  

αιθουσών ,  της Α/θμιας αλλά και της Β/θμιας, με Διαδραστικούς Πίνακες και τη 

μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων της Φ.Ε. γύρω από θέματα 

που άπτονται στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.  

Έπειτα ενημέρωσε τα μέλη της Φ.Ε. ότι :   
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 Η αρχική ιδέα ήταν να γίνει πιλοτική εφαρμογή  των εξετάσεων με 

χρήση της ΤΘΔΔ σε μερικά σχολεία της Ελλάδας, αλλά επικράτησε η 

άποψη να ακολουθηθεί ο τρόπος αυτός σε όλα τα σχολεία  της 

Επικράτειας .  

 Η  ΤΘΔΔ θα ανοίξει τη Δευτέρα 26 Μαΐου 2014 , όπως και έγινε,  και 

αυτό διότι ναι μεν η ΤΘΔΔ ήταν έτοιμη να  λειτουργήσει εδώ και 20 

ημέρες .  Δεν άνοιξε όμως  γιατί  ο «περιορισμένος»  αριθμός των 

θεμάτων που έχουν συγκεντρωθεί θα δημιουργούσε άγχος και πίεση 

στους μαθητές οι οποίοι θα έκαναν, την τελευταία στιγμή, έναν 

αγώνα δρόμου προκειμένου να λύσουν όλα τα θέματα που υ πάρχουν 

επί του παρόντος  σε αυτήν!  

 Από την επόμενη σχολική χρονιά η ΤΘΔΔ θα ανοίγει τέλος 

Σεπτεμβρίου με πολύ περισσότερα θέματα.  

 Τα θέματα θα είναι «βατότερα»  από πολλά άλλα που επιλέγουν οι 

καθηγητές ως θέματα εξετάσεων των σχολείων τους.  

 Θέλαμε να περάσουμε ένα μέτρο στον τρόπο διεξαγωγής των 

εξετάσεων ,  αλλά και να εξασφαλίσουμε ότι σε όλα τα σχολεία της 

Ελλάδας οι μαθητές θα διδάσκονται όλ η την προβλεπόμενη, από το 

αναλυτικό πρόγραμμα του ΥΠΑΙΘ, ύλη.  

 Παγκοσμίως λειτουργεί η ιδέα αυτή της τράπεζας θεμάτων.  

Στο σημείο αυτό  η Πρόεδρος του Σ.Κ.Φ.Ε. είπε: «Όπως γνωρίζετε  το  φετινό  

σχολικό έτος σε αρκετά Δημόσια Σχολεία και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας ,  δεν 

έγινε, από το ΥΠΑΙΘ, τοποθέτηση καθηγητών διαφόρων ειδικοτήτων σε Γυμνάσια 

και Λύκεια, ή η τοποθέτησή τους έγινε με τραγική καθυστέρηση. Είναι σωστό οι  

μαθητές των σχολείων αυτών να αντιμετωπιστούν όπως οι μαθητές των σχολείων 

που δεν παρουσιάστηκαν τέτοια φαινόμενα; ». Ο κ. Σ. Γκλαβάς απάντησε ότι αυτά τα 

θέματα είναι  υπαρκτά και το ΥΠΑΙΘ έχει φροντίσει  τα σχολεία αυτά να 

εξαιρεθούν, παραδέχτηκε, δε, ότι σε πολλά μαθήματα ο όγκος της φετινής ύλης 

της Α΄  Λυκείου ήταν τεράστιος και διαβεβαίωσε ότι θα γίνει εξορθολογισμός της.  

Μετά από αυτή την εκτενή αναφορά στην ΤΘΔΔ συζητήθηκαν τα θέματα 

που αφορούσαν στο  Β΄. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ. Ο Πρόεδρος της Φ.Ε.  ζήτησε το πρώτο θέμα  

του  Α΄. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ το Α.1. «Αναδιάρθρωση των Αρσακείων και των 

Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τής Φ.Ε.», να συζητηθεί στο 
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τέλος, κάτι που βρήκε σύμφωνο και το υπόλοιπο Δ.Σ. Συζητήθηκαν, λοιπόν,  

πρώτα τα  παρακάτω θέματα, τα οποία και εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Φ.Ε. εξ 

ολοκλήρου.  

     Α.2. «Λειτουργία αίθουσας με χρήση νέων μέσων (ταμπλέτες)» 

 Β΄. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Γ΄.  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

 Δ΄.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΡΣΑΚΕΙΩΝ -ΤΟΣΙΤΣΕΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

 Ειδικότερα :   

 Στο Α.2. «Λειτουργία αίθουσας με χρήση νέων μέσων (ταμπλέτες)», αναφέρθηκε ότι η 

Microsoft ,  στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της πολιτικής ,  θα εξοπλίσει δύο 

αίθουσες, μία στα Σχολεία της Εκάλης και μία στα Σχολεία της 

Θεσσαλονίκης, με 25 Tablets και ένα Διαδραστικό Πίνακα στην καθεμία 

(συνολικού κόστους 40 -45.000€). Η λειτουργία αυτών των αιθουσών θ α 

αποτελέσει διαφήμιση για τα σχολεία μας.  

Σε ερώτηση της Πρόεδρου του Σ.Κ.Φ.Ε.,  εάν αυτό δημιουργεί υποχρεώσεις 

της Φ.Ε. απέναντι στη Microsoft ,  όσον αφορά στα λογισμικά που εγκαθιστά 

στα Σχολεία της  ή στο υλικό με το οποίο εξοπλίζεται,  η απάντηση του 

Προέδρου της Φ.Ε. ήταν κατηγορηματική και ήταν ΟΧΙ.  

Σε αυτό το σημείο ό Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων ανέφερε ότι πάγια 

τακτική των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων της Φ.Ε. ,  είναι 

να επενδύουν όλα τα χρήματα που εξασφαλίζουν, γ ια την αγορά και 

εγκατάσταση Διαδραστικών Πινάκων στα Σχολεία της Φ.Ε.  

 Στο Β.2. «Ορισμός Υπευθύνου για το Ε -arsakeio», ο Πρόεδρος της Φ.Ε. έκανε 

την πρόταση, η οποία και εγκρίθηκε ομόφωνα, να ορισθεί  ως υπεύθυνος ο κ.  

Β .  Αργυράκης,  καθηγητής Πληροφορικής  στο Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού 

και μέλος της Ομάδας Υποστήριξης Ψηφιακού Προγράμματος Αρσακείου (e -

arsakeio ).   Είπε επίσης ότι «Βοηθούν βέβαια και οι κ.κ. Δ.  Μόντινος και 

Τράπαλης, αλλά υπάρχουν και οι κυρίες Δ. Ραμπαούνη και κ.  Α. Στέφου που 

απαντούν ακούραστα, όλες τις ώρες της ημέρας  σε οποιαδήποτε απορία 

διατυπωθεί και θα έπρεπε να κάνουμε κάτι γι΄αυτές. » Μετά από σύντομη 

συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. της Φ.Ε. δόθηκε η εξουσιοδότηση να 

υπάρξει ανταμοιβή για τις κυρίες αυτές, « όχι κάτι πολύ μεγάλο ,  αλλά 

συμβολικό.».  
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 Όσον αφορά στα υπόλοιπα θέματα του Β΄. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (από το Β.1. έως και Β.6. ) ,  έγινε ,  από την Επόπτρια 

των Σχολείων μας, μία πολύ σύντομη αναφορά και υπήρξε η δέσμευση ότι τα 

στοιχεία αυτά θα δοθούν αναλυτικά στην επόμενη συνάντηση που θα έχει το 

Δ.Σ. του Σωματείου μας  με την ίδια.  

 Στο θέμα Γ.1. «Χορήγηση Μ.Κ. σύμφωνα με τον Ν. 4024/2011» η Πρόεδρος του 

Σ.Κ.Φ.Ε. επισήμανε ότι «Παραμένει η διαφωνία  μας στην απόφαση που πήρατε 

να συμψηφίσετε  και μάλιστα αναδρομικά  τα ποσά που το Υ.ΠΑΙ.Θ. δίνει εντολή 

να λάβουν οι εκπαιδευτικοί, λόγω χορήγησης του επόμενου Μισθολογικού 

Κλιμακίου (Μ.Κ.) με τη φερόμενη ως «οικειοθελή παροχή ». Ο  Πρόεδρος της 

Φ.Ε .  απάντησε ότι:  «Το θέμα είναι γνωστό, δεν χρειάζεται περαιτέρω 

συζήτηση .» Η Πρόεδρος του Σ.Κ.Φ.Ε. απευθυνόμενη στον κ. Σ. Πατεράκη 

(Αντιπρόεδρο της Φ.Ε. και τέως Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου) του 

υπέβαλε  την ερώτηση  «Ως  έγκριτος δικαστικός που είστε,  εγκρίνετε την 

ενέργεια αυτή της Φ.Ε.; » .  Στο σημείο αυτό ο  Πρόεδρος της Φ.Ε. είπε ότι:  «Ο  

κ. Πατεράκης δεν οφείλει να απαντήσει .».  

 Στο  Δ΄. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΡΣΑΚΕΙΩΝ -  

ΤΟΣΙΤΣΕΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, η κ. Επόπτρια έκανε μία αναλυτική παρουσίαση 

όλων των Δραστηριοτήτων  που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια του σχολικού 

έτους 2013-2014, σε όλα τα Σχολεία της Φ.Ε. Επίσης έγιναν προτάσεις για 

μελλοντικές εκδηλώσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στα 

Σχολεία μας .  Σε αυτό το  σημείο ο  Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων είπε 

ότι «αναγνωρίζουμε την προσφορά των Καθηγητών και των Δασκάλων  των 

Σχολείων της Φ.Ε. ,  το μεγάλο ενδιαφέρον και τη στήριξη που προσφέρουν  

για την  διεξαγωγή όλων αυτών των Δραστηριοτ ήτων». Έπειτα  ζήτησε το λόγο 

η  Πρόεδρος του Σ.Κ.Φ.Ε.  η οποία είπε  ότι «Είναι καλό να γίνονται εκδηλώσεις  

στα Σχολεία μας,  δίνοντας έτσι τη δυνατότητα  στους μαθητές/τριες να χτίζουν 

πολύπλευρα την προσωπικότητά τους ,  γιατί το σχολείο πρέπει να είναι και  

πνεύμονας πολιτισμού. Δεν πρέπει όμως όλες αυτές οι Δραστηριότητες  να 

αποβαίνουν εις βάρος του διδακτικού έργου, πρέπει να υπάρχει  ένα μέτρο. 

Πρέπει και να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν σε 

εκδηλώσεις ,  αλλά και να διδάσκονται  όλα όσα υπαγορεύουν τα αναλυτικά 

προγράμματα του ΥΠΑΙΘ. Επίσης πρέπει πάντα να δίνεται η δυνατότητα να 
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συμμετέχουν στις εκδηλώσεις όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές  και όχι πάντα οι  

ίδιοι .». Ο Πρόεδρος της Φ.Ε. συμφώνησε με την παρατήρηση αυτή, είπε ότι 

οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει  ένα μέτρο και παρακάλεσε τους Διευθυντές 

των Σχολείων, να φροντίζουν έτσι ώστε να υπάρχει αυτό το μέτρο.  

 Στο σημείο αυτό έγιναν από τον Πρόεδρο ανακοινώσεις σχετικές με έργα 

που σκοπεύει να κάνει η Φ.Ε .  στα Σχολεία της,  Ψυχικό και Εκάλη, που σχετίζονται 

με την ηλεκτρική ενέργεια (Ψυχικό) και επέκταση του παρκινγκ (Εκάλη).  

 Τελευταίο συζητήθηκε το  θέμα Α.1. «Αναδιάρθρωση των Αρσακείων και των 

Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τής Φ.Ε.» από τα Α΄. ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. 

 Ο Πρόεδρος της Φ.Ε. είπε ότι το θέμα αυτό αφορά στα Σχολεία της  

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Εκάλης και έχει ήδη συζητηθεί στην Επιτροπή 

Παιδείας που έγινε την Δευτέρα 12 Μαΐου 2014, παρουσία των εκπροσώπων του 

Συλλόγου των Δασκάλων. Συνεχίζοντας είπε ότι:  « Στην Εκάλη είχαμε τέσσερα 

Δημοτικά. Θέλουμε να έχουμε ισχυρές μονάδες, 12/θεσιες, να μη λείπουν τάξεις 

από αυτές. Είναι ευκαιρία τώρα που φεύγει η Διευθύντρια του 4ου Δημοτικού, να 

γίνει αναδιάρθρωση με τη προοπτική να είναι 12/θεσια πλήρη. Τα τμήματα του 

4ο υ  Δημοτικού θα μετακινηθούν ατόφια στα άλλα Δημοτικά.  Οι νέες άδειες 

θέλουν 12θέσια σχολεία. Δεν καταργούμε, αλλά αναστέλλουμε για ένα χρόνο τη 

λειτουργία του 4 ο υ  Δημοτικού. Από τα οκτώ (8) τμήματα του 4 ο υ  Δημοτικού τα 

πέντε (5) τμήματα ,  θα μετακινηθούν  στο 3ο  Δημοτικό, τα δύο(2) τμήματα στο 2ο  

και το ένα (1) τμήμα στο 1ο .  Έτσι το επόμενο σχολικό έτος θα υπάρχουν στο 3ο  

Δημοτικό  σχολείο  δεκατέσσερα (14) τμήματα και από δώδεκα (12) τμήματα στο 1ο 

και στο 2ο Δημοτικό. Οι τρεις εκπαιδευτικοί που περισσεύουν  θα μετακινηθούν 

στο Ψυχικό όπου θα λειτουργήσουν, όπως διαφαίνεται,   νέα τμήματα. Έχουν γίνει 

οι συνεντεύξεις των παιδιών που ενδιαφέρονται να έρθουν στα Σχολεία μας και 

πιστεύουμε ότι θα εγγραφούν. Με την κρίση υπάρχουν γονείς που φέρνουν τα 

παιδιά στο Ψυχικό από το κέντρο της Αθήνας και γονείς ,  που ενώ θα πήγαιναν τα 

παιδιά τους στην Εκάλη, επειδή τους βολεύει για τη δουλειά τους τα φέρνουν στο 

Ψυχικό.» .   

 Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων είπε ότι:  «Έχει 

προκληθεί στα Σχολεία των Δημοτι κών της Εκάλης μεγάλη αναστάτωση γιατί μέχρι 
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αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση από την πλευρά της Φ.Ε. 

προς τους γονείς.»  

 Απαντώντας ο Πρόεδρος της Φ.Ε. είπε ότι:  «Αφού σήμερα πάρθηκε η τελική 

απόφαση, αύριο κιόλας το πρωί θα πάρουν οι γονείς επιστολή με πλήρη 

ενημέρωση.»  

 Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών των Σχολείων μας είπε 

ότι:  «Το σημαντικό είναι α ) να μην υπάρξουν μειώσεις θέσεων άρα και απολύσεις,  

β) να γίνει  έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση  από τη Διοίκηση της Φ.Ε. προς τους 

Γονείς για το θέμα αυτό,  έτσι ώστε να μην υπάρχει παραφιλολογία, γ) να δοθούν 

κίνητρα για να γίνει εισροή μαθητών στα Σχολεία της Εκάλης  και δ) ζήτησε να 

γίνει συζήτηση με τη Διοίκηση για το σοβαρό αυτό θέμα. »  

 Ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων είπε ότι:  «Τα Σχολεία της Εκάλης 

είναι πολύ καλά Σχολεία όπως είναι και το 4ο Δημοτικό που αναστέλλεται η 

λειτουργία του,  πρέπει να κρατήσουμε τα παιδιά που φοιτούν στα Σχολεία της 

Εκάλης και να βρούμε τις αιτίες που κάποια παιδιά φεύγουν. Επισήμανε δε ότι  θα 

πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο θέμα της μετακίνησης του προσωπικού .»  

 Ο Πρόεδρος της Φ.Ε. είπε ότι:  «Οι όμιλοι και η Διεύρυνση του ωραρίου είναι 

προς την κατεύθυνση αυτή και θα μπορούσε να γίνει συνάντηση των 

εκπαιδευτικών με την Ομοσπονδία Γονέων.».  

 Η Πρόεδρος του Σ.Κ.Φ.Ε. σε αυτό το σημείο συμφώνησε με τις τοποθετήσεις 

του Προέδρου και του Αντιπροέδρ ου της Ομοσπονδίας Γονέων αλλά και με την 

τοποθέτηση του Προέδρου του Σ.Δ.Ν.Φ.Ε. και επισήμανε ότι :  «Είναι πολύ 

σημαντικό να βρεθούν οι αιτίες που κάποιοι γονείς ,  που τα παιδιά τους φοιτούν στα 

Σχολεία της Εκάλης ,  αποφασίζουν να διακόψουν τη φοίτηση των παιδιών τους στα 

Σχολεία μας και να τα μεταφέρουν σε άλλα Σχολεία. Όσον αφορά στην εφαρμογή του 

νέου Ωρολογίου Προγράμματος (8ωρου) στα Σχολεία μας πρέπει να λάβουμε σοβαρά 

υπόψη μας ειδικά για τα σχολεία της Εκάλης την απόσταση που διανύουν 

καθημερινά πολλά από τα παιδιά που φοιτούν εκεί και ιδιαίτερα τις μεσημεριανές 

ώρες, γιατί ενδεχομένως να είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα η καθυστέρηση με την 

οποία  φτάνουν στα σπίτια τους με ότι συνέπεια έχει αυτό στη μελέτη τους ή στις 

εξωσχολικές τους δραστηριότητες.  Επίσης πρέπει να ξανασυζητήσουμε το ωράριο 

και τη νέα πραγματικότητα που ζήσαμε το φετινό σχολικό έτος στα Σχολεία μας. » .  
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 Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος  της Φ.Ε. είπε: «Έχει ήδη αποφασισθεί και για το  

επόμενο σχολικό έτος η εφαρμογή του 8ωρου . Είναι μια απόφαση που δεν 

αλλάζει.».   

Συνεχίζοντας η Πρόεδρος του Σ.Κ.Φ.Ε. είπε : «Δεν πρέπει κ. Πρόεδρε να 

θεωρείτε ότι  είμαστε  πάντα απέναντι . Έτυχε να διδάξω φέτος την 8
η
 ώρα μάθημα 

που ανήκε στη Ζώνη Πολιτισμού και έκανα ότι καλύτερο μπόρεσα, παρόλο που είχα 

αντίθετη άποψη. Προσπάθησα, κατά τη διάρκεια της χρονιάς,  η ώρα αυτή να είναι 

όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη και ξεκούραστη για τα παιδιά αλλά παράλληλα να 

τους  προσδίδει και γνώσεις. Είναι πολύ σημαντικό, τώρα, μετά από ένα χρόνο 

εφαρμογής του νέου Ωρολογίου Προγράμματος (8ωρου) στα Σχολεία μας και ενόψει  

του νέου σχολικού έτους να γίνει συζήτηση μεταξύ της Διοίκησης της Φ.Ε, των 

εκπαιδευτικών και των γονέων, για πως εφαρμόστηκε το  8ωρο  (π.χ. πως ήταν 

διαρθρωμένα τα προγράμματα). Το Δ.Σ.  του Σ.Κ.Φ.Ε. έχει  ήδη εκπονήσει , έχει 

μοιράσει  και μέχρι αύριο θα έχει συλλέξει από όλους τους  εκπαιδευτικούς της 

Δευτεροβάθμιους Εκπαίδευσης ,  Ερωτηματολόγιο  σχετικό με το νέο Ω.Π (8ωρο),  που 

στόχο έχει να εξαχθούν συμπεράσματα από τις πληροφορίες που θα προκύψουν, για 

τα οποία και θα ενημερωθείτε.» .  

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων είπε ότι:  «Την  Πέμπτη η  ομοσπονδία 

Γονέων θα έχει συνάντηση με την Επόπτρια των Σχολείων προκειμένου να 

συζητηθούν θέματα που έχουν καταγραφεί από γονείς της Πρωτοβάθμιας και σε 

επόμενη συνάντηση θα συζητηθούν θέματα που έχουν καταγραφεί από γονείς της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.».  

Με τη λήξη της συνεδρίασης ζητήθηκε από την Ε πόπτρια να γίνει άμεσα 

συνάντηση του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.  με την ίδια,  προκειμένου να συζητηθούν 

εκπαιδευτικά θέματα .  Η συνάντηση αυτή έγινε την  Πέμπτη 29 Μαΐου 2014 .  

 

   

Αρχοντούλα Σαββιδάκη  

Πρόεδρος του Σ.Κ.Φ.Ε.  


