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Προς:    1. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπόψη 
Υπουργού κ. Κωνσταντίνου 
Αρβανιτόπουλου. 
2. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 
Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση, 
Υπουργείο Παιδείας 

Κοιν.: 1. Δ/ντρια 5ου Δημοτικού Σχολείου 
Πετρούπολης, κα Β. Τσιλογιάννη 

2. Αντιδήμαρχο Πετρ/λης Παιδείας κ. Θανάση 
Φιλίππου. 

3. Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας υπόψη 
κας Γ. Ψαρρά 

4..Ένωση Συλλόγων Γ & Κ Πετρ/λης κο 
Γιάννη Δαβέτα 

 
 
ΘΕΜΑ: Ερωτηματολόγια για Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

Σχετ.:   Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5291/6-3-2013 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ 

 
 

Μετά από την ενημέρωση που είχαμε από την Δ/νση του Σχολείου μας, με τη διαβίβαση 
με email του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μαζί με το συνημμένο του «Οδηγίες Συμπλήρωσης 
Ερωτηματολογίου Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και αφορά την αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που έχει ανατεθεί σε ανώνυμη εταιρεία, προέκυψε η 
θέληση του Υπουργείου (με τη μορφή παράκλησης): ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων να συμπληρώσει ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία με 

την τελική υποβολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (url) που θα του υποδειχθεί, όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρεται στις «Οδηγίες Συμπλήρωσης Ερωτηματολογίου Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης». 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 τη συρρίκνωση (ελπίζουμε όχι μέχρι ολικής εξάλειψης) της χρηματοδότησης των 
Σχολείων από την Πολιτεία την τελευταία διετία αφού προηγουμένως τα ενέταξε 
στην Περιφέρεια, 

 τις διαρκώς αυξανόμενες ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή που οδηγεί a-priori σε 
οικονομική αιμορραγία τους γονείς στην προσπάθειά τους να καλύψουν το κενό, 

 τις συνεχείς ελλείψεις σε διδακτικές ώρες καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας διετίας, 
αποτέλεσμα του εξωπραγματικού συνδυασμού, επινόησης των Υπουργών Παιδείας 
των Μνημονίων, αύξησης των ωρών διδασκαλίας με προσθήκη διδακτικών ωρών 
ειδικοτήτων και ταυτόχρονης μείωσης διδακτικού προσωπικού, 

 τη διαφαινόμενη, από την εφαρμογή της μνημονιακής πολιτικής, συνολική 
απαξίωση και διάλυση της δημόσιας δωρεάν παιδείας, προς τέρψη των 
συμφερόντων της νεοφιλελεύθερης οικονομίας 



και αφού σας υπενθυμίσουμε ότι με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/15-6-2010 προς την τότε Υπουργό 
Παιδείας συνημμένο έγγραφό μας, έχουμε ήδη εκφράσει τις αντιρρήσεις μας, όχι γιατί είμαστε 
αντίθετοι σε ό,τι νέο αλλά γιατί μόνο στην εικονική πραγματικότητα ενός παράλληλου 
σύμπαντος το επονομαζόμενο «Νέο Σχολείο», είναι καλύτερο από το προηγούμενο, 

σας ενημερώνουμε ότι δεν θα συμπληρώσουμε το εν λόγω ερωτηματολόγιο, εμμένοντας 
στην πίστη μας ότι η δημόσια δωρεάν παιδεία γνώσης είναι το σοβαρότερο διακύβευμα της 
εφαρμογής της εγκληματικής για τους Έλληνες πολίτες μνημονιακής πολιτικής και για την 
προστασία και τη συνεχή βελτίωση της δημόσιας δωρεάν παιδείας γνώσης οφείλουμε να 
αγωνιζόμαστε. 
 
 
Συνημ.: το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/15-6-2010 έγγραφό μας προς Υπουργό παιδείας. 

 
 
 

Για το Δ.Σ. 
 
 

Ο Πρόεδρος H Γεν. Γραμματέας 
  
  
  

Θεόδωρος Μπλάνας Μαρία Μαραζιώτη 
 


