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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΚΑΛΕΜΑ 

  

       Σελ Σξίηε 5-2-2013 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηεο Έλσζεο ζύζθεςε κε 

ην Δ.. ηεο Έλσζεο , ηνλ ύιινγν Εθπαηδεπηηθώλ «Έιιε Αιεμίνπ» θαη ηα Δ ησλ 

πιιόγσλ Γνλέσλ ζηα ζρνιεία ησλ νπνίσλ έρνπκε εθπαηδεπηηθά θελά. Σα 

πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί από ηελ κε αλαπιήξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

θελώλ είλαη εθξεθηηθά ηόζν γηα ηα παηδηά θαη ην ζρνιείν όπνπ απηά ηα θελά έρνπλ 

πξνθύςεη, όζν θαη γηα ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

     

Εηδηθόηεξα κε ηελ έιιεηςε λεπηαγσγώλ ζηα ηκήκαηα ηνπ νινήκεξνπ ηξηώλ 

ηνπιάρηζηνλ ζήκεξα λεπηαγσγείσλ ( 9
ν
 , 30

ν
, 38

ν
) νη εξγαδόκελνη γνλείο βξίζθνληαη 

ζε απόγλσζε, κε ηνλ θίλδπλν, ή ην παηδί ηνπο λα κείλεη ζην δξόκν ή λα ράζνπλ ηε 

δνπιεηά ηνπο ζηνπο ζεκεξηλνύο πνιύ δύζθνινπο θαηξνύο ηεο αλεξγίαο θαη ησλ 

απνιύζεσλ.  

     

ηα Δεκνηηθά ρνιεία κε ηα εθπαηδεπηηθά θελά, έρνπκε ηκήκαηα όπνπ δελ 

ππάξρεη δάζθαινο  γηα λα γίλεη κάζεκα ή λα γίλεηαη ζύληκεζε  ηκεκάησλ 

παξαβηάδνληαο ην λόκν θαη ζηνηβάδνληαο ζε θάζε ηκήκα καζεηέο πνιύ 

πεξηζζόηεξνπο από ηνπο 25 πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία γηα ηα δεκνηηθά ζρνιεία. 

Ίδηα πξνβιήκαηα κε θελέο ώξεο έρνπκε θαη ζε άιια πνιύ πεξηζζόηεξα δεκνηηθά κε 

έιιεηςε εηδηθνηήησλ (μέλεο γιώζζαο, δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο, πιεξνθνξηθήο, 

εηθαζηηθώλ)  θαζώο θαη αξθεηά θελά ζε πνιιά γπκλάζηα θαη ιύθεηα θαη ηδίσο ζε 

θύξηα καζήκαηα όπσο ζε καζεκαηηθά, θηινινγηθά, θπζηθή, βηνινγία θιπ.  

     

Πέξαλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θελώλ πνπ είλαη ζήκεξα εληνλόηαηα ζηα παξαπάλσ 

ζρνιεία, έρνπκε ζε όια ηα ζρνιεία θαη άιια πνιιά πξνβιήκαηα, πνπ είλαη εθξεθηηθά 

γηα ηελ θάζε ζρνιηθή κνλάδα, όπσο είλαη ε αδπλακία ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

ζηνηρεηώδεηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπο ( ζέξκαλζε, ινγαξηαζκνί  

ΔΕΚΟ, θαζαξηόηεηα, ραξηηθή ύιε θιπ. ) ιόγσ ηεο ηεξάζηηαο πεξηθνπήο ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο ηα ηειεπηαία ρξόληα, πξνβιήκαηα αζθάιεηαο ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ κε ηηο ζπλερείο δηαξξήμεηο θαη ηηο θαηαζηξνθέο πνπ γίλνληαη ζηηο ήδε 

αλεπαξθείο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο θαη ηα άιια κέζα πνπ έρεη ην θάζε ζρνιείν 

θαζώο θαη ζηελ έιιεηςε ζπληήξεζεο ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ιόγσ ηεο 

παληεινύο πεξηθνπήο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ζε απηόλ ηνλ ηνκέα θαη πνιιά άιια 

επηκέξνπο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηε θάζε ζρνιηθή κνλάδα. 

     

Με όια ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο ζθιεξήο  

πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο θαη κε αηρκή ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνύληαη από ηα εθπαηδεπηηθά θελά ζε απηά ηα ζρνιεία ζήκεξα θαη ζηα 

ππόινηπα πηζαλόλ αύξην θαη αθνύ εμαληιήζακε ηηο παξεκβάζεηο καο ζηηο 

Γηεπζύλζεηο  Α’βάζκηαο θαη Β΄βάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αιιά θαη ζηνλ 

πεξηθεξεηαθό δηεπζπληή εθπαίδεπζεο Πεξηθεξείαο Αηηηθήο θαη κε ηελ νκόθσλε 

απόθαζε όισλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ γνλέσλ θαη ηνπ πιιόγνπ Δθπαηδεπηηθώλ 

ζηε ύζθεςε θαινύκε όινπο ηνπο γνλείο απ’ όια ηα ζρνιεία ηνπ Πεξηζηεξίνπ 

όισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζε θνηλή αγσληζηηθή θηλεηνπνίεζε 



θαη παξάζηαζε δηακαξηπξίαο ζην ππνπξγείν παηδείαο ζην Μαξνύζη (ζηάζε 

Νεξαληδηώηηζζα κε ηνλ ειεθηξηθό) ηελ Σεηάξηε 13 Φεβξνπαξίνπ 2013 θαη ώξα 

12:00 γηα λα δηεθδηθήζνπκε θαη λα απαηηήζνπκε: 

 

1)      Να θαιπθζνύλ άκεζα όια ηα εθπαηδεπηηθά θελά ζε λεπηαγσγνύο δαζθάινπο 

θαη θαζεγεηέο ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο καο ( Πεξηζηέξη). 

2)      Να επαλέιζεη ε ρξεκαηνδόηεζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζηα πξν ηεηξαεηίαο 

επίπεδα θαη άκεζα λα θαηαβιεζεί ζπκπιεξσκαηηθό θνλδύιη γηα λα 

αληηκεησπηζηνύλ νη πηεζηηθέο, θαζεκεξηλέο, ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπο. 

3)      Να ζηακαηήζεη θάζε ζπγρώλεπζε-ππνβάζκηζε  ζε νπνηαδήπνηε ζρνιηθή 

κνλάδα θαη ε ζύληκεζε ηκεκάησλ ζηα ζρνιεία πνπ παξαβηάδεη θαη ηελ 

ππάξρνπζα λνκνζεζία. 

4)      Σελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ζρνιείσλ κε δσξεάλ πεηξέιαην, θπζηθό αέξην, 

ξεύκα λεξό θαη ηειέθσλν. 

5)      Να εμαζθαιηζηνύλ ζύγρξνλεο θηηξηαθέο θαη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο θαη λα 

δνζνύλ θνλδύιηα γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ήδε ππαξρνπζώλ ( επαλαρνξήγεζε  

κέζσ ΑΣΑ) θαζώο θαη λα δηαζθαιηζηνύλ από δηαξξήμεηο, θζνξέο θαη 

θαηαζηξνθέο πνπ δπζηπρώο ηνλ ηειεπηαίν θαηξό έρεη γίλεη ζπρλό θαηλόκελν ζε 

όιν θαη πεξηζζόηεξα ζρνιεία.  
  

  Απέλαληη ζε απηά ηα πξνβιήκαηα θαη ηελ εγθαηάιεηςε πνπ βηώλνπκε, 

κπνξνύκε κε ελόηεηα, αιιειεγγύε θαη ζπληνληζκέλν αγώλα λα παιέςνπκε γηα έλα 

πξαγκαηηθά ΔΗΜΟΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΥΟΛΕΙΟ γηα όια ηα παηδηά. Γηαηί ε δεκόζηα θαη 

δσξεάλ εθπαίδεπζε είλαη θαζήθνλ θαη ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο, όπσο θαη ε 

κόξθσζε ησλ καζεηώλ πνπ είλαη ΔΗΜΟΙΟ ΑΓΑΘΟ  πξέπεη λα παξέρεηαη ηζόηηκα 

θαη δσξεάλ από ηελ πνιηηεία γηα όια ηα παηδηά ρσξίο δηαθξίζεηο. 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

                                       

           Γηα  ηελ  Έλσζε  Γνλέσλ 

 

Ο Πξόεδξνο                                                                  Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

          Γ. Κνπηζηκπνγηώξγνο                                                    Κ. Λεκπέζεο 
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