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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΞΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

Για 4η συνεχόμενη φορά το Υπουργείο Παιδείας, ανέβαλε προγραμματισμένη 

συνάντηση μεταξύ του ΓΓ  του Υπουργείου κ. Αγγελόπουλου και εκπροσώπων του ΔΣ της 

Ομοσπονδίας μας. 

Πιο συγκεκριμένα, την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου στις 6.00 μμ, είχε κλειστεί συνάντηση 

ανάμεσα στον κ. Αγγελόπουλο και εκπροσώπους του ΔΣ της Ομοσπονδίας Αττικής, 

παρουσία  και  του  προέδρου  της  ΑΣΓΜΕ ,προκειμένου να γίνει  ενημέρωση για τα 

τρέχοντα προβλήματα των σχολείων και να   συζητηθούν τα  πάγια αιτήματα μας που 

χρονίζουν τόσο με την σημερινή, όσο και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. 

Ο ΓΓ του ΥΠΕΠΘ, αφού μας δέχτηκε στις 6.20 μ.μ. και άκουσε τα θέματα που του 

θέσαμε που αφορούσαν  : Διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, Ενημέρωση για το 

νομοσχέδιο που αφορά το νέο Λύκειο, Μεταφορές μαθητών, Υποσιτισμό, Αριθμό παιδιών 

ανά τάξη, Ενισχυτική διδασκαλία, Τμήματα ένταξης παιδιών με ειδικές ανάγκες, Πόθεν 

έσχες εκπροσώπων ενώσεων που συμμετέχουν σε σχολικές επιτροπές, Ξενόγλωσσα βιβλία 

στο λύκειο, Ηλεκτρονικές εγγραφές στα ΕΠΑΛ, Κατασκευή σχολείων με Συμπράξεις 

Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), Ολοήμερο στα δημοτικά, Αντισεισμική θωράκιση, 

Προσφυγικό, στις 7.00 μ.μ. αποχώρησε χωρίς  να  τοποθετηθεί  σε ότι  του θέσαμε.  Μας  

ανανέωσε το ραντεβού για την επόμενη Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου. Την Τρίτη 12 

Σεπτεμβρίου, επικοινώνησε μαζί μας και ανέβαλε το προγραμματισμένο για την επόμενη 

ημέρα ραντεβού, για την επόμενη Τετάρτη 20/9. Το πρωί της Τετάρτης 20/9, επικοινώνησε 

ξανά μαζί μας και ανέβαλε την συνάντηση  και  κάτω  από  δική  μας  πίεση  ξανακλείσαμε 

νέα συνάντηση για την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου στις 6.00 μ.μ. Παρά το ότι επικοινωνήσαμε με 

το Υπουργείο στις 12.25 μ.μ. της Τετάρτης 4/10 και μας ενημέρωσαν πως ισχύει το 

ραντεβού, στο Υπουργείο μας δέχτηκε ο κ. Παντελής Κυπριανός, σύμβουλος του 
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Υπουργού Παιδείας, λέγοντάς μας πως ο κ. Αγγελόπουλος είχε άλλη (προφανώς πιο 

σημαντική κατά την γνώμη του) εργασία. Φυσικά, οι εκπρόσωποι του ΔΣ της Ομοσπονδίας 

αποχώρησαν καταγγέλλοντας την στάση  της  ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. 

Η  πολιτική ηγεσία  του  Υπουργείου Παιδείας , η  Συγκυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ-AΝΕΛ  ένα  

μήνα  μετά την έναρξη  της  σχολικής  χρονιάς προκλητικά  διακηρύσσει  ότι όλα  ξεκίνησαν 

κανονικά ,  εμπαίζει τις  52  Ενώσεις  από Δήμους της Αττικής  που  εκπροσωπούμε ως  

Ομοσπονδία αρνείται τόσο να ενημερώσει  τους  γονείς της  Αττικής αδιαφορώντας γύρω 

από τα οξυμένα προβλήματα που για έναν ακόμα χρόνο αντιμετωπίζουμε στα σχολεία μας 

όσο και να δεσμευτεί στο παραμικρό όσον αφορά την επίλυσή τους.  

Καλούμε τους γονείς της Αττικής, να συσπειρωθούν γύρω από τους Συλλόγους και τις 

Ενώσεις τους , μαζί με  τους  μαθητές  και τους  Εκπαιδευτικούς  κάθε περιοχής να 

διεκδικήσουν δυναμικά την λύση των χρόνιων προβλημάτων της εκπαίδευσης. 

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2017 

 

 


