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ΚΑΛΕΜΑ ΣΙ ΕΝΩΕΙ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΕΙ 

Το Δ.Σ. τθσ Ομοςπονδίασ Γονζων & Κθδεμόνων Αττικισ, ςε χτεςινι του ςυνεδρίαςθ, 

εκτίμθςε πωσ θ κατάςταςθ ςτον χϊρο των ςχολείων μασ οδθγείται ςε αδιζξοδο από τθν 

ςυνεχιηόμενθ κυβερνθτικι πολιτικι τθσ υποχρθματοδότθςθσ.  

 Οι ελλείψεισ ςε μόνιμο εκπαιδευτικό και βοθκθτικό προςωπικό 

διογκϊνονται χρόνο με τον χρόνο. Τα κενά δεν καλφπτονται με τουσ 

αναπλθρωτζσ.  

 Η παράλλθλθ ςτιριξθ ζχει ςχεδόν εγκαταλειφκεί. Χαρακτθριςτικά, ςτθν 

Πρωτοβάκμια Α’ Ακινασ ζχουν προςλθφκεί 88 εκπαιδευτικοί για 300 παιδιά, 

ενϊ ςτθν Γ’ Ακινασ 69 για 289. 

 Οι τάξεισ ζνταξθσ για ξενόγλωςςα παιδιά δεν λειτουργοφν. Στθν Α’ Ακινασ, 

ενϊ ζχουν αναγγελκεί 64 τμιματα, ζχουν δοκεί πιςτϊςεισ μόνο για 9. 

 Τα Ολοιμερα Δθμοτικά χολεία υπολειτουργοφν, με αποτζλεςμα πολλοί 

εργαηόμενοι γονείσ να αντιμετωπίηουν πρόβλθμα πλζον με τθν εργαςία τουσ. 

Στθν Γ’ Ακινασ, από τα 129 Ολοιμερα, τα 21 είναι κλειςτά και τα 63 

υπολειτουργοφν. Αντίςτοιχθ εικόνα υπάρχει και ςτισ υπόλοιπεσ περιοχζσ. 

 Τα κτίρια των ςχολείων παραμζνουν αςυντιρθτα για πολλά χρόνια και χωρίσ 

καμία πρόβλεψθ για αντιςειςμικό ζλεγχο.  

 Κακθμερινά οι φλλογοι Γονζων αντιμετωπίηουν εκκλιςεισ από τουσ 

διευκυντζσ για χρθματοδότθςθ αναγκϊν, από τα πιο απλά (κακαριςτικά, 

μπάλεσ, φωτοτυπικά χαρτιά) μζχρι τα πιο ςφνκετα (βάψιμο, ςυντιρθςθ). 

Σε όλα τα παραπάνω, ζρχεται ςαν κεραςάκι ςτθν τοφρτα, θ απαξίωςθ του 

Τπουργείου να ςυναντιςει το ΔΣ τθσ Ομοςπονδίασ μασ, αναβάλλοντασ τζςςερισ (4) 

προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ για ζνα μινα. 

Δεν μασ φτάνουν τα κακθμερινά χαράτςια με τον ΕΝΦΙΑ, τα φροντιςτιρια, τισ ξζνεσ 

γλϊςςεσ, τισ εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ, τϊρα μασ καλοφν να βάλουμε βακιά το χζρι 
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ςτθν τςζπθ για να λειτουργιςουν τα ςχολεία μασ. Η κατάςταςθ δεν πάει άλλο. Πρζπει οι 

γονείσ να πάρουμε τθν υπόκεςθ ςτα χζρια μασ. 

 

ΣΗΝ ΔΕΤΣΕΡΑ 23 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ, ΣΙ 2.00 μ.μ. ΕΞΩ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ ΣΗΝ ΑΜΕΗ ΚΑΛΤΨΗ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΚΕΝΩΝ 

 

ΣΗΝ ΔΕΤΣΕΡΑ 30 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ, ΣΙ 12.00 π.μ. ΣΑ ΠΡΟΠΤΛΑΙΑ, ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΤΜΕ 

ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΤΣΕΡΟ ΧΟΛΕΙΟ 

 

Καλοφμε όλεσ τισ Ενϊςεισ και τουσ υλλόγουσ Γονζων τθσ Αττικισ, να πάρουν μζροσ 

μαηικά ςτισ παραπάνω κινθτοποιιςεισ, για να αναςτρζψουμε το κλίμα που 

δθμιουργείται, για να διεκδικιςουμε τθν Δθμόςια και Δωρεάν Παιδεία που ολοζνα και 

περιςςότερο απειλείται. 

Ακινα, 11 Οκτωβρίου 2017 


