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ΨΗΦΙΜΑ 

Σύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εθινγναπνινγηζηηθνύ ζπλεδξίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο Γνλέσλ 

θαη Κεδεκόλσλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ππήξμαλ ελώζεηο πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηε εθινγηθή δηαδηθαζία  

γηαηί δελ ήηαλ ζηα πιαίζηα ησλ λόκσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Οξγαλώζεσλ Γνλέσλ & 

Κεδεκόλσλ (1566/85 θαη 2621/98). Αθνύ έγηλε δηεμνδηθή ζπδήηεζε θαη ηνπνζεηήζεηο εθπξνζώπσλ 

ησλ ελώζεσλ απηώλ, ην ζώκα ( αληηπξόζσπνη από 51 ελώζεηο) απνθάζηζε θαη ςήθηζε λα κελ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε εθινγηθή δηαδηθαζία. 

Σπγθεθξηκέλα όκσο 2 Ελώζεηο, παξά ηηο πξνηξνπέο ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ελώ είραλ όιν ηνλ ρξόλν λα 

πξνρσξήζνπλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ λόκσλ γηα  λα κπνξέζνπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηα ζεζκηθά όξγαλα ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ Δήκσλ, πξνηίκεζαλ λα πξνζθύγνπλ ζηα 

δηθαζηήξηα γηα λα δεηήζνπλ όρη απιά ηελ λνκηκνπνίεζή ηνπο αιιά ηελ θαζαίξεζε ηνπ ΔΣ ηεο 

νκνζπνλδίαο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηεο εμόλησζε δεηώληαο απνδεκίσζε 10.000 επξώ!!! 

Είλαη πξνθαλέο όηη δελ επηδεηνύλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ππνηηζέκελεο αδηθίαο εηο βάξνο ηνπο αιιά 

ηε δηάιπζε θαη ηελ νηθνλνκηθή εμόλησζε ηεο Οκνζπνλδίαο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηελ αθύξσζε ηεο ΑΣΓΜΕ θαζώο ε Οκνζπνλδία Αηηηθήο απνηειεί ηελ 

βαζηθή Οκνζπνλδία ηεο. Είλαη πξνθαλέο όηη ζέινπλ λα αλνίμνπλ ηνλ δξόκν ώζηε ηα όξγαλα ηνπ 

γνλετθνύ θηλήκαηνο  λα κελ εθιέγνληαη από ηνπο γνλείο, αιιά λα δηνξίδνληαη από ηα δηθαζηήξηα 

πποκειμένος να εξαζθαλίζει η κάθε εξοςζία ηη ζςμμόπθωζη ηος κινήμαηορ ηων γονέων & 

κηδεμόνων. Τα πξόζσπα πνπ απνηεινύλ ηελ πιεηνςεθία ζηα Δ.Σ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Ελώζεσλ 

είλαη πξνθαλώο ζε δηαηεηαγκέλε ππεξεζία… Καηαδηθάδνπκε ηηο ελέξγεηεο ησλ ΔΣ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

Ελώζεσλ. 

Τν ΔΣ ηεο Έλσζεο Σπιιόγσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ καζεηώλ ηνπ 6νπ Δηακεξίζκαηνο ηνπ Δήκνπ 

Αζελαίσλ, ομόθωνα απνθαζίδεη θαη δειώλεη όηη  ζηηπίζει και θα ςπεπαζπιζηεί ηην αγωνιζηική 

γπαμμή, ηην διοικηηική και ηην οικονομική ανεξαπηηζία και ηην ίδια ηην ύπαπξη ηηρ 

Ομοζπονδίαρ Ενώζεων Γονέων και Κηδεμόνων Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ!! 

Γιαηί αςηό πος έσοςν ανάγκη ηα παιδιά μαρ είναι ο αγώναρ ενάνηια ζην «λέν» απνθεληξσκέλν, 

απηόλνκν, απηναμηνινγνύκελν θαηεγνξηνπνηεκέλν ζρνιείν ηεο Ε.Ε θαη ηνπ ΟΟΣΑ , ην ζρνιείν ηεο 

κόξθσζεο γηα ηνπο ιίγνπο θαη ηεο εκηκάζεηαο θαη ακνξθσζηάο γηα ηνπο πνιινύο. Τν ζρνιείν ηνπ 

θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ, πνπ κεγαιώλεη ηηο αληζόηεηεο θαη δηεπξύλεη ςαιίδα ησλ ηαμηθώλ θξαγκώλ.  

Γιαηί αςηό πος οθείλοςμε ζηα παιδιά μαρ είναι να διεκδικήζοςμε έλα απνθιεηζηηθά δεκόζην θαη 

δσξεάλ εληαίν θαη ππνρξεσηηθό ζρνιείν γηα όια ηα παηδηά, ζύγρξνλν θαη αζθαιέο. Έλα ζρνιείν πνπ 

ζα δηακνξθώλεη νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθόηεηεο θαη ζα πξνεηνηκάδεη ηα παηδηά καο γηα ηα γξήγνξα 

άικαηα ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο. Με θαηνρπξσκέλα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα. Γηα κηα δσή 

κε αμηνπξέπεηα, όπσο ηνπο αμίδεη θαη όρη  όπσο ηε ζέινπλ ηα αθεληηθά ιαώλ θαη θπβεξλήζεσλ, ηα 

κεγάια ζπκθέξνληα, νη πνιπεζληθέο θαη ηα κνλνπώιηα.  


