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ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ! 

Έλα κήλα κεηά ην πξώην θνπδνύλη ε θαηάζηαζε ζηα ζρνιεία θαη ζηελ εθπαίδεπζε γεληθόηεξα 

ζπλερίδεη λα παξακέλεη ηξαγηθή. Σα πεξηζζόηεξα ζρνιεία ππνιεηηνπξγνύλ ιόγσ ησλ ρηιηάδσλ 

θελώλ. Πνιιέο νηθνγέλεηεο βξίζθνληαη ζε απόγλσζε γηαηί δε ιεηηνπξγνύλ ππνζηεξηθηηθέο 

δνκέο (εηδηθά ζρνιεία, νινήκεξα, ηκήκαηα έληαμεο, παξάιιειε ζηήξημε, εληζρπηηθή 

δηδαζθαιία…). Οη πξνζιήςεηο αλαπιεξσηώλ γίλνληαη κε ην ζηαγνλόκεηξν, κε απνηέιεζκα λα 

ράλνληαη ρηιηάδεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη λα ππνβαζκίδνληαη αθόκε πεξηζζόηεξν ηα κνξθσηηθά 

δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ καο. Δελ πεξηκέλνπκε πηα ηίπνηα. Όλα θα κριθούν από μας και ηον 

αγώνα μας! 

                                    Διαδηλώνοσμε ενάνηια : 

- ηα εκαηονηάδες κενά εκπαιδεσηικών. 

- ηο πρόβλημα ηης καθαριόηηηας ζηα ζτολεία 

- ηη μη καηαβολή ηης 3
ης 

και 4
ης

 δόζης ηης κραηικής τρημαηοδόηηζης ζηις 

ζτολικές επιηροπές. 

Απαιηούμε: 

 Άκεζε θάιπςε όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θελώλ κε καδηθνύο δηνξηζκνύο εδώ θαη 

ηώξα γηα λα ζηακαηήζεη απηή ε ηξαγηθή θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδνπκε θάζε 

ρξόλν. 

 Κάιπςε όισλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα λα μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

νινήκεξνπ ζρνιείνπ. 

 Δηαγξαθή ησλ ρξεώλ ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ πξνο ηηο ΔΕΚΟ. 

 Απαιιαγή ΦΠΑ γηα ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο. Καηάξγεζε ηνπ ΦΠΑ γηα ηα 

θξνληηζηήξηα θαη ηα είδε πξώηεο αλάγθεο γηα ηηο ιατθέο νηθνγέλεηεο. 

 Να πιεξσζνύλ άκεζα νη θαζαξίζηξηεο θαη λα ιπζεί κόληκα ην δήηεκα ηεο 

θαζαξηόηεηαο ηνπ ζρνιείνπ κε πξνζιήςεηο κόληκνπ πξνζσπηθνύ. 

Σην κινηηοποίηζη αποθάζιζαν από κοινού η Ένφζη Γονέφν Μαθηηών Δήμοσ Ρόδοσ, ο 

ύλλογος Πρφηοβάθμιας Εκπαίδεσζης Ρόδοσ και η Α΄ ΕΛΜΕ Δφδεκανήζοσ. 

Όλοι την Τετάρτη 14/10/2015 ςτισ 13:30 ςτα Γραφεία τησ 

Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ  

(κτήριο Εφορίασ) 

mailto:enosigmrodou@gmail.com-


Καινύκε ηνπο πιιόγνπο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ λα πξνρσξήζνπλ άκεζα ζε απνθάζεηο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θηλεηνπνίεζε, λα πάξνπλ πξσηνβνπιίεο γηα δξάζεηο αλά ζρνιείν, αιιά θαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ. 

Να δνζεί κηα πξώηε απάληεζε ζην θιίκα αλνρήο θαη κνηξνιαηξίαο  ηελ Σεηάξηε ζηηο 

13.30 κκ ζηελ Εθνξία! 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ          Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

Καξαπάλνπ Εηξήλε                                   Παπαδνπνύινπ ππξηδνύια 

 

 


