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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

 

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 44 Ενώσεις Γονέων απ’ όλη την Αττική, 
παραβρέθηκαν στην παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Παιδείας, 
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής.   

 
Με πλαίσιο αιτημάτων : 

>    Άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών με μαζικούς, μόνιμους 

διορισμούς εδώ και τώρα 

>    Άμεση πρόσληψη των εκπαιδευτικών της «παράλληλης στήριξης» και των 

τμημάτων ένταξης. 

>    Κάλυψη όλων των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών για να ξεκινήσει η 

λειτουργία του ολοήμερου σχολείου. 

>    Διαγραφή των χρεών των σχολικών επιτροπών προς τις ΔΕΚΟ. 
>    Απαλλαγή ΦΠΑ για τις σχολικές επιτροπές. Κατάργηση του ΦΠΑ για τα 
φροντιστήρια και τα είδη πρώτης ανάγκης για τις λαϊκές οικογένειες. 

>    Να διασφαλιστεί άμεσα η δωρεάν μεταφορά όλων των μαθητών προς και 

από τα σχολεία τους. Δωρεάν μεταφορά όλων των μαθητών- φοιτητών με τα 

ΜΜΜ. 
>    Να πληρωθούν άμεσα οι καθαρίστριες και να λυθεί μόνιμα το ζήτημα της 
καθαριότητας στα σχολεία με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. 

 
Ενώ είχε ειδοποιηθεί το υπουργείο αρκετές ημέρες πριν για τη 

συγκεκριμένη παράσταση διαμαρτυρίας, ο υπουργός αρνήθηκε να συναντηθεί 
με την αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής, της ΑΣΓΜΕ, των 
Μουσικών Σχολείων και των Σχολείων Ειδικής Αγωγής. Μετά από τη δυναμική 
παρέμβαση και πίεση των γονιών, μέσα στο χώρο του υπουργείου, ο 
υπουργός αναγκάστηκε να δεχτεί την αντιπροσωπεία των φορέων. 

Στα παραπάνω αιτήματα για άλλη μια φορά η απάντηση του υπουργού 
ήταν η ίδια. Ο υπουργός έκανε λόγο για 19.000 διορισμούς, ωστόσο είπε ότι 
θα μείνουν 2.500 - 3.000 κενά, συμφώνησε στην ανάγκη μόνιμων διορισμών, 
αλλά επικαλέστηκε τα δημοσιονομικά. Δεν πήραν ικανοποιητικές απαντήσεις 
για την πλειοψηφία των αιτημάτων, που κατατέθηκαν. Ύστερα απ’ αυτή την 
εξέλιξη η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής καλεί τους γονείς, τους μαθητές και 
τους εκπαιδευτικούς, να διεκδικήσουν αγωνιστικά το σχολείο που έχουν 
ανάγκη τα παιδιά τους, να το κάνουν υπόθεση των γενικών συνελεύσεων 
στους Συλλόγους τους, στα σχολεία. 
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