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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

 Σηε ζύζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Πέκπηε 13/11/2014, θαηόπηλ 
πξσηνβνπιίαο ηεο Έλσζεο θαη κε ηελ ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ Δ.Σ. Σπιιόγσλ 
Γνλέσλ θαη 15κειώλ καζεηηθώλ ζπκβνπιίσλ από 16 ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο 
πόιεο καο θαη ζε ζπλέρεηα ησλ κεγάισλ καζεηηθώλ θηλεηνπνηήζεσλ ηνπ 
πξνεγνύκελνπ δηαζηήκαηνο, απνθαζίζηεθε ζε κηα θαηεύζπλζε νξγάλσζεο θαη 
ζπληνληζκνύ ηεο θνηλήο καο δξάζεο, ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο ζηελ 
Πεξηθεξεηαθή Δ/λζε Εθπαίδεπζεο Αηηηθήο κε ην παξαθάησ πιαίζην αηηεκάησλ: 
 
♦  Όρη ζην «Νέν Λύθεην» ηεο αγνξάο, ζην ηαμηθό ζρνιείν ηνπ απνθιεηζκνύ θαη 
ηεο ακάζεηαο.  Όρη ζηα εμαληιεηηθά σξάξηα, ηα θξνληηζηήξηα θαη ηηο ζπλερόκελεο 
εμεηάζεηο. 
♦  Να θαηαξγεζεί ε «Τξάπεδα Θεκάησλ». Οη εμεηάζεηο λα έρνπλ απνθιεηζηηθά 
ελδνζρνιηθό - πξναγσγηθό ραξαθηήξα κε ηελ επζύλε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 
♦  Καλέλα ζρνιείν ρσξίο θαζεγεηέο. Μόληκνη δηνξηζκνί θαζεγεηώλ γηα ηελ 
θάιπςε όισλ ησλ αλαγθώλ. Κακία ζπγρώλεπζε ηκήκαηνο, θαλέλα θιείζηκν 
ζρνιείνπ. 
♦  Ούηε έλα επξώ από ηελ ηζέπε ησλ γνληώλ γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 
εθπαίδεπζεο. Αζθαιείο θαη δσξεάλ κεηαθνξέο γηα όινπο ηνπο καζεηέο. Πιήξεο 
ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γηα όινπο ηνπο καζεηέο 
♦  Καλέλαο καζεηήο λα κελ ππνζηηίδεηαη. Έθηαθην θνλδύιη ζηνπο δήκνπο γηα 
εμαζθάιηζε γεύκαηνο γηα όινπο ηνπο καζεηέο. 
♦  Πξνζεηζκηθόο έιεγρνο όισλ ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ ηεο πόιεο καο από ηελ 
Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Δήκνπ καο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Κηηξηαθέο Υπνδνκέο 
Α.Ε. (πξώελ Ο.Σ.Κ. Α.Ε.). 
♦  Αύμεζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ ζρνιείσλ θαη    
    ηεο ΣΑΤΑ ζρνιηθώλ θηηξίσλ γηα άκεζεο επηζθεπέο - ζπληεξήζεηο θαη  
    παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία θαη ππξνπξνζηαζία όισλ    
    ησλ ζρνιείσλ ηεο πόιεο καο. 
 ♦  Να θαηαξγεζνύλ νη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί θαη ε πξάμε λνκνζεηηθνύ 
πεξηερνκέλνπ πνπ πνηληθνπνηεί ηνπο αγώλεο ησλ καζεηώλ. 
 
 Δηεθδηθνύκε ην δηθαίσκα ζηε δσή, ζηε κόξθσζε θαη ζηε δνπιεηά. 
Αληηκαρόκαζηε ηε θηώρεηα, ηε ζύγρξνλε βαξβαξόηεηα ηεο αλεξγίαο, ησλ 
πιεηζηεξηαζκώλ, ησλ ραξαηζηώλ θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο. 

http://www.goneis.org/


 Κάησ ηα ρέξηα από ηνπο καζεηηθνύο αγώλεο. Καινύκε όινπο λα ζηαζνύλ 
δίπια ζηνπο καζεηέο. 
 
 Καινύκε θαη ηνπο ζπιιόγνπο ησλ ζρνιείσλ πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηε 
ζύζθεςε, λα πάξνπλ απόθαζε ζπκκεηνρήο κέζα από Γεληθέο Σπλειεύζεηο θαη 
θνηλέο ζπζθέςεηο κε ηα 15κειή ησλ ζρνιείσλ ηνπο θαη ηνπο ζπιιόγνπο 
δηδαζθόλησλ.  

 

Απανηάμε δσναμικά, ζπάμε ηην ηρομοκραηία με ενόηηηα και αλληλεγγύη.   

 

Καλούμε όλοσς ηοσς σλλόγοσς γονέων, ηοσς μαθηηές, ηοσς σλλόγοσς 

Εκπαιδεσηικών ζε ζσγκένηρωζη διαμαρησρίας ζηην Περιθερειακή 

Διεύθσνζη Εκπαίδεσζης Αηηικής (Τσόχα 15-17, στάση ΜΕΤΡΟ 

Αμπελόκηποι) 

 ηην Σεηάρηη 03 Δεκέμβρη ζηις 12.30 ηο μεζημέρι. 

 

Για ηο Δ.. ηης Ένωζης 

          Ο   Πρόεδρος                             Ο   Γραμμαηέας 

 

                            ΠΕΡΙΣΟΓΙΑΝΝΗ Ν.                  ΣΟΛΑΚΟ Γ. 

 

 


