
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για την παρϊςταςη διαμαρτυρύασ τησ Ένωςησ και των 

Συλλόγων Γονϋων & Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολεύων 
ςτη Διεύθυνςη Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ  

Ανατολικόσ Αττικόσ 
 

Την Τρύτη 22 Σεπτεμβρύου, η 'Ένωςη Συλλόγων Γονϋων & Κηδεμόνων 
Γονϋων Σπϊτων - Αρτϋμιδασ  μαζύ με τουσ Συλλόγουσ Γονϋων & Κηδεμόνων των 
δημοτικών ςχολεύων του δόμου μασ, προϋβηκαν ςε διαμαρτυρύα ςτην Διεύθυνςη 
Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ για τισ ελλεύψεισ ςε εκπαιδευτικούσ και τα 
προβλόματα που αντιμετωπύζουν τα δημοτικϊ ςχολεύα. 

Στη ςυνϊντηςη με την Διευθύντρια κα Ξυθϊλη επιςημϊναμε ότι φϋτοσ η 
κατϊςταςη εύναι χειρότερη από κϊθε ϊλλη χρονιϊ καθώσ: 
 Σε 24 τϊξεισ δεν υπϊρχει δϊςκαλοσ. 
 Δε λειτουργεύ πουθενϊ ολοόμερο ςχολεύο. 
 Λεύπουν πϊρα πολλϋσ ειδικότητεσ. 
 Σε πολλϋσ τϊξεισ υπϊρχουν 28 παιδιϊ, κϊτι που εύναι απαρϊδεκτο και 

αντιπαιδαγωγικό και υπερβαύνει ακόμα και τον μϋγιςτο επιτρεπόμενο 
αριθμό μαθητών ανϊ τϊξη (25), ενώ δεν εφαρμόζεται ούτε ο νόμοσ που 
προβλϋπει ότι αν ςε μια τϊξη υπϊρχουν μαθητϋσ με εγνωςμϋνα μαθηςιακϊ 
προβλόματα ο μϋγιςτοσ επιτρεπόμενοσ αριθμόσ μαθητών, μειώνεται κατϊ 3 
για κϊθε μαθητό με μαθηςιακϊ προβλόματα. 

 
Ζητόςαμε να πασ δώςει ςυγκεκριμϋνο χρονοδιϊγραμμα τϋθηκαν τρύα 

βαςικϊ ερωτόματα  
 Πότε θα καλυφθούν τα κενϊ των εκπαιδευτικών 
 Πότε θα λειτουργόςει το ολοόμερο και τα μαθόματα ειδικοτότων 
 Γιατύ δεν υπόρξε μϋριμνα εντόσ του καλοκαιριού ώςτε να αποφευχθούν αυτϊ 

τα ςοβαρϊ προβλόματα με την ϋναρξη τησ ςχολικόσ χρονιϊσ. 
 

Η κα Ξυθϊλη, όςον αφορϊ τον αριθμό των μαθητών ανϊ τμόμα μα απϊντηςε 
ότι δεν υπϊρχουν αύθουςεσ για να χωρϋςουν τουσ μαθητϋσ και για τα κτιριακϊ 
ζητόματα μασ παραπϋμψε ςτο Δόμο. 

Στα υπόλοιπα ερωτόματα όταν γενικόλογη, χωρύσ να δεςμεύεται για το πότε 
θα καλυφθούν τα κενϊ. Για το ολοόμερο και τισ ειδικότητεσ μασ απϊντηςε ότι 
εύναι θϋμα ΕΣΠΑ και τϋλοσ το ερώτημα που αφορϊ ςτην ϋγκαιρη επύλυςη 
τϋτοιων προβλημϊτων δεν απαντόθηκε ποτϋ. 
 

Εύναι λοιπόν προφανϋσ ότι τύποτα το ςυγκεκριμϋνο δεν ειπώθηκε που να μασ 
καθηςυχϊςει ωσ γονεύσ  και η ςχολικό χρονιϊ εύναι ςτην κυριολεξύα ςτον «αϋρα». 
Για αυτό και ενημερώςαμε τη Διευθύντρια Πρωτοβϊθμιασ ότι ςύντομα θα 
υπϊρξει κλιμϊκωςη των κινητοποιόςεων τησ Ένωςησ και των Συλλόγων ςε 
περύπτωςη που δεν καλυφθούν οι ελλεύψεισ.   
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