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Σξίηε 23 Γεθέκβξε 2015 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Για ηην σποτρέωζη σποβολής δήλωζης περιοσζιακής καηάζηαζης ( πόθεν έζτες) 

ηων εκπροζώπων ηων γονεϊκών οργανώζεων ζηα ΝΠΔΔ ηων Δήμων 

 

Η ΑΓΜΔ εδώ θαη ελάκηζε κήλα απεπζύλζεθε κε επηζηνιή ηεο ηόζν ζην πξνεδξείν 

ηνπ Διιεληθνύ Κνηλνβνπιίνπ όζν θαη ζηελ θπβέξλεζε, κε ηελ νπνία κεηέθεξε ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηελ αγαλάθηεζε ηων εκπροζώπων ηων γονεϊκών 

οργανώζεων ζηις ζτολικές επιηροπές ηων Δήμων, δεηώληαο παξάιιεια 

ζπλάληεζε κε κνλαδηθό αίηεκα ηελ εμαίξεζε ηωλ   εθπξόζωπωλ ηωλ Δλώζεωλ 

ζπιιόγωλ θαη ηωλ Μαζεηηθώλ θνηλνηήηωλ ζε απηά ηα λνκηθά πξόζωπα   κε 

ζπγθεθξηκέλε λνκνζεηηθή ξύζκηζε . 

πγθεθξηκέλα αλαθέξακε: 

"....... Η ΑΣΓΜΕ ζεωξεί ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πνπ αθνξνύλ γνλείο θαη 

καζεηέο επαίζρπληεο θαη απαξάδεθηεο, ζέινπκε λα ππελζπκίζνπκε ζηελ θπβέξλεζε πωο 

νη εθπξόζωπνη ηωλ Ελώζεωλ ζπιιόγωλ θαη ηωλ Μαζεηηθώλ θνηλνηήηωλ ζηηο ζρνιηθέο 

επηηξνπέο, ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο κέζω ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηά ηα 

πξόζωπα αλαδεηθλύνπλ ηα νμπκκέλα πξνβιήκαηα ηωλ ζρνιείωλ, πξνζπαζνύλ λα 

ειέγμνπλ ηε ζωζηή θαη δίθαηε θαηαλνκή ηεο πεληρξήο θξαηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο, 

πξνζπαζνύλ λα βάινπλ θξαγκό ζηελ ηδηωηηθνπνίεζε ηωλ δνκώλ ηνπ δεκόζηνπ 

ζρνιείνπ, αλαδεηθλύνπλ δεηήκαηα  πνπ αθνξνύλ ηηο αλάγθεο ηεο ιεηηνπξγίαο – ηεο 

αζθάιεηαο ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ, δελ έρνπλ θακία επζύλε δηαρείξηζεο ρξεκαηηθώλ ή 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ηωλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ. 

Η ζηάζε γνληώλ θαη καζεηώλ ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο θαίλεηαη πωο απνηειεί αγθάζη 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ απνθεληξωκέλνπ ζρνιείνπ θαη κέζω ηεο δήιωζεο πόζελ έζρεο 

ζεωξνύκε πωο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ηνπο απνβάινπλ από ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο...... " 

Παξ' όιεο ηηο επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο καο, κέρξη θαη ζήκεξα δελ έρνπκε πάξεη 

ΚΑΜΙΑ απάληεζε απ' ηελ θπβέξλεζε, ε ζηάζε ηεο νπνίαο είλαη απαμηωηηθή    

πξνθιεηηθή απέλαληη ζηνπο γνλείο θαη καζεηέο . Πηζηεύνληαο πωο κε απηό ηνλ ηξόπν 

κπξνζηά ζηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (31/12/15) ππνβνιήο ηωλ δειώζεωλ ζα 

απνθύγεη ηηο απαληήζεηο ζηα αηηήκαηα καο. 

Η ΑΓΜΔ θαιεί όιεο ηηο Δλώζεηο ζε παξάζηαζε δηακαξηπξίαο ηελ ΣΡΙΣΗ 29 

ΓΔΚΔΜΒΡΗ ζηηο 11:00 ην κεζεκέξη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ θαη ζηε Βνπιή  

http://www.goneis.org/

