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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ -  ΓΟΝΕΙΣ -  ΜΑΘΗΤΕΣ  ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ  ΛΥΣΕΙΣ  ΣΤΑ 

ΟΞΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΤΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ   (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ) 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20/9/2017 κοινή σύσκεψη του Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών 

Περιστερίου «Έλλη Αλεξίου» με το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων Περιστερίου για τα οξυμένα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν τα σχολεία της περιοχής μας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ θετικό και 

εποικοδομητικό κλίμα και μετά  από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων των δύο φορέων 

αναδείχθηκαν πολλά προβλήματα που πρέπει να βρουν την λύση τους άμεσα. 

 Έγινε φανερό ότι δεν υπάρχουν περιθώρια αναμονής (ήδη φτάνουμε στο τέλος του Σεπτέμβρη) για τη 

σωστή λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων και ότι μαζί εκπαιδευτικοί και γονείς πρέπει να 

αγωνιστούμε  για ένα σχολείο που θα εξασφαλίζει την ολόπλευρη μόρφωση όλων των μαθητών.  

Οι  ελλείψεις  εκπαιδευτικών, η στέγαση των μαθητών σε πολυπληθή  τμήματα,  ( 16 τμήματα 

νηπιαγωγείων στο Περιστέρι   με  24-26 μαθητές) η αναγκαστική μετακίνηση όσων παιδιών 

«περισσεύουν» σε όμορα σχολεία, η έλλειψη εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, η μη εγγραφή των 

προνηπίων, η μη λειτουργία του ολοήμερου  σε αρκετά σχολεία , το μοίρασμα των εκπαιδευτικών 

παράλληλης στήριξης σε πολλούς μαθητές (69 εκπαιδευτικοί για 286 μαθητές στη Γ΄ Διεύθυνση )   

είναι αποτέλεσμα των επιταγών της Ε.Ε και του ΟΟΣΑ που ακολουθεί  πιστά η σημερινή κυβέρνηση 

όπως και όλες οι προηγούμενες . 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ  

 Άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών με μαζικούς, μόνιμους διορισμούς 

 20 μαθητές ανά τμήμα στο δημοτικό και 15 στις Α’ και Β’ και στο Νηπιαγωγείο. 

 Καμία υποχρεωτική μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών. 

 Κανένα παιδί εκτός ολοήμερου. Να οριστεί υπεύθυνος δάσκαλος ανά 50 μαθητές στο 

ολοήμερο. 

 Άμεση ανάγκη πρόσληψης των εκπαιδευτικών της «παράλληλης στήριξης» και των 

τμημάτων ένταξης. 

 Κάλυψη των ειδικών σχολείων με το απαραίτητο ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό 

προσωπικό. 

 Εύρεση χώρων για τη στέγαση των μαθητών (κτηριακό πρόβλημα) με ίδρυση νέων 

σχολείων και νηπιαγωγείων. 

 Αντισεισμικός έλεγχος όλων των σχολικών κτηρίων. 

 Γενναία χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών και έκτακτη οικονομική επιχορήγηση 

κάθε σχολικής μονάδας. 

 Εξασφάλιση της παροχής ενός γεύματος σε κάθε παιδί με ευθύνη της πολιτείας και χωρίς 

την είσοδο χορηγών- ιδιωτικών εταιρειών στα σχολεία. 

 Ούτε  ένα ευρώ από την τσέπη γονιών για τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου. 

                      

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς, τους συλλόγους  Γονέων, τους μαζικούς  φορείς να 

ενημερώσουν για τα προβλήματα,  να πάρουν αποφάσεις, και να οργανώσουμε από 

κοινού την πάλη μας. 
                                                                                                         ΤΑ Δ.Σ 


