
 Η βαρβαρότητα των μνημονιακών περικοπών δεν έχει τέλος! 

Κόβουν και το επίδομα των 300€ για σχολικά έξοδα σε 

οικογένειες με πολύ χαμηλά εισοδήματα!! 

 

 Με νόμο του 2002 προβλέπονταν 

εφάπαξ επίδομα 300€ κάθε χρόνο για 

οικογένειες που είχαν συνολικό εισόδημα έως 

3000€ και παιδιά που φοιτούσαν στο 

σχολείο. Το συγκεκριμένο επίδομα δινόταν 

μετά από την προσκόμιση των σχετικών 

βεβαιώσεων από τους γονείς των μαθητών 

όπου και αποδείκνυαν τη φοίτηση του 

μαθητή/ριας στο συγκεκριμένο σχολείο και 

αφορούσε σχολικά έξοδα με την έναρξη κάθε 

χρονιάς.  

Οι δικαιούχοι τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν αρκετά λόγω της κρίσης και της ανέχειας 

πολλών λαϊκών οικογενειών εξαιτίας των αντιλαϊκών πολιτικών όλων των κυβερνήσεων.  

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στα πλαίσιο της ψήφισης βάρβαρων αντιλαϊκών περικοπών για το 

κλείσιμο της 2
ης

 αξιολόγησης τον περασμένο Μάη έβαλε μαχαίρι σε μια σειρά προνοιακά και 

οικογενειακά επιδόματα και στο συγκεκριμένο. 

Μπροστά στην 3
η
 αξιολόγηση στοχεύουν στην πλήρη κατάργηση των επιδομάτων που έχουν 

απομείνει. Η βαρβαρότητα δεν έχει τέλος. Τέλος μπορούν να δώσουν μόνο εργαζόμενοι με την πάλη τους 

για μια ζωή με δικαιώματα. 

Επιβεβαιώνεται ότι δεν κόβουν απλά από τους φτωχούς για να τα δώσουν στους φτωχότερους 

αλλά κόβουν απ΄ όλους για να ενισχύσουν με επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές το μεγάλο κεφάλαιο.   

Οι εκπαιδευτικοί δε θα γίνουμε συνένοχοι σ΄ αυτή τη μίζερη ζωή, που ετοιμάζουν για εμάς και του 

μαθητές μας.  

Έως εδώ!! 

 Ούτε 1€ από την τσέπη των λαϊκών οικογενειών για τη μόρφωση των παιδιών. 

 Δωρεάν δεκατιανό και γεύμα για όλους τους μαθητές, με ευθύνη του κράτους και με πρόσληψη του 

κατάλληλου προσωπικού.  

 Δωρεάν μεταφορά όλων των μαθητών. 

 Δωρεάν και υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις, εμβολιασμούς, περίθαλψη. 

 Να ξεκινήσει άμεσα η Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσιο και η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη 

στα Λύκεια.  

 Να λειτουργήσουν όλες οι δομές Ειδικής Αγωγής και να προσληφθεί όλο τα αναγκαίο προσωπικό. 

Ούτε € για εξετάσεις, διαγνώσεις και υποστήριξη μαθητών. 

 Να λειτουργήσουν άμεσα, με πλήρες πρόγραμμα, όλα τα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά. 

Όλοι στις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων μας! 

Όλοι στον κοινό αγώνα μαζί με τους μαθητές μας και τους γονείς  

για μόρφωση – δουλειά – ζωή με δικαιώματα!! 

Αθήνα, 8 Οκτώβρη 


