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ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ ΣΟΝ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, θ Α.ΛΟΒΔΡΓΟ 

Κύξηε Υπνπξγέ, 
 

 Η ΑΝΏΣΑΣΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΓΟΝΔΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΔΛΛΑΓΑ εθπξνζσπώληαο ηνπο γνλείο ρηιηάδσλ 

καζεηώλ, ζαο δήηεζε από ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα ζπλάληεζε, πξνθεηκέλνπ λα εθζέζνπκε ην ζύλνιν ησλ ηξαγηθώλ 
ΑΜΕΣΩΝ πξνβιεκάησλ πνπ καζηίδνπλ ηελ δεκόζηα εθπαίδεπζε. Παξά ηηο θαζεκεξηλέο νριήζεηο καο (γξαπηέο θαη ηε-
ιεθσληθέο) δελ καο δώζαηε θακία απάληεζε, νύηε θαλ αξλεηηθή!  
 Γελ βξίζθεηαη ρξόλν γηα λα ζπλαληήζεηε ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ γνληώλ, γηαηί πξνθαλώο δελ ην ζεσξείηε απα-
ξαίηεην, Πξνθαλώο έρνπκε αγεθύξσηεο απόςεηο γηα ην ηη ζπκθέξεη ηνπο καζεηέο, θαη ην γλσξίδνπκε.  
 

Κύξηε Υπνπξγέ, 
Είπατε: «Θα θάλω απηά πνπ απαηηείηαη λα γίλνπλ.» 

 
1. Γηαπηζηώλεηε εγθαίξσο, όηη ζα ππάξμνπλ 22.000 μπορεί και 24.000 κενά εκπαιδευτικών (δήισζε ζαο ζην MEGA). 

Απαηηείηαη ινηπόλ ή όρη ε πξόζιεςε κόληκνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα ζηειερώζεη ηα ζρνιεία θαη θέηνο θαη ηνπ ρξό-

λνπ θαη ηνπ αιινπλνύ ….έηζη πνπ λα κελ βηώλνπκε θάζε ρξόλν έλαλ καύξν επηέκβξε, παξά πξνρσξάηε ζε ειάρηζηεο 
πξνζιήςεηο θαη απηέο κε ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο; Δίλαη θαθό ηα παηδηά καο λα έρνπλ ηνλ δηθό ηνπο εθπαηδεπηηθό 
από ηελ αξρή ηεο ρξνληάο ή κήπσο είλαη θαθό λα απνθηήζνπλε κόληκε δνπιεηά κε δηθαηώκαηα άλζξσπνη πνπ παηδεύν-
ληαη από ηεξάζηηα αλεξγία θαη ππναπαζρόιεζε;  

2. Τη ζα θάλεηε κε ηηο ζπγρσλεύζεηο; Θα πάξεηε πίζσ ΟΛΔ ηηο ζπγρσλεύζεηο (ΦΔΚ 1329/26.5.2014) ή ΑΠΑΙΤΟΥ 
ΝΤΑΙ ζπγρσλεύζεηο γηα “παηδαγσγηθνύο” ιόγνπο; 

3.  Απηέο ηηο εκέξεο νη 85.000 καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο ησλ Λπθείσλ θαη ησλ ΔΠΑΛ εμεηάζηεθαλ κε ηελ πεξηβόεηε αληηπαηδα-
γσγηθή «ηξάπεδα ζεκάησλ» (Σ.Θ.Γ.Γ.). Σα δεκνζηεύκαηα κηινύλ γηα ΒΑΣΔΡΛΩ κε 4 ζηα 10 παηδηά λα θόβνληαη! Πνηα 
είλαη ηα αθξηβή ζηνηρεία θύξηε Τπνπξγέ;  

Απαηηείηαη ινηπόλ ή όρη λα κελ κεηξήζνπλ ηα ζέκαηα απηά ζηελ θεηηλή ηειηθή βαζκνινγία; Θα πάξεηε πίζσ ηελ Σξά-

πεδα Θεκάησλ θαη ην λόκν γηα ην ΝΔΟ ΛΤΚΔΙΟ πνπ ζπλζιίβεη ηνπο καζεηέο;  

4. Θεσξείηαη όηη κπνξεί λα γίλεη κάζεκα κε 25+ παηδηά ζε θάζε ηκήκα;  ύκθσλα, δε, κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία 
ζε θάζε καζεηή πξνβιέπεηαη 1,5 η.κ. από ηελ ζρνιηθή αίζνπζα. Σνικάκε λα θάλνπκε ζύγθξηζε κε ηελ πξνβιεπόκελε 
από ηνπο θαλνληζκνύο αλαινγία «ακλνεξηθίσλ» αλά η.κ ζηνπο ζηάβινπο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, πνπ είλαη πεξηζζό-
ηεξν από 2η.κ. αλά δών. Δλώ, είλαη λσπό ζηηο κλήκεο καο ην παξάγγεικα ηνπ ΚΕΕΛΠΝΟ ζηελ έμαξζε ηεο γξίπεο λα 
ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ 2 η.κ. αλά καζεηή γηα ιόγνπο πγείαο.  

Απαηηείηαη ινηπόλ ή όρη κείσζε ηνπ πιήζνπο ησλ καζεηώλ αλά ηάμε, κε 15 γηα ηηο πξώηεο ηάμεηο ηνπο Γεκνηηθνύ 

θαη 20 γηα ηηο ππόινηπεο ηάμεηο θαη βαζκίδεο; 

5. Ση πξνηίζεζηε λα θάλεηε πξνθείκελνπ λα ιύζεηε ην νμπκέλν θηεξηνινγηθό πξόβιεκα ηνπ ζρνιηθνύ δηθηύνπ; Θεσξείηαη 
όηη σθειεί ην ιαό ην πξόγξακκα ΕΣΠΑ «JESSICA», ζύκθσλα κε ην νπνίν κεγαινεξγνιάβνη θαη ηξάπεδεο ζα πιεξώ-
λνληαη από ην ειιεληθό Γεκόζην, κέζσ εηήζηνπ αληηηίκνπ από ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ γηα λα ρηίζνπλ 
ζρνιεία πάλσ ζε δεκόζηα γε; Αιήζεηα, ηη ζεκαίλεη όηη απηνί νη όκηινη ζα έρνπλ θαη ηελ επζύλε ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο 
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θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπο  γηα 25 ρξόληα!; Πνίνλ σθέιεζε ηειηθά  ε κείσζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδόηεο ζηελ πξώελ ΟΚ 
Α.Δ. από ην ΠΓΔ θαηά 80% θαη ην πξνζσπηθό ηεο θαηά 70,6%;  

6.  Σν πξόβιεκα ηεο αζθαινύο θαη δσξεάλ κεηαθνξάο πνπ αθνξά 230.000 καζεηέο, είλαη ηδηαίηεξα νμπκέλν. Σίζεηαη 
πιένλ δήηεκα γηα ηελ ίδηα ηελ θνίηεζε ησλ καζεηώλ ζηα ζρνιεία ηνπο, ηελ ύπαξμε ζρνιείσλ όπσο ηα κνπζηθά θαη ηα 
θαιιηηερληθά, Πξνηίζεζηε λα ην ιύζεηε κε κόληκν, δσξεάλ θαη αζθαιή ηξόπν ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπ. Δζσηεξηθώλ; 

Απαηηείηαη ινηπόλ ή όρη θαηάξγεζε ηεο ΚΤΑ 24001/2013 πνπ βάδεη καζεηέο, αθόκα θαη δεκνηηθνύ, θαη πάλησο βαξηά 

θνξησκέλνπο, λα πεξπαηνύλ ρηιηόκεηξα ή λα κεηαθηλνύληαη κε ΜΜΔ; Ρσηάκε αλ γίλεη έλα ζνβαξόηεξν αηύρεκα  απ’ απ-
ηά πνπ ήδε θαηαγξάθεη ε Σξνραία, …,ζα αλαιάβεηε εζείο ηελ επζύλε; 

7. Ο πξνθάηνρόο ζαο είρε δειώζεη 3 θνξέο όηη ζα βξεζεί ΔΠΑ γηα ηελ ζίηηζε όισλ ησλ καζεηώλ, αιιά αθόκα θαη ζή-
κεξα ρηιηάδεο παηδηά ππνζηηίδνληαη θαη γίλνληαη αληηθείκελν θζελήο «θηιαλζξσπίαο» από κ.θ.ν. Με έξεπλα ηεο ΑΟΔΔ  
(2013) ε δσξεάλ δηαλνκή ελόο θαλνληθνύ γεύκαηνο, γηα όια ηα δεκνηηθά ζρνιεία θαη γηα έλα ζρνιηθό έηνο, ππνινγίδεηαη 
όηη ζα θόζηηδε 400 εθ. €, δει. ην 0,22%ηνπ ΑΔΠ. Μπνξεί λα πεηλάλε ηα παηδηά καο, όκσο βξέζεθαλ 900 εθ. € γηα ηελ έθ-
ζεζε – εξγαιεηνζήθε ηνπ ΟΟΑ πξηλ από ιίγνπο κήλεο! Βξέζεθαλ 146 εθ. € γηα ην ςεθηαθό ζρνιείν 2014-15, Βξέζεθαλ  
2,5 εθ. € γηα ηε δεκηνπξγία ηεο Σξάπεδαο Θεκάησλ θ.ν.θ. Απαηηείηαη ινηπόλ ή όρη λα δνζνύλ θνλδύιηα ζε δεκόζηεο 

ππνδνκέο (π.ρ. ησλ Γήκσλ) πξνθεηκέλνπ λα ζηηηζηνύλ ηα παηδηά κε έλα πιήξεο γεύκα κέζα ζηα ζρνιεία, ρσξίο ηελ πα-
ξέκβαζε «θηιαλζξώπσλ»;  

8.  Η ππνρξεκαηνδόηεζε ηεο δεκόζηαο Εθπαίδεπζεο από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό είλαη ηξαγηθή. Πξώηε θνξά 
ε θξαηηθή δαπάλε γηα ηελ εθπαίδεπζε ππνιείπεηαη ηεο δαπάλεο ησλ νηθνγελεηαθώλ πξνϋπνινγηζκώλ, Η ππνρξεκαηνδό-
ηεζε νδεγεί ζηε de facto ηδησηηθνπνίεζε δνκώλ θαη ππεξεζηώλ ηεο, ηελ ππνβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ε 
ζπλδπαζκό κάιηζηα κε ηελ Αμηνιόγεζε θαη ηελ απνθέληξσζή ηνπ ΝΕΟΥ ΣΦΟΛΕΙΟΥ νδεγεί ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε 
ζρνιείσλ θαη καζεηώλ.  

Απαηηείηαη ινηπόλ ή όρη,  έθηαθηε θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ θάιπςε όισλ ησλ αλαγθώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρν-

ιείνπ; 

 
Κύξηε Υπνπξγέ, 

 

Είπατε: «Πξώηα από όια πξέπεη λα ππάξμεη εξεκία ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθ-
παίδεπζεο. Χωξίο εξεκία δελ κπνξεί λα γίλεη ηίπνηα». 

Εμείς Λέμε: «Όηαλ παηδηά πεηλάλε, όηαλ έθεβνη δηώρλνληαη από ην ζρνιείν, όηαλ 
απμάλεη  ε παηδηθή εξγαζία, όηαλ εθπαηδεπηηθνί κέλνπλ άλεξγνη, όηαλ θηλδπλεύ-

νπλ δωέο, ηόηε ε εξεκία είλαη πξνλόκην ιίγωλ.» 

 

 

 

 

Σε αναμονή ορισμού σσνάντησης  

Το Δ.Σ. της ΑΣΓΜΕ 


