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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
  

Στα πλαίσια των κινητοποιήσεων για τις επιχειρούμενες μεταβολές των 

σχολικών μονάδων 2014-2015 πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 21 Μαΐου, στο 
Υπουργείο Παιδείας, μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας από γονείς και 

εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του λεκανοπεδίου. Για τον σκοπό 
αυτό είχε κηρυχθεί 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας (για τις 3 τελευταίες ώρες 

του πρωινού και τις 3 πρώτες ώρες του απογευματινού κύκλου). 
 

Οι αντιπροσωπείες της Δ.Ο.Ε. και της ΟΛΜΕ βίωσαν για ακόμα μια φορά 
την αδιαφορία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου που δε δέχτηκε να 

συναντηθεί με τα μέλη των Ομοσπονδιών παραπέμποντας τα σε υπηρεσιακό 
παράγοντα!  

 

Tην Τετάρτη 21 Μαΐου 2014 στην αίθουσα εκδηλώσεων των 93ου και 95ου 
Δημοτικών Σχολείων Αθηνών, το Δ.Σ του συλλόγου κάλεσε σε συνάντηση - 

ενημέρωση, την ΄Ενωση Γονέων της 2ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου 
Αθηναίων και τους συλλόγους γονέων των σχολείων του συλλόγου μας που 

προτείνονται για συγχώνευση όπου παρουσιάστηκαν οι θέσεις του συλλόγου. 
 

Η εσπευσμένη  ανακοίνωση των αυθαίρετων συγχωνεύσεων - καταργήσεων 
- υποβιβασμών σχολικών μονάδων από το Υπουργείο Παιδείας, όπως ήταν φυσικό, 

προκάλεσε την αντίδραση όχι μόνο του εκπαιδευτικού κόσμου αλλά και των 
γονέων. 

 
Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των συλλόγων γονέων των 93ου και 95ου 

Δημοτικών Σχολείων που ακολούθησε, γονείς και εκπαιδευτικοί συμφώνησαν σε 
κοινές δράσεις διαμαρτυρίας προς όλες τις κατευθύνσεις και στην 

πραγματοποίηση ανάλογων συγκεντρώσεων και στα άλλα σχολεία. 

 
Την Πέμπτη 22 Μαΐου πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας 

στη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄Αθήνας από αντιπροσωπεία της Ένωσης Γονέων, των 
συλλόγων γονέων των υπό συγχώνευση σχολείων και του συλλόγου 

«Μακρυγιάννης» όπου και κατατέθηκε υπόμνημα με τις θέσεις των φορέων. 
 

Την Τρίτη 27 Μαΐου ο σύλλογος θα λάβει μέρος στην κινητοποίηση στο 
Υπουργείο Παιδείας στις 14.30 που διοργανώνει η Ανώτατη Συνομοσπονδία 

Γονέων Μαθητών Ελλάδας. 
 

Επίσης αποφασίστηκε στις επόμενες μέρες να πραγματοποιηθεί παράσταση 
διαμαρτυρίας στη 2η Δημοτική Κοινότητα, να διανεμηθεί επιστολή 

ενημέρωσης του συλλόγου μας προς τους γονείς των σχολείων και να 
αναρτηθούν πανό στα σχολεία για τα οποία προτείνεται η συγχώνευσή τους. 
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Τέλος αποφασίστηκε νέα συνάντηση συντονισμού και σχεδιασμού 
κοινών δράσεων των φορέων της περιοχής. 

 
 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΧΑΜΕΝΗ 

 

Για το Δ.Σ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 
 

Τάκης Ρουμπής 

 

 
Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

Ελισάβετ Σπυριδάκη 
 

 
 

 

 
 
 

 


