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 Κατά την έκτακτη ενημερωτική συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 

2015 στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, αποφασίσαμε ομόφωνα να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία 

μας για τη μη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος στο σύνολο των τάξεων του σχολείου μας.  

 Παρά την παρέλευση 7 και πλέον εβδομάδων από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, τις 

επανειλημμένες εκκλήσεις μας προς τους αρμοδίους και τις διαβεβαιώσεις τους για την επίλυση του 

προβλήματος, 140 μαθητές του σχολείου μας, για τους οποίους έχουν κατατεθεί ήδη από τα τέλη Ιουνίου 

σχετικές αιτήσεις, παραμένουν χωρίς υπεύθυνο εκπαιδευτικό προσωπικό για τη λειτουργία του ολοήμερου 

προγράμματος, με αποτέλεσμα να χάνονται καθημερινά ώρες εκπαίδευσης. 

 Παράλληλα, η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει τις οικογένειές μας σε αδιέξοδο και απόγνωση, καθώς 

αντιμετωπίζουμε πλέον σοβαρά επαγγελματικά, οικονομικά και οικογενειακά προβλήματα, αδυνατώντας να 

αφήνουμε την εργασία μας και να παραλαμβάνουμε τα παιδιά μας από το σχολείο στις 12:30 μ.μ., για τους 

μαθητές της α΄ και β΄ τάξης και στις 1:15 μ.μ. για τους μαθητές των λοιπών τάξεων, και μη έχοντας την 

οικονομική δυνατότητα να απασχολούμε τρίτα πρόσωπα για την απασχόληση και την φύλαξή τους.  

 Καλούμε τη Πολιτεία να αναλάβει την υποχρέωσή της από το Σύνταγμα για δωρεάν δημόσιο 

σχολείο και να υλοποιήσει άμεσα τη δέσμευση που έχει αναλάβει με το νόμο 2525/1997 για τη λειτουργία 

του ολοήμερου σχολείου, το οποίο δημιουργήθηκε και εξυπηρετεί παιδαγωγικούς και κοινωνικούς στόχους, 

έχοντας έντονο υποστηρικτικό ρόλο και στοχεύοντας στην πολύπλευρη μόρφωση των μαθητών καθώς και 

στη στήριξη της εργαζόμενης οικογένειας. 

 Απαιτούμε την άμεση και κατά προτεραιότητα τοποθέτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού 

προσωπικού για την έναρξη λειτουργίας του ολοημέρου προγράμματος σε όλες τις τάξεις του σχολείου μας.

  

 Εντός τριών εργασίμων ημερών από τη λήψη της παρούσας, ζητάμε να μας ενημερώσετε εγγράφως 

για τις ενέργειες, στις οποίες έχετε προβεί μέχρι σήμερα για τη στελέχωση του ολοημέρου προγράμματος 

του σχολείου μας και να μας γνωστοποιήσετε την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του. Η κατάργηση στην 

πράξη της λειτουργίας του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου αποτελεί παράβαση της κείμενης νομοθεσίας με 

άμεσα θύματα τα παιδιά μας και τις οικογένειές μας. 

 Ακολουθούν οι υπογραφές των γονέων και κηδεμόνων. 

Για το Σύλλογο 

 


