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ΑΧΑΡΝΕΣ 13/09/2011
________________________________________________________________________________
Το σχολείο είναι ένας εξαιρετικά ευαίσθητος κοινωνικός χώρος. Το ενδιαφέρον όλων,
εκπαιδευτικών , γονέων, τοπικής κοινωνίας και κυρίως του κράτους θα πρέπει να
επικεντρώνεται στην ομαλή και ήρεμη λειτουργία του, πέρα από σκοπιμότητες και περιττές
αντιπαραθέσεις.
Η Ένωση Συλλόγων Γονέων , ανησυχώντας, για το μέλλον της παιδείας μας και επαγρυπνώντας
για τα προβλήματα της σχολικής κοινότητας ,

ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
του
Υπουργείο Παιδείας να αφήσει τα παιδιά μας χωρίς βιβλία που είναι το βασικό
εργαλείο μάθησης και να μετατρέψει τα σχολεία μας σε τριτοκοσμικά καταλύματα όπου
μαθητές και δάσκαλοι θα κάνουν μάθημα με φυλλάδια, στην καλύτερη περίπτωση.
Πρόθεσή μας να υπερασπιστούμε τη Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία και ζητάμε από εσάς να
είστε βασικοί αρωγοί και υποστηρικτές σε αυτή μας την προσπάθεια καθώς θεωρούμε ότι η
Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι το όχημα που οδηγεί τις εξελίξεις τοπικά και διαμορφώνει τις
συνθήκες ζωής των πολιτών που εκπροσωπεί.

Από τα πρώτα θέματα που θέσαμε στην συνάντησή μας με τον Δήμαρχο ήταν η καθιέρωση δυο
δημοτικών συμβουλίων ένα στο τέλος και ένα στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς

Έστω και καθυστερημένα είμαστε σήμερα εδώ γιατί πιστεύουμε στην αναγκαιότητα της συμπόρευση που

απαιτείται μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και γονικού κινήματος στο μεγάλο κεφάλαιο «παιδεία» .

Β.

Διαδικασία λειτουργίας

Σχολικών Επιτροπών :

1. Παρατηρείτε καθυστέρηση στη λειτουργία των Σχολικών Επ. Από τον Φεβρουάριο το
Δημοτικό Συμβούλιο διόρισε τους προέδρους και τα 15μελη για να είναι έτοιμα με την έναρξη
του σχολείου . Ποτέ θα γίνει η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ για συζήτηση και έγκριση του
προϋπολογισμό των Νομ. Προσώπων. Τι γίνετε με την στελέχωση γραμματειακής και τεχνικής
υποστήριξης Τα συνεργεία τεχνικών ενεργοποιήθηκαν για να καλυφθούν οι άμεσες βλάβες
2. Πόσα είναι τα χρήματα που έχουν αυτή τη στιγμή οι Σ Ε. Αν προέρχονται τα ποσά αυτά
μόνο από τις συγχωνεύσεις των προηγουμένων είναι αρκετά για τα λειτουργικά έξοδα των
σχολείων. Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγο τις γραφειοκρατίας έχουν σχεδόν σε όλες τις
πρώην σχολικές επιτροπές επιβληθεί από το ΙΚΑ πρόστιμο 150 ευρώ που θα βαρύνει τις
νέες με ποσό πάνω από 10.000 περίπου.
3. Έχουν δοθεί τα πρώτα 500 ευρώ για τις έκτακτες ανάγκες ή οι διευθυντές θα στραφούν
πάλι στους συλλόγους γονέων για να τις καλύψουν και θα αναγκαστούν να βάλουν για ακόμη
μία φορά το χέρι στην τσέπη και θα αγοράσουν τα σχολικά εγχειρίδια από τα βιβλιοπωλεία τις φωτοτυπίες και ότι άλλο χρειαστεί Υπάρχει έντονος προβληματισμό για τον τρόπο
διεξαγωγής των μαθημάτων, όταν σε πολλά σχολεία οι νέες τεχνολογίες η χρήση υπολογιστή
φαίνεται μακρινό σχέδιο ( υπάρχει σε όλα τα σχολεία της πόλης μας ιντερνέτ; )
4. Τι έχει γίνει με τις δυο επιχορηγήσεις του σχ.έτους 2010-11 Πρέπει να σημειώσουμε ότι
έχει έρθει ήδη και η επόμενη δόση και πρέπει να πιστωθεί στους λογαριασμούς των σχ επιτ
μετά από την σχετική έγκριση του Δημ. Συμβουλίου.
5. Υπάρχουν σχολεία με απλήρωτους λογαριασμούς ΔΕΚΟ με άμεσο κίνδυνο διακοπής των
παροχών
6. Έγιναν οι διανομές γραφικών στα σχολεία οι οποίες έπρεπε να είχαν αρχίσει αρχές
Σεπτεμβρίου έτσι ώστε οι διευθυντές να είναι έτοιμοι
7. Τι γίνεται με τις απ ευθείας αναθέσεις στους προμηθευτές ; Το ίδιο θα γίνει και με την
προμήθεια πετρελαίου
8. Γνωρίζουμε πόσες είναι η καθαρίστριες που είχαν σύμβαση με τις καταργημένες σχ επιτ.
Επίσης πόσο είναι το ποσό που θα βαρύνει τα νομικά πρόσωπα για να δούμε τελικά το ποσό
που υπολείπεται για όλα τα άλλα.

ΚΤΙΡΙΑΚΟ

1. Ίδρυση – κατασκευή νέων σχολικών μονάδων. Εκκρεμότητα πολλών ετών η κατασκευή των
σχ 9ο , 18ο , 19ο , 20ο δημοτικών σχολείων Αχαρνών και 3ο νηπιαγωγείο Θρακομακεδόνων.
Επίσης αναγκαιότητα ίδρυσης νέων σχολείων στο Ολ. Χωρίο, στη Βαρυμπόμπη,
Θρακομακεδόνες, Κόκκινο Μύλο, Χαραυγή , Αγ. Άννα, Λαθέας, Αγ. Πέτρος. κλπ. Από αυτά
μόνο το 21 Δημ. Σχολ και του Ολ. Χωριού θα οικοδομηθούν.
2. Τι γίνεται με τις άλλες προμελέτες που κάνει ο Δήμος
3. Με την ενδεχόμενη κατάργηση του ΟΣΚ πως θα χτίζονται τα νέα σχολεία μέσω των
υπηρεσιών του Δήμου η με ΣΔΙΤ
4. Οι χώροι που έχουν χαρακτηρισθεί ως σχολικά οικόπεδα υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν
χαρακτηρισμό
5. Τι έγινε με τις συντηρήσεις των σχολείων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε ποια
σχολεία έγινε και τι
6. Φύλαξη στα σχολεία είτε με προσωπικό είτε με κάμερες ασφαλείας σε ώρες μη
λειτουργίας των σχολείων. Η μη φύλαξη έχει ως αποτέλεσμα συνεχείς φθορές , κλοπές ,
εμπρησμούς , κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο με αποτέλεσμα να διογκώνει το
κόστος συντηρήσεις των σχολείων
7. Σχολικοί τροχονόμοι- Φανάρια στους δρόμους- προσπελάσιμα πεζοδρόμια- μονοδρομήσεις
έτσι ώστε να γίνει όσο το δυνατόν ασφαλέστερη η μετάβαση στο σχολείο
8. Τα ναρκωτικά αποτελούν μάστιγα και για την πόλη μας. Εύκολος στόχος το σχολείο που
πρέπει να το προστατέψουμε.
9. Τι γίνεται με τα προγράμματα για τα φωτοβολταϊκά στα σχολεία.
10. Τι γίνεται με τα λεωφορεία μεταφοράς μαθητών ειδικά των δημ. Σχολ. Θα είναι του δήμου
ή από την περιφέρεια Πρέπει αυτά να καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται τόσο στα οχήματα όσο και στο προσωπικό
11. Δεν πρέπει να εγκριθεί από το Δημ. Συμβ. παραχώρηση χώρων σχολείων για χρήση σε
λοιπούς συλλόγους Πολιτιστικούς – αθλητικούς κλπ προκειμένου να γίνουν εκδηλώσεις με
εισιτήριο η άλλο χρηματικό αντάλλαγμα. Τα σχολεία ανήκουν μόνο στα παιδιά μας

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ
Απάντηση από προϊσταμένους Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για τα κενά . Το Υπουργείο
ανακοίνωσε 700 α/θμια και 1800 ειδικότητες και 450 στη β/θμια με 500 ειδικότητες
ΠΑΝΕΛΑΔΙΚΑ ποια τα κενά στα σχολεία μας

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
1. Αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου του γονέα μέσα στα θεσμοθετημένα όργανα. Οι εκπρόσωποι της Ένωσης γονέων να έχουν ουσιαστικό ρόλο στη ΔΕΠ, Σχολικές Επιτροπές και θα
μεταφέρουν τις θέσεις και αποφάσεις των συλ. στις αντίστοιχες επιτροπές και αντίστροφα.
2. Μεταφορά έδρα μας στο πρώην νηπιαγωγείο ειδικής αγωγής στον Προφήτη Ηλία με παράλληλη παραχώρηση του οικοπέδου στην Ένωση.

3. Υλική υποστήριξη των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων που έχει προγραμματίσει
η Ένωση μας καθώς και ενημερωτικές ομιλίες σε γονείς μαθητές για θέματα παιδείας εγκληματικότητας παραβατικότητας κλπ

ΚΑΛΟΥΜΕ
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να επιλύσουν τα όποια προβλήματα με μοναδικό γνώμονα τη
νομιμότητα , το καλό της εκπαίδευσης και των παιδιών μας και τους υπενθυμίζουμε ότι είμαστε
εδώ, εθελοντές, για να συμβάλλουμε δημιουργικά στην επίλυση αυτών των προβλημάτων. Είμαστε
αρωγοί κάθε θετικής προσπάθειας από όπου κι αν προέρχεται.
ΤΕΛΟΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΠΑΛΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΞΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

