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ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΤΠΟΤ
Έλα κήλα κεηά ην πξώην θνπδνύλη ε θαηάζηαζε ζηα ζρνιεία θαη
ζηελ εθπαίδεπζε γεληθόηεξα ζπλερίδεη λα παξακέλεη ηξαγηθή.
Ρα ρηιηάδεο θελά ησλ εθπαηδεπηηθώλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα
αζθπθηηθή θαηάζηαζε γηα ηα ζρνιεία, όπνπ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο
νδήγεζε ζε ζπκπηύμεηο ηκεκάησλ, ζε κείσζε ησλ δηδαθηηθώλ σξώλ
γηα ηνπο καζεηέο, ζηελ ελαιιαγή εθπαηδεπηηθώλ ζηελ ηάμε, αιιά
αθόκα θαη ζην ζεκείν πνιιά δεκνηηθά ζρνιεία θαη λεπηαγσγεία λα
κελ αλνίμνπλ θαζόινπ.
Ρα πεξηζζόηεξα ζρνιεία ππνιεηηνπξγνύλ ιόγσ ησλ ρηιηάδσλ θελώλ.
Ξνιιέο νηθνγέλεηεο βξίζθνληαη ζε απόγλσζε γηαηί δε ιεηηνπξγνύλ
ππνζηεξηθηηθέο δνκέο (εηδηθά ζρνιεία, νινήκεξα, ηκήκαηα έληαμεο,
παξάιιειε ζηήξημε, εληζρπηηθή δηδαζθαιία...) Νη πξνζιήςεηο
αλαπιεξσηώλ γίλνληαη κε ην ζηαγνλόκεηξν, κε απνηέιεζκα λα
ράλνληαη ρηιηάδεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθνί λα
πεξηκέλνπλ κε ηε βαιίηζα ζην ρέξη πόηε θαη πνύ ζα δηνξηζηνύλ!
Νη καζεηέο πνπ ζηεγάδνληαη ζε αθαηάιιεια πνιιέο θνξέο θαη
επηθίλδπλα θηίξηα, ε κεηαθνξά πνπ γηα αθόκε κηα ρξνληά δελ έρεη
ιπζεί , ην δήηεκα ησλ θαζαξηζηξηώλ, ε θησρηά θαη ε εμαζιίσζε ηεο
ιατθήο νηθνγέλεηαο, νη ππεξρξεσκέλεο ζρνιηθέο επηηξνπέο θαη ε 3ε
δόζε γηα ηα ιεηηνπξγηθά πνπ δελ έρεη έξζεη αθόκα, ην 23% ΦΞΑ ζηα
θξνληηζηήξηα θαη ε ζπλερηδόκελε θνξνιεζηεία, δελ καο αθήλνπλ
θαλέλα πεξηζώξην αλακνλήο .
Από ηελ πιεπξά ηεο ε θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα καο πείζεη, πσο
θάλεη νηηδήπνηε είλαη αλζξσπίλσο δπλαηό ζηηο ζεκεξηλέο δύζθνιεο
ζπλζήθεο γηα ηελ ρώξα, γηα λα ιύζε ην πξόβιεκά ησλ θελώλ .
Μερλώληαο λα αλαθέξεη πσο ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε είλαη απνηέιεζκα
ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθώλ πνπ εθαξκόδνληαη εδώ θαη πάξα πνιιά
ρξόληα ζηελ εθπαίδεπζε.
Μερλώληαο λα αλαθέξεη πσο ηα θελά δελ δεκηνπξγήζεθαλ από ηε
κηα κέξα ζηελ άιιε, νύηε είλαη απνηέιεζκα ησλ πξνζθπγώλ, νύηε
ηνπ ξεπζηνύ πνιηηηθνύ θιίκαηνο - όπσο ηερλεέλησο δηαξξένπλ- νύηε
ησλ εθινγώλ.
Ξνπζελά δε δελ γίλεηαη
ιόγνο έζησ κηα κηθξή αλαθνξά
γηα
πξνζιήςεηο κόληκνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ, ηε ζηηγκή πνπ ηα
ηειεπηαία ρξόληα ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο έρεη κηθξύλεη ε αλαινγία
κόληκνπ/ ειαζηηθά εξγαδνκέλνπ, θηάλνληαο ζην ζεκείν λα κηιάκε
γηα θάιπςε ησλ πάλσ από 20000 θελώλ ( δει. ζέζεώλ πνπ
θαιύπηνπλ
δηαξθείο
αλάγθεο
θαη
νξγαληθέο
ζέζεηο)
από
αλαπιεξσηέο, σξνκίζζηνύο, ζπκβαζηνύρνπο νξηζκέλνπ ρξόλνπ θ.η.ι.
Πηηο ρζεζηλέο πξνγξακκαηηθέο δειώζεηο ν ππνπξγόο απέθπγε λα
πάξεη ζέζε γηα ηα θελά θαη πσο ζα ηα θαιύςεη .
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Μεθηλήζακε θέηνο κε πάλσ από 25.000 θελά θη απηά κε ηα ζεκεξηλά
πνιππιεζή ηκήκαηα, ηα θελά ζα ήηαλ πνιύ πεξηζζόηεξα αλ ηα
ηκήκαηα ήηαλ 15 παηδηά ζηα Λεπηαγσγεία, Α θαη Β Γεκνηηθνύ θαη 20
ζηηο ππόινηπεο ηάμεηο Γεκνηηθνύ, Γπκλαζίνπ, Ιπθείνπ.
Ωο ηώξα έρνπλ πξνζιεθζεί 2.579 ζηελ Α Φάζε ζηελ Ξξσηνβάζκηα
θαη 905 ζηε Γεπηεξνβάζκηα θαη 1574 εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ ζηα
νινήκεξα Γεκνηηθά ΔΑΔΞ (κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό
Ξξόγξακκα). Γειαδή ζύλνιν 5058, άξα ηα θελά είλαη θνληά ζηα
20.000.
Βέβαηα ην πνπξγείν ελώ ζηελ αξρή είρε δερηεί όηη ππήξραλ πάλσ
από 25.000 θελά, ζηε ζπλέρεηα ηα κείσλε ρσξίο λα θάλεη ηηο
αλάινγεο πξνζιήςεηο γηαηί έθνβε κε εζσηεξηθέο ζπκπηύμεηο,
κεηαθηλήζεηο, ζπγρσλεύζεηο....θαη "εζεινληηθέο" κεηαθηλήζεηο κε
ηαπηόρξνλε ζπλδηδαζθαιία ηκεκάησλ (έηζη νλνκάδνπλ ηώξα ηηο
ζπγρσλεύζεηο ηκεκάησλ πνπ κπνξεί θαη λα κνληκνπνηεζνύλ...).
Ρειεπηαία άξρηζαλ νη πηέζεηο γηα λα πάξνπλ ππεξσξίεο νη
εθπαηδεπηηθνί ηε ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ ρηιηάδεο αδηόξηζηνη πνπ
δνπιεύνπλ κε εξγαζηαθέο ζρέζεηο ιάζηηρν.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ζηηο 10/9 ε ΓΝΔ δεκνζίεπζε πίλαθα κε
12.800 θαη πιένλ θελά (κε ειιηπή ζηνηρεία, ήηαλ πεξηζζόηεξα) θαη
θνληά ζηα 300 ζρνιεία θιεηζηά!
Πηα κνπζηθά θαη θαιιηηερληθά ζρνιεία ηα θελά αγγίδνπλ ηηο 25 000
ώξεο/βδνκάδα ( δει. πεξίπνπ 750 εθπαηδεπηηθνί )
Πήκεξα ππάξρνπλ αθόκα ζρνιεία θιεηζηά κε ην κεγαιύηεξν
πξόβιεκα λα ππάξρεη ζηελ εηδηθή αγσγή όπνπ ηα πεξηζζόηεξα είλαη
είηε θιεηζηά είηε απιά αλνίγνπλ κε ειάρηζηα παηδηά ιίγεο ώξεο.
Απαηηνύκε
Άκεζε θάιπςε όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θελώλ κε καδηθνύο,
κόληκνπο δηνξηζκνύο
20 καζεηέο αλά ηκήκα ζην δεκνηηθό θαη 15 ζηηο Α’ θαη Β’ θαη
ζην Λεπηαγσγείν.
Σσξηζκόο ηκεκάησλ εθεί όπνπ ππάξρνπλ ρώξνη (όρη κόλν ζηα
ηκήκαηα πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 26-27 παηδηα)
Κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ (- 3) εθεί όπνπ ππάξρνπλ
δηαγλώζεηο από θξαηηθό δηαγλσζηηθό θνξέα.
Άκεζε
αλάγθε
πξόζιεςεο
ησλ
εθπαηδεπηηθώλ
«παξάιιειεο ζηήξημεο» θαη ησλ ηκεκάησλ έληαμεο.

ηεο

Θάιπςε όισλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα λα
μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ.

2

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Εδώ η ςποκπιζία πεπιζζεύει , ο νέορ ςποςπγόρ - όπωρ και ο
πποηγούμενόρ - όπος βπεθεί δηλώνει πωρ η ειδική αγωγή θα
είναι ζηιρ άμεζερ πποηεπαιόηηηέρ ηος. Η σθεζινή ηος
ηοποθέηηζη ζηην βοςλή για λειηοςπγία ενόρ ειδικού ζσολείος
ανά διεύθςνζη είναι ςποκπιηική και επικίνδςνη, αθού μια
ηέηοια απόθαζη δεν καλύπηει ούηε ζηο ελάσιζηο ηιρ
ππαγμαηικέρ ανάγκερ και θα οδηγήζει ζε παπαπέπα
αποκλειζμούρ παιδιών ΑμΕΑ από ηη δημόζια εκπαίδεςζη
Ρε ζηηγκή πνπ
δεθάδεο εηδηθά ζρνιεία είλαη θιεηζηά ή
ππνιεηηνπξγνύλ, όηαλ αθόκα θη απηέο νη δνκέο δελ θαιύπηνπλ ηηο
αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ.
Ρε ζηηγκή πνπ ην 90% ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη άιισλ εξγαδνκέλσλ
ζε απηά δνπιεύνπλ κε ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο.
Ρε ζηηγκή πνπ από ηηο πάλσ από 200 000 παηδηώλ ΑκΔΑ,
ζπκκεηέρνπλ ζηηο δεκόζηεο δνκέο εηδηθήο αγσγήο πεξίπνπ 5000
παηδηά.
Ρε ζηηγκή πνπ πεξηθόπηνληαη
ηζαθίδνληαη δηθαηώκαηα,

πξνληαθά

θαη

άιια

επηδόκαηα,

Ρε ζηηγκή πνπ ηα θνλδύιηα γηα δηνξηζκνύο αλαπιεξσηώλ, είλαη
κεησκέλα ζε ζρέζε κε πέξπζη θαη ζα γίλνπλ απνθιεηζηηθά από
πξνγξάκκαηα ΔΠΞΑ.
Από ηηο 70 ζρνιηθέο κνλάδεο ζηελ Αηηηθή, ην 80% είλαη θιεηζηέο ή
ππνιεηηνπξγνύλ ιόγσ ησλ ηεξάζηησλ θελώλ ζε εηδηθό εθπαηδεπηηθό
θαη βνεζεηηθό πξνζσπηθό (ΔΔΞ, ΔΒΞ).
Πηελ Αηηηθή, ηα ιεηηνπξγηθά θελά ππνινγίδνληαη πεξίπνπ ζηα 800, κε
ηηο πηζηώζεηο λα θαιύπηνπλ κόιηο 7 ζέζεηο. Πηε Πηεξεά Διιάδα ηα
θελά θηάλνπλ ηα 320 θαη ην πξόγξακκα θαιύπηεη ιηγόηεξν από ηα
κηζά, δειαδή 150 ζέζεηο.
Ζ παξάιιειε ζηήξημε θαη ηα ηκήκαηα έληαμήο ζηα ζρνιεία γεληθήο
παηδείαο είλαη ιέμεηο άγλσζηεο ζηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά,
Νη αηώληα πεξηπιαλώκελνη, κε εξγαζηαθέο ζρέζεηο-ιάζηηρν ρσξίο
δηθαηώκαηα αλαπιεξσηέο ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο δελ
μέξνπλ πόηε θαη εάλ ζα εξγαζηνύλ θέηνο ζηηο δνκέο ηεο. Ξαηδηά πνπ
δηθαηνύληαη παξάιιειε ζηήξημε – κε βάζε θαη ηα πεξζηλά δεδνκέλα –
ππάξρεη πηζαλόηεηα λα γλσξίζνπλ ην δάζθαιό ηνπο … θαηά ην
Ξάζρα. Θη ν θαηάινγνο είλαη καθξύο….
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Ρν ςεθηζκέλν 3ν κλεκόλην, ν πξνγξακκαηηθόο ζηόρνο ηεο
ζπγθπβέξλεζεο ΠΟΗΕΑ-ΑΛΔΙ πξννησλίδεη όηη ε βαξβαξόηεηα ηνπο
δελ ζα έρεη ηέινο. Έηζη, ζην άξζξν 2 ηνπ κλεκνλίνπ πξνβιέπεηαη
«ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ».
Αιήζεηα από πνύ πεξηζζεύνπλ θαη ζα θόςνπλ;;
Νη απαληήζεηο ηεο εγεζίαο ηνπ πνπξγείνπ επηβεβαηώλνπλ όηη ν
Γνιγνζάο ζα ζπλερηζηεί. Νη πξώηνη αλαπιεξσηέο εηδηθήο αγσγήο ζα
έξζνπλ κεηά ην ηειεπηαίν 10κεξν ηνπ Νθηώβξε θαη βιέπνπκε. Από
ηελ άιιε, ε δήισζε όηη «μακροπρόθεζμος ζηότος ηης κσβέρνηζης
είναι ο μη διατωριζμός ηων ζτολείων ζε ειδικής και γενικής αγωγής»
πξνκελύεη ζύειια ζηελ Δηδηθή Αγσγή θη Δθπαίδεπζε.
Απνηειεί ζύγρξνλε εθπαηδεπηηθή αλάγθε, ηα ειδικά ζσολεία, όσι
μόνο να μην κλείζοςν, αλλά να αναβαθμιζηούν ςλικοηεσνικά
και
παιδαγωγικά
ώζηε
λα
πξνζθέξνπλ
«πξνλνκηαθή»
εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε ζε ζρέζε κε ηα γεληθά. Γηα λα κπνξνύλ κε
επηζηεκνληθό ηξόπν λα θαιύπηνπλ ηελ αληζνηηκία πνπ γελλά ε ίδηα ε
αλαπεξία. Ζ θάιπςε απηώλ ησλ αλαγθώλ απαηηεί πνιιαπιάζηα
θνλδύιηα, εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, θαηάιιειεο δνκέο θαη όια απηά
έρνπλ θόζηνο.
Γειώλνπκε όηη δε ζα ζπκβηβαζηνύκε θαη ζα δηεθδηθήζνπκε όια απηά
πνπ δηθαηνύληαη ηα παηδηά κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο θαη
Αλαπεξίεο. Γηαηί
ε κόξθσζε, ε νιόπιεπξε αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθόηεηαο, ε θνηλσληθή θαη παξαγσγηθή έληαμε, παξά ηηο
θπζηθέο θαη ζσκαηηθέο δπζθνιίεο πνπ πξνζζέηεη ε αλαπεξία, δελ
είλαη πνιπηέιεηα, αιιά δηθαίσκα ηνπ θάζε αλζξώπνπ.
ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΩΡΑ ν’ ανοίξοςν όλερ οι δομέρ ηηρ Ειδικήρ Αγωγήρ,
με ηο απαπαίηηηο πποζωπικό.
Καλούμε σε σςμμετοσή στην κινητοποίηση ΣΔΣΑΡΣΗ 7/10, 18:00 μ.μ. στη
Βοςλή.
Γηεθδηθούκε γηα ηο ζύλοιο ηφλ αλαγθώλ κας:
Άκεζε, γελλαία τρεκαηοδόηεζε ηες Δηδηθής Αγφγής θη Δθπαίδεσζες από ηολ
θραηηθό προϋποιογηζκό.
Μοληκοποίεζε εδώ θαη ηώρα όιφλ ηφλ εργαδοκέλφλ (εθπαηδεσηηθού, εηδηθού
εθπαηδεσηηθού, βοεζεηηθού εθπαηδεσηηθού θαη ηετληθού προζφπηθού) ζηελ
Δηδηθή Αγφγή, τφρίς όροσς θαη προϋποζέζεης. Μαδηθές προζιήυεης κόληκοσ
εηδηθεσκέλοσ προζφπηθού..
Να απαγορεσηεί ε επητεηρεκαηηθή δράζε ζηο τώρο ηες Δηδηθής Αγφγής θη
Δθπαίδεσζες, ηες πρώηκες δηάγλφζες θαη παρέκβαζες θαη ηες
αποθαηάζηαζες ηφλ παηδηώλ κε αλαπερίες.
Ούηε έλα παηδί κε αλαπερία ζηο ζπίηη ηοσ ή ζε ζτοιείο ποσ δελ κπορεί λα
αληαποθρηζεί ζηης ηδηαίηερες εθπαηδεσηηθές αλάγθες ηοσ.
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Βειηίφζε ηες σιηθοηετληθής σποδοκής ηφλ σπαρτόληφλ δοκώλ Δηδηθής
Αγφγής ώζηε λ’ αληαποθρίλοληαη ζηης αλάγθες ηφλ καζεηώλ θαη ίδρσζε λέφλ
ΣΜΔΑΔ.
ΔΠΑΛ
Γηα ην δήηεκα ησλ καζεηώλ ηεο Γ΄ Ιπθείνπ πνπ δελ πξνβηβάζηεθαλ
θαη ηνπο ζηέιλνπλ ζηελ Β Ιπθείνπ
Γηα ην δήηεκα ηεο πξόζβαζεο ζηα ΑΔΗ
Απαηηνύκε λα ιπζεί άκεζα ην δήηεκα

ΧΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ
Πηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο θάζε ρξόλν θηάλνπλ θαηά 40% κεησκέλα ηα
ρξήκαηα, κε απνηέιεζκα λα ζηνηβάδνληαη ρξέε θαη λα θαινύληαη
ζπρλά γνλείο θαη καζεηέο λα πιεξώζνπλ ηα ζπαζκέλα. Ή δε ηα
ζρνιεία ιεηηνπξγνύλ ρσξίο βαζηθά πιηθά θαη ηα απαξαίηεηα
αλαιώζηκα.
Ζ ππνρξεκαηνδόηεζε δελ είλαη ινγηζηηθό δήηεκα. Δίλαη βαζηθόο
κνριόο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ λένπ ζρνιείνπ πνπ ζηεξνύλ από
θξαηηθνύο πόξνπο, ζα πξέπεη λα βξεη αιινύ αξσγνύο κε
αληαιιάγκαηα.
Βαζηθέο αιιαγέο ηνπ ζρνιείνπ πέξαζαλ από ηελ θεληξηθή επζύλε
ηνπ θξάηνπο ζηηο Ρνπηθέο Γηνηθήζεηο θαη ηελ Ρνπηθή θνηλσλία ηειηθά.
Νη θαηαρξεσκέλνη Γήκνη γηα λα ηα βγάινπλ πέξα, κε δνζκέλε ηε
ινγηθή όηη ν Γήκνο πξέπεη λα έρεη έζνδα, σο λα είλαη εηαηξεία
εθαξκόδνπλ πιήξε αληαπνδνηηθόηεηα ζηηο παξνρέο όπσο έγηλε κε
ηα ηξνθεία ζηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο. Απνηέιεζκα απηνύ είλαη θαη ε
θηηξηαθή εγθαηάιεηςε πνπ αγγίδεη επηθίλδπλα όξηα, αθνύ δελ
ηεξνύληαη νη ζηνηρεηώδεο θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Γελ έρεη
νινθιεξσζεί ν αληηζεηζκηθόο έιεγρνο θαη είλαη εθηεζεηκέλα ηα
πεξηζζόηεξα παηδηά ζην ελδερόκελν ελόο ηζρπξνύ ζεηζκνύ.
Ηδηαίηεξα θξίζηκα είλαη νη εμειίμεηο πνπ αθνξνύλ δηάθνξεο αλαγθαίεο
ιεηηνπξγίεο ησλ ζρνιείσλ (ζπληήξεζε, θαζαξηόηεηα, θύιαμε θιπ.)
Έθηαθηε νηθνλνκηθή επηρνξήγεζε όισλ ησλ ζρνιηθώλ
κνλάδσλ, λα απνζηαιεί άκεζα ε 3ε δόζε γηα ηα ιεηηνπξγηθά
έμνδα ησλ ζρνιείσλ.
Γηαγξαθή ησλ ρξεώλ ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ πξνο ηηο πξώελ
ΓΔΘΝ. Ούζκηζε γηα απνθιεηζηηθά δσξεάλ πεηξέιαην, θπζηθό
αέξην, ξεύκα, λεξό, ηειέθσλν ζηα ζρνιεία.
Απαιιαγή ΦΞΑ γηα ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο. Θαηάξγεζε ηνπ
ΦΞΑ γηα ηα θξνληηζηήξηα θαη ηα είδε πξώηεο αλάγθεο γηα ηηο
ιατθέο νηθνγέλεηεο.
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Νύηε έλα επξώ από ηελ ηζέπε ησλ γνληώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ
ή ησλ ζπιιόγσλ γηα πιεξσκή ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ,
ηξαπεδνθόκσλ, εθπαηδεπηηθώλ εθδξνκώλ, βηβιίσλ θ.ιπ. Αγνξά
όισλ ησλ μελόγισζζσλ βηβιίσλ θαη θάιπςε ηνπ θόζηνπο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ εθδξνκώλ από ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο.
Λα δηαζθαιηζηεί άκεζα ε δσξεάλ κεηαθνξά όισλ ησλ
καζεηώλ πξνο θαη από ηα ζρνιεία ηνπο. Γσξεάλ κεηαθνξά
όισλ ησλ καζεηώλ- θνηηεηώλ κε ηα ΚΚΚ.
Γσξεάλ ηαηξηθνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε
όισλ ησλ καζεηώλ, αλεμάξηεηα από θνξέα αζθάιηζεο. Λα
εμαζθαιηζηνύλ θηλεηέο κνλάδεο πγείαο, γηα ηνλ εκβνιηαζκό
όισλ ησλ καζεηώλ θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πγείαο.
Λα εμαζθαιηζηεί θνλδύιη γηα ηελ παξνρή ελόο γεύκαηνο κε
επζύλε ηνπ θξάηνπο ζε όινπο ηνπο καζεηέο, κε
πξνηεξαηόηεηα ηηο πην ιατθέο ζπλνηθίεο θαη Γήκνπο.
ΦΠΑ
Τν ζέκα ηεο επηβνιήο ηνπ ΦΠΑ 23% ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε πνπ
πξνεθινγηθά, απηνί πνπ ςήθηζαλ ην 3ν Μλεκόλην έρπλαλ θξνθνδείιηα δάθξπα
θαη δεζκεύνληαλ όηη ζα ην απνηξέςνπλ, βξίζθεηαη ζε πνξεία εθαξκνγήο.
Η επηβνιή ηνπ κέηξνπ απηνύ έξρεηαη λα πξνζζέζεη έλα αθόκα
δπζβάζηαρην βάξνο ζηηο ήδε εμαζιησκέλεο ιατθέο νηθνγέλεηεο, ην θόζηνο ηεο
νπνίαο ζα ην πιεξώζνπλ νη γνλείο αιιά θαη νη εξγαδόκελνη ζε απηά κε
κεηώζεηο κηζζώλ αθόκα θαη κε απόιπζε.
Η ΑΣΓΜΕ θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα θαηαξγήζεη άκεζα ην κέηξν απηό
ρσξίο ηζνδύλακα θαη άιιε θνξνεπίζεζε.
Ταπηόρξνλα, ε ΑΣΓΜΕ παιεύεη:
Σπλνιηθά γηα αλαβαζκηζκέλε απνθιεηζηηθά δεκόζηα δσξεάλ παηδεία γηα
όινπο, γηα λα κελ γίλεηαη ε αλάγθε γηα κόξθσζε εκπόξεπκα θαη λα δίλεηαη
αλάινγα κε ηελ ηζέπε ησλ γνληώλ.
Να παξζνύλ άκεζα κέηξα γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε Πξόζζεηε Δηδαθηηθή
Σηήξημε, ε Εληζρπηηθή Δηδαζθαιία θαη ε Παξάιιειε Σηήξημε.
Να παξζνύλ νπζηαζηηθά κέηξα γηα ηελ ζηήξημε ησλ θησρώλ
νηθνγελεηώλ, όπσο θαηάξγεζε ηνπ ΦΠΑ ζηα είδε πξώηεο αλάγθεο ζηα ζρνιηθά
εηδή θ.α. Δσξεάλ κεηαθνξά όισλ ησλ καζεηώλ- θνηηεηώλ κε ηα κέζα καδηθήο
κεηαθνξάο.
ΜΕΣΑΦΟΡΑ
Θαιύηεξε ε θαηάζηαζε θέηνο από ηα ζηνηρεία πνπ δίλνπλ νη
πεξηθέξεηεο .
πάξρνπλ όκσο κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο ζε λνκνύο πνπ νη
δηαγσληζκνί έρνπλ θεξπρηεί άγνλνη
ΘΑ πνπ απμάλεη ηηο ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο θ
Ρν πξόβιεκα παξακέλεη νμπκέλν γηα ηνπο καζεηέο ησλ ΔΞΑΙ πνπ
κεηαθηλνύληαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο
Γελ έρνπλ δνζεί νη θάξηεο ( πάζν ) ζε όινπο ηνπο καζεηέο
Γσξεάλ κεηαθνξά ζε όια ηα ΚΚΚ γηα όινπο ηνπο καζεηέο
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Γεκηνπξγία εληαίνπ δεκόζηνπ θνξέα κεηαθνξώλ
Θαινύκε ηνπο Ππιιόγνπο ηηο Δλώζεηο θαη ηηο Νκνζπνλδίεο ζε όιε ηελ
Διιάδα λα πξνρσξήζνπλ άκεζα ζε καδηθέο θηλεηνπνηήζεηο, λα
πάξνπλ πξσηνβνπιίεο γηα δξάζεηο αλά δήκν θαη πεξηθέξεηα .
Κηα πξώηε απάληεζε ζα δνζεί ζηηο14/10 ζηηο 17:00 ζην ππνπξγείν
παηδείαο καδί κε ηελ Νκνζπνλδία Γνλέσλ Αηηηθήο ηηο Δλώζεηο θαη
ηνπο Ππιιόγνπο.
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