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Αζήλα 6/10/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για ηην ζσνάνηηζη ηοσ Δ.Σ ηης Ομοζπονδίας Γονέων Αηηικής με ηον Περιθερειακό
Διεσθσνηή Εκπαίδεσζης κο Λόνηο
Φζεο 6/10/2015 αληηπξνζσπεία ηνπ Δ.Σ. ηεο Οκνζπνλδίαο Γνλέσλ Αηηηθήο θαη αληηπξόζσπνη από
Ελώζεηο ζπλαληήζεθαλ κε ηνλ Πεξηθεξεηαθό Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο θν Λόλην γηα κηα ζπλνιηθή
ελεκέξσζε γηα ηελ ηξαγηθή θαηάζηαζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ
Ο θνο Πεξηθεξεηαθόο
απέθπγε λα δώζεη αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ηηο ειιείςεηο, όκσο
ραξαθηεξηζηηθά είπε πσο «η πραγμαηικόηηηα είναι πολύ τειρόηερη από ηην πολύ κακή
εικόνα ποσ σπάρτει». Φέηνο έγηλε αγηαζκόο ρσξίο αλαπιεξσηέο πνπ κάιηζηα αλαγθάζηεθαλ λα
θαηαζέζνπλ αίηεζε θαη δεύηεξε θνξά. Η Πεξηθεξεηαθή Δηεύζπλζε πξνζπαζεί λα θάλεη κηα θαιή
θαηαγξαθή όισλ ησλ θελώλ θαη «θάλεη αγώλα δξόκνπ» λα θαιύςεη ζηαδιακά ηηο πεξηζζόηεξεο
αλάγθεο κε αμηνπνίεζε όζσλ πηζηώζεσλ θαηαθέξεη λα εμαζθαιίζεη, αθόκε θαη από άδεηεο άλεπ
απνδνρώλ.. Δελ βνήζεζε επίζεο θαη ε πνιηηηθή αζηάζεηα ηνπ πεξαζκέλνπ δηαζηήκαηνο…
Σπγθεθξηκέλα γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα Πεηξαηά ελεκέξσζε όηη ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ
έρνπλ ηνπνζεηεζεί. Σηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα αλαηνιηθήο θαη δπηηθήο Αηηηθήο
ππάξρνπλ πνιιά θελά όπσο θαη ζηελ πξσηνβάζκηα ηεο Α΄ Πεηξαηά πνπ ππάξρνπλ θελά ηάμεο. Τν
πξόβιεκα ησλ θελώλ ππάξρεη αιιά όρη ηόζν έληνλν θαη ζηελ Αζήλα. Ελώ κεγάια είλαη ηα θελά θαη
ζηα λεπηαγσγεία.
Εθεί πνπ «η καηάζηαζη είναι ηραγική είναι ζηα ζτολεία ειδικής αγωγής».
Οη κεηαθνξέο είλαη θαιύηεξα από πέξζη θη εδώ λα κε μερλάκε ηνπο αγώλεο πνπ δόζεθαλ από ηνπο
γνλείο θαη ηελ Οκνζπνλδία! Τα ζρνιεία απηά όκσο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ρξεηάδνληαη όιεο ηηο
εηδηθόηεηεο πνπ δελ ππάξρνπλ θη επίζεο ην κόληκν εηδηθό πξνζσπηθό είλαη ιίγν. Θα
πξνζπαζήζνπλ λα εμαζθαιίζνπλ μέζω ΟΑΕΔ με 5μηνα προγράμμαηα 250 άηνκα εηδηθό
βνεζεηηθό θαη επηζηεκνληθό πξνζσπηθό, γηαηί κέζσ ΕΣΠΑ δελ έρνπλ έξζεη πηζηώζεηο. Άιισζηε
όπσο ηζρύεη θαη γηα ηα νινήκεξα θαη γηα ηα ΕΑΕΠ, ηα ΕΣΠΑ έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο. Θα
πξνζπαζήζνπλ λα θαιύςνπλ αλάγθεο κε νέα καινοηόμα προγράμμαηα και νέα ΕΣΠΑ.
Αλέθεξε πσο ηα πξνβιήκαηα είλαη ρξόληα, πσο ππάξρνπλ ζρνιεία πνπ δελ έρνπλ δεη κνπζηθό,
μελόγισζζν, θαιιηηερληθό εδώ θαη πνιιά ρξόληα. Αλ ππάξρεη πιεόλαζκα απηώλ ησλ εηδηθνηήησλ
ζηελ δεπηεξνβάζκηα, ζα ηνπο παξέρνπλ ζηα δεκνηηθά.
Σηελ δεπηεξνβάζκηα γηα ηα καζήκαηα θαηεύζπλζεο πνπ ππάξρνπλ θελά (βηνιόγνη, θπζηθνί θιπ),
ζα ζηαιεί εγθύθιηνο πνπ ζα επηηξέπεη ηελ δεύηεξε αλάζεζε κελ αιιά όρη ηελ ζπκκεηνρή ζε project
ή άιια πξνγξάκκαηα.
Μαο δηαβεβαίσζε όηη σο ηελ Δεπηέξα 12/10/2015 ζα γίλεη λέν θύκα πξνζιήςεσλ αλαπιεξσηώλ
κεγαιύηεξν, πάιη ρσξίο λα δώζεη ζπγθεθξηκέλν αξηζκό…
Σε ζρέζε κε ην πξόβιεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα ΕΠΑΛ( καζεηέο ηεο Γ΄ Τάμεο πνπ δελ
πξνβηβάζηεθαλ), είπε πσο απαηηείηαη λνκνζεηηθή παξέκβαζε γηα αληηζηνίρηζε ησλ καζεκάησλ
ιόγσ αιιαγήο ηεο νλνκαζίαο ηνπο. Θα επηιπζεί πξνζσξηλά κε Υπνπξγηθή Απόθαζε. Αθόκε ν
πξώηνο θύθινο ησλ ΕΠΑΛ ζα έρεη πξόζβαζε ζηελ ύιε θαη ζα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηηο
Παλειιήληεο.

