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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΤΩΝ 6ου και 14ου 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

 

 
ΚΗΡΥΞΗ 2ΩΡΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

 

Η μόρφωση των μαθητών είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να παρέχεται δωρεάν από 

το κράτος για όλα τα παιδιά του λαού.  

 

Απέναντι σε αυτή την επίθεση, μόνο με οργανωμένο αγώνα, με ενότητα, με 

συσπείρωση και αλληλεγγύη, με ταξικό περιεχόμενο και προσανατολισμό, μπορούμε 

να τα καταφέρουμε. 

 

 

Αγωνιζόμαστε για ένα  ΕΝΙΑΙΟ 12ΧΡΟΝΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. 

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ, ΤΟΝ 

ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ 

 

Η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση είναι  καθήκον  και υποχρέωση της 

πολιτείας. 

 

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ : 

 

Κανένα σχολείο να μην κλείσει. 

 

Κανένας γονιός να μην πληρώσει  για  τις ανάγκες  λειτουργίας  των σχολείων.  

 

Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη γονιών και εκπαιδευτικών για πληρωμή 

λειτουργικών εξόδων, καθαριότητας, εκπαιδευτικών εκδρομών, βιβλίων. και για 

μεταφορά μαθητών. 

 

Να απαγορευτεί κάθε επιχειρηματική δράση στην εκπαίδευση. 
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Να γίνουν μαζικοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών και βοηθητικού 

προσωπικού για την κάλυψη όλων των πραγματικών αναγκών της δημόσιας 

εκπαίδευσης. 

 

Να εξασφαλιστεί σύγχρονη κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή, με βάση τους 

15 μαθητές ανά τμήμα για τα νηπιαγωγεία, Α και Β τάξη και 20 στις υπόλοιπες. 

 

Να δοθεί έκτακτο κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό για να καλύψει τις 

ανάγκες σίτισης των υποσιτισμένων παιδιών.  

 

Να δοθεί έκτακτο κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις ανάγκες των 

σχολείων.  

 

Μηδενικό ΦΠΑ στους λογαριασμούς και τις δαπάνες των σχολικών επιτροπών.  

 

Δωρεάν πετρέλαιο, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο στα σχολεία. 

 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ  ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ!!  

                                                            ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Η 

ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑ !!                                                                          
 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΩΝ 

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.  

 

Αγαπητοί γονείς, στα πλαίσια αυτά, 

το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου « ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» 

στηρίζει το δίκαιο αγώνα σας, θεωρώντας  ότι είναι ο μόνος δρόμος για να 

επιλυθούν τα προβλήματά σας και για τη διευκόλυνση των συναδέλφων 

κηρύσσει 2ωρη  στάση εργασίας για τις πρώτες ώρες του διδακτικού ωραρίου. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                              ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

 


