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Αθήνα 26 Φλεβάρη 2015 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Για τη συνάντηση του Δ.Σ. της ΑΣΓΜΕ με τον Αν.Υπουργό Παιδείας, κο Τ. Κουράκη 

Σήμερα 26/2/2015 αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της ΑΣΓΜΕ  συναντήθηκε με τον αναπληρωτή 

Υπουργό Παιδείας κο Τάσο Κουράκη, για να του θέσει τα αιτήματα των γονιών στα 

οξυμμένα προβλήματα της εκπαίδευσης. 

Στην συνάντηση η ΑΣΓΜΕ κατέθεσε υπόμνημα για την κατάσταση στα σχολεία όπως 

διαμορφώνεται με τις ασκούμενες Κυβερνήσεων, Ε.Ε. και ΟΟΣΑ, αλλά και συγκεκριμένο 

πλαίσιο άμεσων αιτημάτων τα οποία μπορούν να δώσουν μια ανάσα στα χρεοκοπημένα 

σχολεία τις λαϊκές οικογένειες και τα παιδιά μας (βλ. συνημμένο). 

Ο κύριος υπουργός παρότι αναγνώρισε τα οξυμένα προβλήματα στην εκπαίδευση, 

εντούτοις μας ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρήσει σε αλλαγές που θα 

έχουν δημοσιονομικό κόστος.  

Ο υπουργός σε κάθε του απάντηση, πάνω στο συγκεκριμένο πλαίσιο που του 

καταθέσαμε,  έβαζε παντού ως κόκκινη γραμμή το δημοσιονομικό κόστος, μια απάντηση 

που έχουμε ακούσει πολλές φορές από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα.  

Πιο συγκεκριμένα : 

- Για έκτακτη οικονομική επιχορήγηση όλων των σχολείων,  διαγραφή όλων των χρεών στις 

πρώην ΔΕΚΟ, αφορολόγητο πετρέλαιο για τα σχολεία, κατάργηση του ΦΠΑ για τις σχολικές 

Επιτροπές, αναγνώρισε το δίκαιο του αιτήματος όμως όπως χαρακτηριστικά  είπε: «υπάρχει 

διαφορά από τις εξαγγελίες και την εφαρμογή αυτών στην πράξη». 

- Για τα εκπαιδευτικά κενά και την ανάγκη να καλυφτούν από μόνιμους μαζικούς 

διορισμούς μας, ανέφερε ότι θα προχωρήσει στους διορισμούς που προβλέπονται στον 

προϋπολογισμό του 2015, δίνοντας προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται 

σε διαθεσιμότητα, αλλά δεν προβλέπεται να καλυφτούν όλα τα κενά. 

- Για το ζήτημα του υποσιτισμού των μαθητών, ανέφερε ότι τη συγκεκριμένη στιγμή είναι  

απαραίτητη η εμπλοκή, η στήριξη και η συμμετοχή όλων εκείνων των φορέων που έχουν 

δραστηριοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα σ' αυτόν το τομέα, όπως Μ.Κ.Ο. και εκκλησία. 

- Για τη δωρεάν σχολική μεταφορά αναγνώρισε (και αυτός) το δίκαιο του αιτήματος να 

δοθεί άμεσα λύση και να  εξασφαλιστεί η δωρεάν μεταφορά όλων των μαθητών προς και 

από τα σχολεία, αλλά και την εν γένει δωρεάν μεταφορά των μαθητών με τα Μ.Μ.Μ. 

Επίσης δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει άμεσα ρύθμιση για την παράταση των συμβάσεων που 

λήγουν στις 28/2, χωρίς όμως να γίνει καμιά αναφορά στους μαθητές που δεν 

μεταφέρονται μέχρι σήμερα. Τέλος, δήλωσε ότι θα μελετήσει την πρόταση μας για τη 
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δημιουργία Ενιαίου Δημόσιου Φορέα με ευθύνη του υπουργείου παιδείας, προκειμένου να 

εφαρμοστεί πιλοτικά στο μέλλον σε κάποια από τις περιφέρειες της χώρας (ίσως της 

Αττικής).  

- Για τις συγχωνεύσεις καταργήσεις, δήλωσε για μια κόμη φορά ότι παγώνουν για την 

επόμενη σχολική χρονιά. Στην απαίτησή μας να επαναλειτουργήσουν οι κατηργημένες 

σχολικές μονάδες  απάντησε ότι θα επανεξεταστούν εκείνες που έγιναν άδικα, με μη 

παιδαγωγικά κριτήρια, χωρίς  όμως να αποσαφηνίσει τι εννοεί.  

- Για την ειδική αγωγή, ανέφερε πως πρέπει να υπάρχει ένταξη των παιδιών ΑμΕΑ στα 

γενικά σχολεία με τις κατάλληλες υποδομές και παράλληλη στήριξη (χωρίς να αποκλείει τη 

δυνατότητα αυτή να την πληρώνουν οι γονείς ).  

- Για τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών ανέφερε ότι θα προχωρήσει στην αναμόρφωσή 

τους  με κύριο στόχο την μείωση του όγκου της ύλης.  

 - Για τον ΟΣΚ και τις κτιριακές υποδομές δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός. 

- Για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που άνοιξε τη βιομηχανία των διώξεων σε 

μαθητές – γονιού ς- εκπαιδευτικούς,  δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει στην κατάργησή της.   

- Για το ΦΠΑ στις σχολικές επιτροπές, το δωρεάν ρεύμα, νερό, το αφορολόγητο πετρέλαιο 

στα σχολεία , το ΑΦΜ των συλλόγων και τα πρόστιμα από τις εφορίες, μας ανέφερε ότι θα 

μεταφέρει τα αιτήματά μας στο υπουργείο οικονομικών. 

- Τέλος, για το ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ, επανέλαβε τη θέση του για την Τράπεζα Θεμάτων αλλά στο 

αίτημά μας για την συνολική κατάργηση του νόμου, για την μαθητεία και το Π.Δ. για την 

ανήλικη εργασία, απόφυγε να τοποθετηθεί για την κατάργηση    

 

Η ΑΣΓΜΕ καλεί όλες τις Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Συλλόγους σε όλη τη χώρα, μέσα από 

γενικές συνελεύσεις, συσκέψεις, συγκεντρώσεις να συζητήσουν το υπόμνημα που 

κατατέθηκε σήμερα στο υπουργείο,  να αναδείξουν τα ιδιαίτερα κατά τόπους οξυμένα 

προβλήματα, διεκδικώντας άμεσες λύσεις, σήμερα για μας και τα παιδιά μας. 

Δεν μας αρκεί η συμπάθεια και τα καλά λόγια. Οι   ανάγκες μας δεν μπορεί να μπαίνουν 

στην ίδια ζυγαριά με το δημοσιονομικό κόστος.  

Για μας η κόκκινη γραμμή είναι η ανάκτηση των απωλειών μας και οι ανάγκες των λαϊκών 

οικογενειών και των παιδιών μας. 

Συνεχίζουμε πιο δυνατά, πιο οργανωμένα, πιο μαχητικά, δεν έχουμε κανένα λόγο να 

κάνουμε πίσω.   

       

   

 

 

 

 

 

     


