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Προς:    Υπουργό Παιδείας  Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων κα Άννα Διαμαντοπούλου. 

Κοιν.: 1.Υφυπουργό Παιδείας  Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων κα Παρασκευή 
Χριστοφιλοπούλου 

2.Δήμαρχο Πετρ/λης κ. Στέφανο Γ. Βλάχο 
3.Αντιδήμαρχο Πετρ/λης Παιδείας κ. 

Φιλίππου Βασίλειο 
4.Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας κ. 

Χαράλαμπο Αλεξανδράτο. 
5.Δ/νση 5ου Δημοτικού Σχολείου Πετρ/λης 

Υπόψη κου Γεώργιου Πλιούτα 
 
ΘΕΜΑ:    Λειτουργία  5ου Δημοτικού Σχολείου Πετρ/λης κατά το σχολικό έτος 2010-2011 με 

ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
 

Με αφορμή την εφαρμογή των υπ’ αριθ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 και Φ.3/609/60745/Γ1/28-5-
2010 αποφάσεων της Υφυπουργού Παιδείας  Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, έχοντας την 
πεποίθηση ότι η Πολιτεία πράγματι ενδιαφέρεται για την ποιοτική αναβάθμιση του Σχολείου και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι : 

α) το 5ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης διαθέτει μόλις 12 αίθουσες διδασκαλίας, περίπου 50 m2 
εκάστη και μία αίθουσα πληροφορικής περίπου 20 m2 , η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις 
διδασκαλίας της πληροφορικής,  

β) με συνολικό αριθμό 287 μαθητών κατά το σχολικό έτος 2009-2010 οριακά κάλυπτε τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες με το ήδη υπάρχον, ομολογουμένως εξαιρετικό, διδακτικό προσωπικό, 

γ) τα 7ωρα είναι απίστευτα εξοντωτικά και αντιπαιδαγωγικά, 
δ) πουθενά στο σχεδιασμό των ανωτέρω εκπαιδευτικών προγραμμάτων δεν λαμβάνεται υπόψη, 

ότι τα παιδιά ακόμα και με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες όχι μόνο δε βοηθούνται από την παράταση 
των ωρών διδασκαλίας αλλά επιβαρύνονται και στην ουσία βλάπτονται ανεπανόρθωτα τα ίδια και οι 
οικογένειές τους, 

ε) οι ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές και διδακτικό προσωπικό, ώστε να υποστηριχθεί η ορθή 
εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων της Υφυπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 
είναι πραγματικές, 

 
πιστεύουμε  ότι ο συνδυασμός των ανωτέρω αποφάσεων  και ελλείψεων θα λειτουργήσει εις βάρος της 
ποιότητας μόρφωσης των παιδιών μας και 

ΖΗΤΟΥΜΕ  
 

Την εξαίρεση του 5ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης από την εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων 
της Υφυπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.  

 
Μετά τιμής, 

 
Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος                                                     Η Γεν. Γραμματέας 
 
 
 
 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ                                   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 


