
ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση επιστατών στα σχολεία του Δήμου Πετρούπολης

Ενημερωθήκαμε πρόσφατα για την τοποθέτηση επιστατών σε διάφορες σχολικές μονάδες του δήμου μας, από εργα-

ζόμενους με πεντάμηνες συμβάσεις στα πλαίσια του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. 

Σε μια περίοδο, που το δημόσιο σχολείο υφίσταται τη χειρότερη επίθεση,με την διάλυση των ΕΠΑΛ (και την προικο-

δότηση των ιδιωτικών σχολών)  με μείωση κατά 60% των δαπανών για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων, με την απου-

σία εκπαιδευτικών, έξι μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους, ή με περιφερόμενους εκπαιδευτικούς σε δύο και

τρία σχολεία, κάνοντας αδύνατη τη συνεργασία με τους γονείς, με τη σύμπτυξη τμημάτων και τη συγχώνευση σχολείων

και την παράλληλη κατάργηση ενισχυτικής διδασκαλίας στους μαθητές με προβλήματα, με την ελλιπή χρηματοδότηση

ώστε η θέρμανση και τα λειτουργικά έξοδα να «καλύπτονται» με τους γονείς να βάζουν το χέρι στην τσέπη (που πλέον

έχει αδειάσει από τις πολιτικές των Μνημονίων), με την απόλυση των σχολικών φυλάκων και των σχολικών τροχονό-

μων, με σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό καθαριότητας, αφού σταδιακά απολύονται οι μόνιμοι υπάλληλοι αυτής της κα-

τηγορίας από τους δήμους, με πραγματικό κίνδυνο για την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών.

Σε μια περίοδο, που η κυβέρνηση, εκμεταλλευόμενη τη χρόνια ανεργία που εξαθλιώνει τους πολίτες, εφευρίσκει 

τρόπους για την επιβολή ελαστικών σχέσεων εργασίας, δημιουργεί ομήρους εργαζόμενους, προσφέροντας ψίχουλα

επιβίωσης σε πεντάμηνες θέσεις εργασίας και στερώντας την εργασιακή αξιοπρέπεια από τους εργαζομένους. 

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου Πετρούπολης διαμαρτύρεται για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση, για τη

στάση των διευθύνσεων εκπαίδευσης που χωρίς καμία συνεργασία και επικοινωνία με το Δήμο Πετρούπολης και τις 

Ενώσεις Εκπαιδευτικών και Γονέων τοποθέτησαν τους εργαζόμενους χωρίς εκτίμηση των πραγματικών αναγκών των

σχολείων και προσδιορισμό συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, αφήνοντάς τους εκτεθειμένους, για να χρησιμοποιούνται

«κατά το δοκούν» από τις διευθύνσεις των σχολείων. 

Αν η κυβέρνηση ήθελε να προσλάβει προσωπικό δεν θα απέλυε 15 χιλιάδες εκπαιδευτικούς, όλους τους σχολικούς

φύλακες, εγκαταλείποντας τα σχολεία αφύλαχτα, δεν θα μείωνε τις δαπάνες ώστε να κοπούν οι σχολικοί τροχονόμοι.

Αυτό είχε σαν συνέπεια (με ευθύνη ασυνείδητου οδηγού) να τραυματιστούν-στο 8ο Δημοτικό Πετρούπολης- 4 παιδιά

και ένας γονιός. Πόσο τιμάτε στις εποχές του Μνημονίου η ανθρώπινη ζωή;

Δεν θα έκλεινε νοσοκομεία, δεν θα διέλυε τους Δήμους.

Καλούμε γονείς, εκπαιδευτικούς και όλη την κοινωνία να είμαστε ΜΑΖΙ διεκδικώντας να σταματήσει η καταστροφή. 

– Τώρα απαιτούμε να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολείων

– Να προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό, με σταθερές εργασιακές σχέσεις

Μπορούμε και θα επιβάλλουμε την αλλαγή αυτής της πολιτικής!    
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