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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 
Η Ομοςπονδία Ενϊςεων υλλόγων Γονζων Κριτθσ, ςυνεχίηοντασ τισ ςυναντιςεισ τθσ με τα μζλθ 

τθσ ςτα πλαίςια τθσ καταγραφισ των προβλθμάτων των ςχολείων ςε κάκε νομό του νθςιοφ, 
πραγματοποίθςε το άββατο 31/3/18 ςτο Ρζκυμνο ςυνάντθςθ με τθν Ζνωςθ υλλόγων Γονζων Δ. 
Ρεκφμνου.  

Για μια ακόμα φορά κυρίαρχο ηιτθμα αποτζλεςε θ υποχρθματοδότθςθ των ςχολείων και τα 
αυξθμζνα προβλιματα ςτθ ςχολικι ςτζγθ. Ζγινε φανερι θ αναγκαιότθτα ανζγερςθσ νζων ςχολείων, 
ςυντιρθςθσ των ιδθ υπαρχόντων, αλλά και εξοπλιςμοφ με βάςθ τισ ςφγχρονεσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ. 
Ιδιαίτερα αυξθμζνο ζχει γίνει το πρόβλθμα ςε ςυγκεκριμζνα ςχολεία που φαίνεται ότι είναι απαραίτθτο 
να παρκοφν άμεςα μζτρα από τουσ αρμόδιουσ φορείσ, όπωσ ςτο 2ο ΓΕΛ και 2ο Γυμνάςιο Ρεκφμνου, όπου 
ζχει διαπιςτωκεί κακίηθςθ του κτθρίου, ενϊ δεν είναι λίγα τα ςχολεία που και ςε αυτό το νομό 
λειτουργοφν με πάρα πολλζσ ακατάλλθλεσ υποδόμεσ, όπωσ είναι τα κοντζινερσ.  

οβαρά προβλιματα αντιμετωπίηει και το ΕΠΑΛ Ρεκφμνου. Tο ςυγκεκριμζνο ςχολικό ςυγκρότθμα, 
παρά το γεγονόσ πωσ είναι το μεγαλφτερο ςτον Νομό Ρεκφμνου και εξυπθρετεί τισ μακθςιακζσ ανάγκεσ 
εκατοντάδων μακθτϊν ολόκλθρου του Νομοφ Ρεκφμνθσ, χριηει άμεςθσ αποκατάςταςθσ, όχι μόνο ςε 
επίπεδο υλικοτεχνικϊν υποδομϊν και κτθριακϊν παρεμβάςεων, αλλά και ςε  επίπεδο ζμψυχου 
εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ, κακϊσ  δεν πλθροφνται , οφτε κατά το ελάχιςτον, οι απαιτοφμενεσ 
προδιαγραφζσ για τθν  εφρυκμθ  λειτουργία  τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

Σο Εργαςτθριακό Κζντρο Ρεκφμνου είναι το μοναδικό ςτο Νομό Ρεκφμνου, εδράηεται  ςτον Διμο 
Ρεκφμνου  και εξυπθρετεί  τα ςχολεία τθσ πόλθσ, όπωσ το 1ο ΕΠΑΛ, το Εςπερινό ΕΠΑΛ κακϊσ και το 
Δ.Ι.Ε.Κ. Ρεκφμνου. το ςυγκρότθμα φιλοξενοφνται περίπου 960 μακθτζσ από όλο τον νομό κακϊσ και 
περίπου 100 κακθγθτζσ. Δεν υπάρχει, όπωσ τα περιςςότερα ςχολεία ςτο διμο, οικοδομικι άδεια, με 
αποτζλεςμα να αποτελεί τροχοπζδθ για τισ ανακαινίςεισ, μελζτθ για Αντιςειςμικι Θωράκιςθ του κτθρίου 
και μελζτθ για αντιπυρικι προςταςία. Επιπλζον δεν υπάρχει υγρομόνωςθ με αποτζλεςμα ςε περιόδουσ 
βροχοπτϊςεων να ςτάηει μζςα ςτο κτίριο, ενϊ τα παιδιά κάνουν μάκθμα ςτο υπόγειο όπου δεν υπάρχουν 
παράκυρα. 

Επιπλζον ηθτιματα που απαςχολοφν τθν ζνωςθ αφοροφν τον κίνδυνο ςυγχωνεφςεων ςχολείων 
ακόμα και ςτο κζντρο τθσ πόλθσ, κακϊσ παρατθρείται το φαινόμενο υπεράρικμων ςχολείων από τθ μια 
και αποδυνάμωςθ άλλων από τθν άλλθ, με βάςθ τθν επιλογι που κάνουν οι ίδιοι οι γονείσ, θ μεταφορά 
των μακθτϊν, θ οποία δεν καλφπτει τουσ μακθτζσ όλεσ τισ μζρεσ τισ εβδομάδασ για δωρεάν μετακίνθςθ 
και επιπλζον το αςτικό ΚΣΕΛ παραχωρεί μετακίνθςθ με μειωμζνο κόςτοσ και όχι δωρεάν, το ηιτθμα των 
εξαρτιςεων και θ πρόλθψθ που πρζπει να ξεκινάει από πολφ νωρίσ μζςα ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

υηθτθκικαν ακόμα και άλλεσ πλευρζσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ που αποφαςίςτθκαν το 
προθγοφμενο διάςτθμα, όπωσ θ υποβάκμιςθ του περιεχομζνου τθσ μόρφωςθσ των παιδιϊν μασ με τθν 
εφαρμογι του νζου τφπου ολοιμερου Δθμοτικοφ που καταργερί τον μόνιμο δάςκαλο ςτο ολοιμερο 
πρόγραμμα, τθ μείωςθ ωρϊν μακθμάτων για τθν μείωςθ των προςλιψεων των ειδικοτιτων, τθ δεφτερθ 
και τρίτθ ανάκεςθ μακθμάτων ςτθ δευτεροβάκμια, τθν αφξθςθ μακθτϊν ανά τμιμα, τθν υποκριτικι 
απόφαςθ για υποχρεωτικι δίχρονθ προςχολικι αγωγι χωρίσ τισ απαραίτθτεσ υποδομζσ και προςλιψεισ.  

Η Ομοςπονδία, καλεί κάκε μζλοσ τθσ να αναπτφξει πρωτοβουλίεσ και αγωνιςτικι δράςθ 
απαντϊντασ δυναμικά ςε όλεσ τισ αποφάςεισ όλων των κυβερνιςεων που υποβακμίηουν το μορφωτικό 
αγακό των παιδιϊν μασ. ιμερα, περιςςότερο από ποτζ, οι γονείσ πρζπει να βγουν ςτθν πρϊτθ γραμμι 
και να διεκδικιςουν: 
 
 Αποκλειςτικά ΕΝΙΑΙΟ 12ΧΡΟΝΟ ΔΗΜΟΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ. 
 ΑΤΞΗΗ τϊρα ΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΩΝ κονδυλίων ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ. 
 Μαηικοφσ διοριςμοφσ μόνιμου ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΑ ΧΟΛΕΙΑ. 



 Σχολικά κτήρια ΤΓΧΡΟΝΑ, ΑΦΑΛΗ, ΠΛΗΡΩ ΕΞΟΠΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΜΕΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤ ΓΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, ΑΘΛΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ, ΙΣΙΗ. 

 15 μακθτζσ ανά τάξθ για νιπια, α’ και β’ δθμοτικοφ, 20 μακθτζσ για τισ άλλεσ τάξεισ. 
 ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΔΗΜΟΙΑ ΑΦΑΛΗ ΔΩΡΕΑΝ ςχολική μεταφορά ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ 
 Αθλοπαιδιζσ και πολιτιςμόσ ςτο ςχολείο ΜΕ ΚΡΑΣΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 
 Ένα δωρεάν γεφμα ςτο ςχολείο. 
 ΤΓΧΡΟΝΑ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ βιβλία. 
 Σφγχρονα αναλυτικά προγράμματα που δεν παραμορφϊνουν το μυαλό και τθν ψυχι των παιδιϊν 

μασ. 
 

Είναι μονόδρομοσ θ αγωνιςτικι δράςθ των ςυλλόγων γονζων ςε ςυντονιςμό με τισ Ενώςεισ και τθν 
Ομοςπονδία. 

Γιατί ζτςι πολλαπλαςιάηεται θ δφναμθ μασ! 
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