
 
 
 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/KΩΝ Π.Ε. 

«Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» 

Γιαβάση 7 -153 42 

Αγία Παρασκευή 

Τηλ-Fax: 2106399318 

Πληρ.: Νικήτας Τσιρίγος 6974099815 

http://www.syllogosperiklis.gr 

info@syllogosperiklis.gr  

 Αγ. Παρασκευή,  7/11 /2019 

Αρ. Πρωτ.: 42 

 

Προς:  

1. Συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας 

2. Δ/νση Π.Ε. Β΄Αθήνας 

3. Δ.Ε.Π. Χαλανδρίου 

4. Δ.Ο.Ε. 

5. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 

Θέμα:   Σχετικά με την εξώδικη διαμαρτυρία ομάδας γονέων εναντίον του 
Διευθυντή του 12ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου 

 
Συνάδελφοι, 
 

Ο Σύλλογός μας στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις την άμεση εφαρμογή της 

δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στο δημόσιο Νηπιαγωγείο 

σε όλη την Ελλάδα. Πιστεύουμε πως η προσχολική αγωγή αποτελεί το πρώτο και 

αναπόσπαστο κομμάτι της 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και βασικό πυλώνα του 

δημόσιου σχολείου. 

Την τρέχουσα σχολική χρονιά σε πολλά Νηπιαγωγεία των Δήμων ευθύνης του 

Συλλόγου μας, φοιτούν εκατοντάδες προνήπια.  

Σε αρκετές περιπτώσεις η  έναρξη φοίτησης των προνηπίων, δημιούργησε πολλά 

προβλήματα για τα οποία οι μόνοι που δεν φέρουν καμία ευθύνη, είναι οι συνάδελφοι 

εκπαιδευτικοί των Δημοτικών Σχολείων μέσα στα οποία συστεγάζονται πολλά από αυτά 

τα Νηπιαγωγεία καθώς και συνάδελφοι εκπαιδευτικοί των Νηπιαγωγείων.  

Τονίζουμε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών έχει βάλει και βάζει 

διαρκώς «πλάτη» για τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών των σχολείων μας. 

Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι και η διένεξη για μια αίθουσα μεταξύ του 

12ου Δημοτικού και του 15ου Νηπιαγωγείου Χαλανδρίου.  

To Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε «Ο Περικλής», με αφορμή την επίδοση 

εξώδικης διαμαρτυρίας - απειλής από μια ομάδα γονέων του Νηπιαγωγείου κατά του 

Διευθυντή του 12ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου, δηλώνει ότι καταδικάζει 

απερίφραστα τέτοιες ενέργειες καθώς δυναμιτίζουν το παιδαγωγικό κλίμα σε μια σχολική 
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μονάδα, απαξιώνουν τους εκπαιδευτικούς στα μάτια των μαθητών τους, θίγουν την 

αξιοπρέπειά τους, οδηγούν στον στιγματισμό και τη στοχοποίησή τους.  

Δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι δε θα επιτρέψουμε να περάσουν και να 

εδραιωθούν ως τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που γεννά η έλλειψη κτιριακών, 

γεγονός για το οποίο ουδεμία ευθύνη φέρουμε, ούτε θα αφήσουμε συνάδελφο, μέλος 

του Συλλόγου μας ανυπεράσπιστο απέναντι σε τέτοια φαινόμενα! 

 
                                      

 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 
 

 


