
ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΣΩΝ ΔΙΔΑΚΟΝΣΩΝ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΩΝ 

ΣΑ 4ξ ΚΑΙ 5ξ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΦΟΛΔΙΑ ΜΔΓΑΡΩΝ 

Κύριε Δήμαρτε,  

Κςρίεο και κύριξι Δημξρικξί ύμβξςλξι,  

Με ρημ επιπρξλή μαο αςρή επιθςμξύμε μα παο κάμξςμε γμφπρέο ριο διαπιπρώπειο μαο 

και ρξςο  πρξβλημαριπμξύο μαο πτερικά με ρημ κξιμή πρέγη ρφμ 4ξς και 5ξς τξλείφμ 

Μεγάρφμ.  

Δίταμε διαρςπώπει  ριο αμηπςτίεο μαο πτερικά με ρη κξιμή πρέγαπη ρφμ 4ξς και 5ξς 

τξλείφμ,  με ρημ επιπρξλή μαο πριο 8/9/2020, η ξπξία δεμ έρςτε ρηο απαιρξύμεμηο 

πρξπξτήο καθώο η πςζήρηπη ρημ ξπξία παρακξλξςθήπαμε περιπρράσηκε περιππόρερξ πρξ 

ρςπικό μέρξο (αμ αςρή είτε η ότι αριθμό πρφρξκόλλξς) κι ότι πριο αμηπςτίεο πξς ξ ύλλξγξο 

Διδαπκόμρφμ διαρύπφμε.  

Δπαμαλαμβάμξςμε όρι  με ςυηλό αίπθημα εςθύμηο απέμαμρι ρόπξ πρξςο μαθηρέο όπξ 

και πρξ λειρξύργημα ρξς εκπαιδεςρικξύ, πξς ςπηρερξύμε,  ρξ πτξλικό έρξο 2019-2020 

αμριμερφπίπαμε ρημ έκρακρη καράπραπη αμασξρικά με ρη πρέγαπη ρξς 4ξς Δημξρικξύ 

τξλείξς. Θεφρξύμε όρι αμραπξκριθήκαμε πριο απαιρήπειο ρηο παιδαγφγικήο επιπρήμηο 

μέτρι κεραίαο.  

Η έκρακρη καράπραπη ρξς πτξλικξύ έρξςο 2019-2020 πςμετίπρηκε και ρξ πτξλικό έρξο 

2020-2021, μέπα πρημ κρίπιμη καράπραπη ρηο παμδημίαο  και όπφο σαίμεραι ρείμει μα 

γίμει μόμιμη.  

Διαπιπρώπαμε ρα πρξηγξύμεμα πτξλικά έρη όρι:  

 Σξ πρξαύλιξ ρξς τξλείξς δεμ επαρκεί για μα κάμξςμ διάλλειμα από κξιμξύ ξι 

ρερρακόπιξι μαθηρέο ρφμ δύξ πτξλείφμ, καθώο ξι καράλληλξι τώρξι τφρίο κιμδύμξςο 

είμαι μόλιο 1.000ρ.μ.. Σα ςπόλξιπα είμαι ενέδρεο και κήπξι με δέμρρα και θάμμξςο.  

 Σα διασξρερικά διαλείμμαρα πξς εσαρμόζξςμε αμαγκαπρικά ρξ πτξλικό έρξο 

2020-2021 λόγφ ρηο παμδημίαο δημιξςργξύμ  περιππόρερα πρξβλήμαρα καθώο η 

ξμαδική  ένξδξο και είπξδξο ρφμ μαθηρώμ πριο  ράνειο δεμ επιρρέπξςμ ρημ ξμαλή 

διεναγφγή ρξς μαθήμαρξο πριο ράνειο πξς δεμ έτξςμ διάλειμμα.  Σξ ίδιξ πςμβαίμει 

καθώο κάρφ ή δίπλα από ρα παράθςρα ρφμ ράνεφμ πξς έτξςμ μάθημα, κάμξςμ άλλξι 

μαθηρέο διάλειμμα.  

  Πέμρε ρξςαλέρεο κξριρπιώμ αμριπρξιτξύμ πε διακόπια περίπξς κξρίρπια και πέμρε 

ρξςαλέρεο αγξριώμ με ρέππερα ξςρηρήρια για διακόπια αγόρια.  

 Οι πεμήμρα μαθηρέο ρξμά πξς σξιρξύμ πρξ 5ξ Δημξρικό τξλείξ έτξςμ αμάγκη για 

δύξ ή και ρρειο Σάνειο Τπξδξτήο πρξκειμέμξς μα έτξςμ ίπεο εςκαιρίεο πρη μόρσφπη. Οι 



εμαπξμείμαμρεο μαθηρέο ρξμά ρξς 4ξς Δημξρικξύ, εν αιρίαο ρηο αμαγκαπρικήο 

μερεγγρασήο από ρη Διεύθςμπη Π.Δ. Δςρικήο Αρρικήο  επρά (7) μαθηρώμ, δεμ έτξςμ 

ρημ εςκαιρία μα πςγκρξρήπξςμ ράνη ςπξδξτήο.  

 Αίθξςπεο για ρξμ πκξπό αςρό δεμ ςπάρτξςμ.    

 Δεμ ςπάρτει τώρξο για ρημ ίδρςπη και λειρξςργία Σμήμαρξο Έμρανηο για ρξςο 

μαθηρέο πξς ρξ έτξςμ αμάγκη, ξύρε καμ τώρξο για εμιπτςρική διδαπκαλία.  

 Δραπρηριόρηρεο (Λειρξςργία Φξρφδίαο με διακρίπειο πρξ επφρερικό και ρξ 

ενφρερικό– Βιβλιξθήκη) πξς είτε ρξ τξλείξ πε ιδιαίρερξ τώρξ μέτρι ρξ πτξλικό έρξο 

2018-2019 λειρξύργηπαμ ρξ πτξλικό έρξο 2019-2020 και 2020-2021 πρημ αίθξςπα 

πξλλαπλώμ τρήπεφμ και ξςπιαπρικά  καράργηπαμ όλεο ριο άλλεο λειρξςργίεο πε αςρή 

(σςπική αγφγή πε δύπκξλεο καιρικέο πςμθήκεο - πξλιριπρικέο δραπρηριόρηρεο  

θεαρρικέο παραπράπειο μαθηρώμ, παρακξλξύθηπη πρξγραμμάρφμ εγκεκριμέμφμ από 

ρξ Τπξςργείξ Παιδείαο).  

 Σξ εργαπρήριξ πληρξσξρικήο μερά ρη διτξρόμηπη πρξκειμέμξς μα εςρεθεί μία 

ακόμη αίθξςπα είμαι πξλύ μικρό για είκξπι ρέππεριο μαθηρέο πξς έτξςμ ρα 

περιππόρερα ρμήμαρα ρξς πτξλείξς.  

Σξ μάθημα ρηο Υςπικήο Αγφγήο διενάγεραι πρξμ αύλειξ τώρξ, εμώ ραςρότρξμα ρξ 

έμα εκ ρφμ δύξ πτξλείφμ έτει διάλειμμα. 

ςμξυίζξμραο ριο αμάγκεο ρξς 5ξς Δημξρικξύ  τξλείξς πε αίθξςπεο είμαι 

απαραίρηρεο ρξςλάτιπρξμ δεκαένι πρξκειμέμξς μα λειρξςργήπει ικαμξπξιώμραο 

πρφρίπρφο ριο εκπαιδεςρικέο αμάγκεο ρφμ μαθηρώμ κι ότι μόμξ ρημ παραμξμή ρξςο π’ 

αςρό πρξκειμέμξς μα ικαμξπξιηθεί ξ ξικξγεμειακόο πρξγραμμαριπμόο. Θεφρώμραο όρι 

αμρίπρξιτα ςπάρτξςμ ρέρξιεο αμάγκεο και πρξ 4ξ Δημξρικό τξλείξ  τρειάζξμραι 

περίπξς είκξπι ρέππεριο αίθξςπεο πςμξλικά.  

Δίμαι λξιπόμ αδήριρη αμαγκαιόρηρα η ενεύρεπη πρξπφριμήο λύπηο για ρημ 

πρέγαπη ρξς 4ξς Δημξρικξύ τξλείξς πε καράλληλξ τώρξ και με ριο απαραίρηρεο 

πρξϋπξθέπειο για έμα πύγτρξμξ πτξλείξ. Η έκρακρη αμάγκη ρξς πτξλικξύ έρξςο 2019-

2020 δεμ είμαι πλέξμ έκρακρη αλλά μόμιμη.  

Ιδιαίρερη αμηπςτία μαο πρξκαλξύμ ξι αμακξιμώπειο ρξς γμφπρξύ πειπμξλόγξς 

κςρίξς Σπελέμρη περί πιθαμόρηραο πειπμξύ πρημ περιξτή από Λξςρράκι μέτρι Θήβα. 

ρξμ πρόπσαρξ πειπμό ρηο Δλαππόμαο, η εκκέμφπη ρξς Δημξρικξύ τξλείξς πρξ 

Δάμαπι Σςρμάβξς όπξς σξιρξύπαμ 63 μαθηρέο θεφρήθηκε άθλξο για ρξςο 10 

εκπαιδεςρικξύο. Μπξρείρε μα σαμραπρείρε, πε έμα ρέρξιξ εμδετόμεμξ, ρι θα μπξρξύπε 

μα πςμβεί όραμ ρξ κρίριξ πρεγάζει 400 περίπξς άρξμα ; 



Σξ διδακρήριξ τρίπρηκε φο δφδεκαθέπιξ, για μα πρεγάπει   ρριακόπιξςο περίπξς 

μαθηρέο, πξιξο αμαλαμβάμει ρημ εςθύμη για ό,ρι πιθαμώο πςμβεί;  

Η ξμόσφμη απόσαπη ρξς Δημξρικξύ ςμβξςλίξς, με ρημ απξςπία ρριώμ (3) 

πςμβξύλφμ και ριο λεςκέο υήσξςο έμδεκα (11) πςμβξύλφμ ρηο αμριπξλίρεςπηο, για ρη 

πρέγαπη ρξς 4ξς Δημξρικξύ μαζί με ρξ 5ξ Δημξρικό, ασξρξύπε μόμξ ρξ πτξλικό έρξο 

2020-2021.ρηρίτρηκε πε ειπήγηπη η ξπξία δεμ έλαβε ςπόυη ρηο ρα όπα παραπάμφ 

εκθέρξςμε. Η απόσαπη αςρή μάλιπρα δεμ έλαβε ςπόυη ριο επισςλάνειο ρφμ 

εκπαιδεςρικώμ, ξι ξπξίεο αμρίθερα πρηλιρεύρηκαμ από ρημ ειπηγήρρια, αρμόδια 

αμριδήμαρτξ παιδείαο, για  ρξ ρςπικό ρξςο (αριθμόο πρφρξκόλλξς).  

Απξρέλεπμα η πςγτώμεςπη ρφμ διπλώμ ρμημάρφμ ρξς 4ξς Δημξρικξύ τξλείξς 

και η αμαγκαπρική μερεγγρασή ρφμ επιπλέφμ μαθηρώμ πρξ 5ξ Δημξρικό παρά ρημ 

αμρίθερη άπξυη ρξς 90% ρφμ γξμέφμ ρξςο και σςπικά ρφμ ίδιφμ ρφμ μαθηρώμ, ξι 

ξπξίξι αμαγκάπρηκαμ ύπρερα από ρέππερα και πλέξμ έρη μα αλλάνξςμ πτξλικό 

περιβάλλξμ.   

Με ρημ παρέλεςπη διερίαο, δεμ έτξςμε εμημερφθεί για κάπξια πρόξδξ πρημ 

ενεύρεπη λύπηο ρξς πρεγαπρικξύ πρξβλήμαρξο ρξς 4ξς Δημξρικξύ τξλείξς.  

Δπειδή, με ρημ παρξύπα καράπραπη, εμπξδίζεραι η ξμαλή και απρόπκξπρη 

λειρξςργία ρφμ δύξ πτξλείφμ, ςπξβαθμίζεραι η πξιόρηρα ρηο παρετόμεμηο 

εκπαίδεςπηο, ξδηγείραι πρξτεςμέμα πρη διάλςπη και πςμεπώο πρημ καράργηπη ρξ 4ξ 

Δημξρικό τξλείξ, γεγξμόο πξς θα έτει αρμηρικέο επιπρώπειο πρημ πόλη, ζηρξύμε ρημ 

αμριμερώπιπη ρξς πρξβλήμαρξο με ρημ πρξπήκξςπα πξβαρόρηρα και ςπεςθςμόρηρα.  

Θεφρξύμε αμαγκαία ειδική πςμεδρίαπη ρξς Δημξρικξύ ςμβξςλίξς με ρημ 

παρξςπία εκπρξπώπφμ μαο έγκαιρα κι ότι λίγξ πριμ νεκιμήπξςμ ρα μαθήμαρα όπφο 

πςμέβη ρημ περαπμέμη τρξμιά.  

Σα πρξβλήμαρα ρφμ πτξλείφμ μαο δεμ μπξρξύμ μα βρξςμ ξςπιαπρική λύπη τφρίο 

ρημ εμεργή πςμμερξτή ρφμ εκπαιδεςρικώμ και όλφμ ρφμ σξρέφμ πξς εμπλέκξμραι 

πρη θεπμική λειρξςργία ρξςο με πςμβξςλεςρικό έργξ πξς ρξςο αμαλξγεί, λόγφ ρηο 

επιπρημξμικήο και ανιακήο ρξςο πςγκρόρηπηο.  

Με ριμή 

Οι εκπαιδεςρικξί ρφμ 4ξς και 5ξς Δημξρικώμ τξλείφμ Μεγάρφμ. 

 


