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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ
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Email: sillogosdimotikoumilou  @  gmail  .  com
Τηλέφωνο για επικοινωνία: 6974032404
Γαρεφαλάκη Μαρία
Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Μήλου

Σελ 1

ΠΡΟΣ: 

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Yπόψη Υπουργού Παιδείας κα Κεραμέως

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/νση Διορισμών – Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15122 Μαρούσι 
Email: protocol@minedu.gov.gr

3. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου
Υπόψη Περιφερειακής Διευθύντριας κας Παραμυθιώτου Μαρκ. 
Ηρώων Πολυτεχνείου 32 (1ος όροφος)
Ερμούπολη, 84100 Σύρος
Email: mail@naigaioy.pde.sch.gr 

4. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
Υπόψη: α)  Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
Κου Καφτηράνη Χρήστου 
β) Προϊσταμένης Εκπαιδευτικών Θεμάτων κα Ρέππα Άννα
mail@dipe.kyk.sch.gr

Κοινοποίηση:

1. Βουλευτές Κυκλάδων 
 Βρούτσης Ιωάννης vroutsis  @  ivroutsis  .  gr 
 Μονογυιού Αικατερίνη katerinamonogiou  @  gmail  .  com
 Φόρτωμας Φίλιππος fortomas  .  office  @  gmail  .  com
 Συρμαλένιος Νικόλαος nsyrm  @  parliament  .  gr 

2 . Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
Υπόψη:  
α) Περιφερειάρχη Κου Χατζημάρκου Γεώργιο
infodesk  @  pnai  .  gov  .  gr 
β) Έπαρχος Μήλου κα Χωριανοπούλου Έλλη
elli  .  chor  @  gmail  .  com, pem  @  cycl  .  pnai  .  gov  .  gr

3. Δήμος Μήλου 
Υπόψη: 
α) Δημάρχου Μήλου Κου Μικέλη Εμμανουήλ
β) Προέδρου Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μήλου κου 
Μωραΐτη Μιχαήλ 
γ) Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας κα Τζίκα Αθηνά 
grammatia@milos.g  r 

4. Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Μήλου
Κα Στέφου Άννα 
mail@dim-milou.kyk.sch.gr

5. Δημοσίευση σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ τοπικά και ΜΗ 
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Ψήφισμα:

Με την παρούσα επιστολή σας γνωρίζουμε ένα σοβαρό θέμα το οποίο έχει προκύψει στο Δημοτικό Σχολείο 

Μήλου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αναφορικά με την λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος.

Το ολοήμερο λειτουργεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς με ένα τμήμα 26 μαθητών. Το σύνολο των μαθητών 
ωστόσο που έχουν κάνει αίτηση για την ένταξη τους στο ολοήμερο πρόγραμμα είναι 65. Με δεδομένο ότι ο 
μέγιστος αριθμός παιδιών ανά τμήμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 παιδιά, κρίθηκε εξ αρχής απαραίτητη η 
δημιουργία δύο νέων τμημάτων για την φιλοξενία όλων των παιδιών κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει, 
παρόλο που έχει επανειλημμένα ζητηθεί.

Αποτέλεσμα αυτού είναι οικογένειες των οποίων και οι 2 γονείς εργάζονται να αντιμετωπίζουν σοβαρό θέμα με

ότι αυτό συνεπάγεται για την ομαλή ροή της οικογενειακής και επαγγελματικής τους ζωής.

Εφόσον έχει διευρυνθεί η δυνατότητα να εγγράφονται όλα τα παιδιά στο ολοήμερο πρόγραμμα, δεν μπορούν να 
εξαιρούνται κάποια, λόγω της αδυναμίας στελέχωσης των σχολείων με το επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό. Σε 
κάθε περίπτωση είναι άνισο και άδικο κάποια παιδιά να αποκλείονται από ένα δικαίωμα που είναι υποχρέωση της
Πολιτείας και θα έπρεπε να ισχύει αδιακρίτως!

Για το ίδιο θέμα σας είχαμε αποστείλει επιστολή και στις 23.02.2022 χωρίς ανταπόκριση και χωρίς να λάβουμε 

ποτέ απάντηση.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, ζητάμε τις άμεσες δικές σας ενέργειες για την επίλυση του πολύ σοβαρού 

αυτού θέματος, με την άμεση τοποθέτηση εκπαιδευτικού που θα καλύψει την σημαντική αυτή θέση.

Αιτιολόγηση:

Με την υπ’αρ. πρωτ. Φ7/118139/ΦΔ/Δ1/09-09-20 ΥΑ «Εγγραφή και φοίτηση τωνμαθητών/τριών στο Ολοήμερο 
Πρόγραμμα των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων»ορίζεται ότι οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Ολοήμερο 
Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/τριες και οι 
Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων 
για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις.

Εφόσον έχει διευρυνθεί η δυνατότητα να εγγράφονται όλα τα παιδιά στο ολοήμερο πρόγραμμα, δεν μπορούν να 
εξαιρούνται κάποια, λόγω της αδυναμίας στελέχωσης των σχολείων με το επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό. Σε 
κάθε περίπτωση είναι άνισο και άδικο κάποια παιδιά να αποκλείονται από ένα δικαίωμα που είναι υποχρέωση της 
Πολιτείας και θα έπρεπε να ισχύει αδιακρίτως! Οξύμωρο είναι πώς φέτος η περιοχή μας, είχε επιλεγεί για την 
δημιουργία τμήματος αναβαθμισμένου ολοήμερου που σημαίνει μέχρι τις 17:30 με δασκάλους ειδικοτήτων ενώ εδώ
και 2 χρόνια δεν έχει προσληφθεί καν εκπαιδευτικός για την κάλυψη των αναγκών των βασικών ολοήμερων 
τμημάτων.
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Εκ μέρους όλων των υπογραφόντων:

+++ Προσοχή+++ Οι κατάλογοι υπογραφών με προσωπικά δεδομένα δεν προορίζονται για δημοσίευση ++

+ Μόνο για εσωτερική χρήση +++

Διεύθυνση Ψηφίσματος: openpetition.eu/!qcfmk

Η openPetition έχει συλλέξει τις υπογραφές.

Σύνδεσμος για το φύλλο του

αιτήματος: https://www.openpetition.eu/gr/petition/online/demiourgia-neou-oloemerou-tmematos-sto-demotiko-scholeio-

melou

Επικοινωνία με το openPetition: info@openpetition.eu | openPetition gemeinnützige GmbH | Am Friedrichshain 34 | 10407

Berlin

Εκ μέρους των 60 υπογραφόντων 
(ηλεκτρονικά και σε χαρτί) 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Μήλου                                                                          
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