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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΟΧΙ  ΣΤΗΝ  ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ  6ου  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
Την Δευτέρα 10-9-2012 μας έγινε γνωστό ότι με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή 

Εκπ/σης κ. Κουμέντου, με προφανή την σύμφωνη γνώμη και ανοχή του Υπουργείου 

Παιδείας, με ημερομηνία 4-9-2012 αναστέλλεται η λειτουργία του 6ου Εσπ. Γυμνασίου. 

Όπως έγινε γνωστό, είχε προηγηθεί πρόταση, μέσα στο Καλοκαίρι, του Δ/ντή Β΄θμιας 

Εκπ/σης Α΄ Αθήνας, να συγχωνευθεί το 6ο Εσπ. Γυμν. με το 1ο Εσπ. Γυμν.. Πρέπει να 

σημειώσουμε ότι ο Δ/ντής  Β΄θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας είχε αρχικά δηλώσει ότι το 

συγκεκριμένο σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά την φετινή περίοδο. 

Καταγγέλουμε την αιφνιδιαστική αυτή απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης κ. 

Κουμέντου και του Υπουργείου Παιδείας, η οποία μας βρίσκει ριζικά αντίθετους και 
ζητάμε την άμεση ανάκλησή της καθώς : 

α) Πραγματοποιείται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γεγονός που δημιουργεί 

πολλαπλά προβλήματα τόσο στους μαθητές όσο και στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς.  

β) Εμφανίζεται το συγκεκριμένο σχολείο να έχει μηδενικές εγγραφές για τη νέα περίοδο, 

την στιγμή που γνωρίζουν ότι οι εγγραφές στα εσπερινά σχολεία πραγματοποιούνται, 

δυστυχώς, μετά τον Αγιασμό στις 11-9. 

γ) Δεν έχει ζητηθεί η γνώμη της τοπικής κοινωνίας ή της ΕΛΜΕ. 

δ) Είναι γνωστό ότι τα Εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια εξυπηρετούν ιδιαίτερες ανάγκες 

εργαζόμενων μαθητών (ακόμα και σε μεγάλες ηλικίες). Συνεπώς η λειτουργία τους 

υπόκειται σε ιδιαίτερους όρους και προϋποθέσεις και τα όποια προβλήματά τους 

πρέπει να εξετάζονται με ιδιαίτερη ευαισθησία. 

ε) Αν το συγκεκριμένο σχολείο πάψει τελικά να λειτουργεί (η έδρα του βρίσκεται στην 

περιοχή του σταθμού Λαρίσης), δημιουργείται ένα τεράστιο κενό, από ανυπαρξία 

Εσπερινού Γυμνασίου, που εκτείνεται από τον Βοτανικό - Ακαδημία Πλάτωνος – Πλ. 

Βάθης – Εξάρχεια – Αγ. Παντελεήμονας – Πλ. Αττικής, καθώς το 1ο Εσπ. Γυμν. βρίσκεται 

στην περιοχή του Αγ. Νικολάου στα Πατήσια και το άλλο Εσπ. Γυμν. στους Αμπελόκηπους 

(γήπεδο Παναθηναϊκού). Η μετακίνηση των εργαζόμενων μαθητών τη νύχτα είναι ιδιαίτερα 

δύσκολη, συνεπώς ένας σημαντικός αριθμός αποκλείεται από την εκπαίδευση. 



 

Τα όποια προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν στο χώρο ενός σχολείου πρέπει να 

λύνονται με συναίνεση και συνεργασία μεταξύ: εκπαιδευτικών – διευθυντή σχολείου και 

Δ/νσης Εκπ/σης προς όφελος των μαθητών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Καλούμε τους συναδέλφους των σχολείων της Α΄ ΕΛΜΕ να παρευρεθούν σε 
συγκέντρωση την Πέμπτη 13-9-2012 στις 12 μ.μ στα γραφεία της Περιφερειακής 
Δ/νσης (Τσόχα 15 – 17), όπου μαζί με την ΟΛΜΕ να απαιτήσουμε να ανασταλεί η 

απόφαση. 

Για την διευκόλυνση των συναδέλφων να παρευρεθούν στην κινητοποίηση κηρύσσουμε 

τρίωρη στάση εργασίας 11 π.μ. έως 2 μ.μ για την Πέμπτη 13-9-2012. 

Πρέπει να βρισκόμαστε σε ετοιμότητα καθώς, όπως όλα δείχνουν, ξεκινά η νέα φάση 

συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολικών μονάδων με κριτήρια καθαρά 

οικονομοτεχνικού χαρακτήρα αφήνοντας την δημόσια δωρεάν εκπαίδευση να οδηγείται σε 

αποτυχία και απαξίωση. 

 
 

Για το ΔΣ 
 
      Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 
 
Γιάννης  Φάσσαρης            Θωμάς Γεωργιάδης 
 


