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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ. 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

Συνεδρίασε σήμερα 17/10/2013 ύστερα από αίτημα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου 

«ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δ. Περιστερίου με μοναδικό θέμα την 

παιδεία. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας έχει εκφράσει την ανάγκη της άμεσης συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου ώστε να δρομολογηθούν λύσεις για τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

στη λειτουργία τους τα σχολεία. 

 Στη συνάντηση γνωστοποιήθηκαν οι αποφάσεις  του συλλόγου και έγινε συζήτηση για τα 

προβλήματα της εκπαίδευσης. Επισημάνθηκαν οι επιπτώσεις στη δημόσια εκπαίδευση από την 

εφαρμογή των επιταγών της ΕΕ και του ΔΝΤ, οι τραγικές μειώσεις του κρατικού προϋπολογισμού 

σε υγεία- παιδεία και υπόλοιπα κοινωνικά αγαθά, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, η εφεδρεία, 

καθώς και τα κοινωνικά προβλήματα που γεννιούνται από την εφαρμογή της σκληρής  αντιλαϊκής 

πολιτικής . 

Τονίστηκε ότι η εκπαίδευση και  η παιδεία βρίσκονται  στο επίκεντρο των καπιταλιστικών 

αναδιαρθρώσεων που διαπερνούν το σύνολο των λειτουργιών του καπιταλιστικού κράτους  και 

αποτελούν υλοποίηση των κατευθύνσεων- εντολών του διευθυντηρίου των Βρυξελλών μέσα από το 

τρίπτυχο Ανάπτυξη- Ανταγωνιστικότητα- Απασχόληση, που καθορίζεται και εξειδικεύεται από την 

αντίστοιχη λευκή βίβλο για την εκπαίδευση. 

   Στην υλοποίηση αυτών των σχεδίων σημαντικός είναι ο ρόλος που έχει ανατεθεί στην Τ.Α., και 

αυτό, γιατί πιστεύουν ότι  στο όνομα των τοπικών «ιδιαιτεροτήτων» είναι πιο εύκολο να γίνουν 

αποδεκτά μέτρα και ρυθμίσεις όπως η ταξική κατηγοριοποίηση των σχολείων μέσα από τη 

διαφοροποίηση των προγραμμάτων. 

   Οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να αναλάβουν το βάρος σημαντικών ανατροπών,  για την 

υποταγή της παιδείας στους νόμους της αγοράς και υποκατάστασής  της  σε φτηνή κατάρτιση. 

Τα ΣΔΙΤ (οι ιδιώτες δηλαδή) αναλαμβάνουν την ανέγερση, συντήρηση, επισκευή, φύλαξη και 

καθαριότητα των σχολικών κτηρίων με πολυετείς συμβάσεις και το αζημίωτο. Οι σχολικοί χώροι 

μετατρέπονται σε ένα πεδίο αγοράς αντιπαιδαγωγικό-αντιεκπαιδευτικό. Το μεγαλύτερο μέρος της 
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χρηματοδότησης των σχολείων το αναλαμβάνει η τοπική αυτοδιοίκηση (δήμοι, περιφέρειες). Αυτό 

σημαίνει  νέους πρόσθετους ειδικούς φόρους για την παιδεία (Φιλανδία, Σουηδία, ΗΠΑ ), με 

αποτέλεσμα την άμεση ιδιωτικοποίηση της παιδείας και την αγορά του εκπαιδευτικού έργου ως 

προϊόντος αμφίβολου και πανάκριβου για τα λαϊκά στρώματα. Μέσω του Καλλικράτη η ΤΑ θα 

προσλαμβάνει το προσωπικό του σχολείου με συμβάσεις, θα καταρτίζει τοπικά προγράμματα και θα 

παρεμβαίνει στη σχολική ζωή και πράξη, στο όνομα της αποκέντρωσης. Η αποκέντρωση αποτελεί 

την  ευέλικτη προσαρμογή των σχολείων στις ανάγκες της τοπικής αγοράς και της πρόχειρης 

κατάρτισης που απαιτεί.  

Οι αυτοδιοικητικοί φορείς θα συνεργάζονται άμεσα με τους επιχειρηματίες και τους χορηγούς, από 

το Νηπιαγωγείο μέχρι το Γυμνάσιο και αυτό που τελικά μένει για τα παιδιά των εργαζόμενων και 

ανέργων είναι ο κοινωνικός και μορφωτικός αποκλεισμός, η εργασιακή εξαθλίωση και οι 

οικονομικές θυσίες.. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση, αντί για θεσμός λαϊκής αντιπολίτευσης και αγώνα και εκτός από φορέας 

ενσωμάτωσης που ήδη είναι, μεταβάλλεται σε διοικητικό μηχανισμό του κράτους και της αντιλαϊκής 

πολιτικής του. Γι’ αυτό απαιτείται αυτοδιοίκηση-ανατροπέας των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, 

εστία συσπείρωσης και αγωνιστικής δράσης του λαού για τα πραγματικά του συμφέροντα που 

καθορίζονται από τις σύγχρονες υλικές και πνευματικές ανάγκες του.                                                                                                                                            

 Από 

πλευράς του ΔΣ ζητήθηκε να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις,  που αφορούν στις λειτουργικές 

δαπάνες των σχολείων, το ζήτημα των καθαριστριών, τη φύλαξη των σχολείων, τη συντήρηση και 

το κτηριακό καθώς και τα μέτρα που σχεδιάζει ο Δήμος για την αντιμετώπιση των αναγκών των 

ανέργων οικογενειών των μαθητών μας.  

  Από 

πλευράς της διοίκησης του Δήμου τονίστηκε ότι προσυπογράφονται όλα τα αιτήματα του συλλόγου 

μας, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει «στάση πληρωμών από πλευράς του κράτους», δε διευκολύνει την 

επίλυση προβλημάτων, που απαιτούν χρήματα για να αντιμετωπιστούν. Από τη 

συζήτηση δεν προέκυψαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις σχετικά με τα προβλήματα της εκπαίδευσης. Η 

δικαίωση των θέσεων του συλλόγου μας από πλευράς της διοίκησης του Δήμου, δεν συνιστά λύση 

στα προβλήματα.  

 Το γεγονός 

ότι η νέα χρονιά ξεκίνησε με τους χειρότερους οιωνούς, μας επιτρέπει να ισχυριστούμε ότι η 

δημοτική αρχή δεν βρίσκεται σε μια κατεύθυνση στήριξης του μετώπου που χρειάζεται σήμερα να 

ενισχυθεί στην κοινωνία, για να ανατραπεί αυτή η πολιτική αλλά και όσοι την στηρίζουν.  

 Καθημερινά 

επιβεβαιώνεται ότι η ανάγκη του σήμερα είναι η οργάνωση της πάλης σε μια άλλη προοπτική.  Με 

βάση αυτό το πλαίσιο το ΔΣ του συλλόγου μας το αμέσως επόμενο διάστημα θα οργανώσει όλα τα 

απαραίτητα εκείνα βήματα για να συναντηθεί με το εργατικό και λαϊκό κίνημα, προκειμένου  να 

υψωθεί μέτωπο αγώνα, ρήξης και ανατροπής. 

Συγκεκριμένα : 

 Θα 

προχωρήσει το πρόγραμμα για τις μονώσεις των ταρατσών των σχολικών κτηρίων. 



 Θα 

αναβαθμιστούν άλλα 10 Δημοτικά μέσα από το πρόγραμμα του ΟΣΚ Α.Ε. σε συνεργασία με τον 

ΟΟΣΑ και την Τράπεζα Επενδύσεων. 

 Θα υπάρξει 

νέα προγραμματική σύμβαση για διαμόρφωση αύλειων χώρων. 

 Για τους 

σχολικούς τροχονόμους ίσως ξεκινήσει πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ από το Νοέμβρη. 

 Θα 

προχωρήσει άμεσα το πρόγραμμα εγκατάστασης συναγερμών στα σχολεία. 

 Υπήρξε 

δέσμευση ότι σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Π.Ε. να συζητηθεί το αίτημα του συλλόγου μας για 

ανέγερση νέων διδακτηρίων. 

 Για τις 

ιατροφαρμακευτικές ανάγκες των μαθητών ξεκαθαρίστηκε ότι μπορούν να απευθύνονται δωρεάν 

στο υποκατάστημα του ΕΟΠΠΥ στον Ιερόθεο κάθε μέρα και στο κεντρικό κάθε Τετάρτη πρωί και 

απόγευμα. Επίσης τον εμβολιασμό των μαθητών αναλαμβάνει  το Κέντρο Υγείας του Περιστερίου. 

 Για τον 

υποσιτισμό των μαθητών θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία των Διευθυντών με τον Αντιδήμαρχο. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας επειδή εκτιμά ότι πρέπει άμεσα να υπάρξουν λύσεις, θα φέρει σε επόμενη 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα της παιδείας.  

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
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