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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

 Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» ελεκεξώζεθε γηα ηελ επηζηνιή ηεο 

Αληηδεκάξρνπ Παηδείαο ηνπ Δήκνπ Αζελαίσλ πξνο ηνπο Δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ γηα ηε ζαξσηηθή αιιαγή 

πνπ εηνηκάδεη ε πιεηνςεθνύζα παξάηαμε "Δηθαίσκα ζηελ πόιε" ηνπ Κακίλε γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ 7 

Δεκνηηθώλ Επηηξνπώλ Παηδείαο θαη ησλ 14 ζρνιηθώλ επηηξνπώλ ηνπ Δήκνπ Αζήλαο. 

Με ηα επηρεηξήκαηα «απνθέληξσζεο», «ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ», 

«θαιύηεξνπ πξνγξακκαηηζκνύ» θαη «νηθνλνκηθήο δηαθάλεηαο» επηρεηξείηαη ε ζπγθέληξσζε θαη ε δηαρείξηζε 

όινπ ηνπ ρξεκαηηθνύ πνζνύ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 388 ζρνιείσλ ηνπ Δήκνπ Αζήλαο ζε δύν 15κειείο 

ρνιηθέο Επηηξνπέο (κία γηα ηελ Π.Ε. θαη κία γηα ηελ Δ.Ε.). Σαπηόρξνλα πξνηείλεηαη ε θαηάξγεζε όισλ ησλ 

Δεκνηηθώλ Επηηξνπώλ Παηδείαο ηεο θάζε Δεκνηηθήο Ελόηεηαο θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο από κία ε νπνία 

ζα «ζπκβάιιεη ζηηο καθξνπξόζεζκεο πνιηηηθέο Παηδείαο» ηνπ Δήκνπ. 

Να επηζεκάλνπκε όηη νη Δεκνηηθέο Επηηξνπέο είλαη ππεύζπλεο γηα ηελ παξαρώξεζε ησλ ζρνιηθώλ ρώξσλ ζε 

δηάθνξνπο θνξείο θαη είλαη νη κνλαδηθέο επηηξνπέο πνπ ζπκκεηέρνπλ εθιεγκέλνη εθπξόζσπνη ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζσκαηείσλ. Εγείξνληαη ζνβαξά εξσηήκαηα  όζνλ αθνξά  ηνπο  θνξείο, ζηνπο νπνίνπο 

ζρεδηάδεη ε πιεηνςεθνύζα παξάηαμε λα αλνίμεη ηελ πόξηα ησλ ζρνιείσλ, ηελ εηζβνιή ΜΚΟ ζε 

πξνγξάκκαηα απνγεπκαηηλήο απαζρόιεζεο παηδηώλ θαζώο θαη ζηελ επέθηαζε ησλ ειαζηηθώλ κνξθώλ 

απαζρόιεζεο κέζσ θνηλσθεινύο πξνγξακκάησλ θαη ηεο απιήξσηεο εξγαζίαο ρξπζσκέλεο κε ην ράπη ηνπ 

εζεινληηζκνύ. 

Η πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κηαο κόλν ρνιηθήο επηηξνπήο γηα 283 ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Π.Ε. θαη 105 ηεο 

Δ.Ε., ζην όλνκα ηεο απνθέληξσζεο, ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δηαθάλεηαο είλαη ηνπιάρηζηνλ 

πξνθιεηηθή γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα ηεο πόιεο καο. 

Δεκνηηθά όξγαλα ιίγσλ αηόκσλ κε ειάρηζηε ζπκκεηνρή απηώλ πνπ γλσξίδνπλ «ην γλσζηηθό πεδίν ηεο 

εθπαίδεπζεο» νη νπνίνη ζα απνθαζίδνπλ γηα ηελ θαζεκεξηλή κηθξή αλάγθε 54.565 καζεηώλ ηνπ Δήκνπ 

Αζήλαο δελ είλαη «εμνηθνλόκεζε αλζξώπηλσλ πόξσλ», νύηε ζπληεινύλ ζηελ «πξαγκαηηθή απνθέληξσζε», 

είλαη όξγαλα αιαδνληθήο θαη αδηαθαλνύο εμνπζίαο πνπ επηζπκεί λα επηβάιιεη πξναπνθαζηζκέλεο πνιηηηθέο, 

λα θάλεη ζθιεξή, ζπγθεληξσηηθή δηαρείξηζε ησλ εμαηξεηηθά κεησκέλσλ θνλδπιίσλ, λα κνηξάζεη ηε θηώρεηα 

κε ηδηαίηεξα δπζκελείο πξνϋπνζέζεηο γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ρσξίο λα πξνβάιιεη ηηο αηηίεο πνπ ρξόλν κε 

ην ρξόλν κεηώλνπλ ηηο δαπάλεο είηε απηέο αθνξνύλ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ είηε ΑΣΑ δειαδή έξγα 

ζπληήξεζεο ζρνιείσλ. 

Με ηε δεκηνπξγία ησλ Καιιηθξαηηθώλ ρνιηθώλ Επηηξνπώλ ην πέξαζκα ησλ απνθάζεσλ έρεη κεηαθεξζεί 

πνιιέο θνξέο ζε άηνκα άζρεηα κε ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα (λα ζπκίζνπκε όηη ε λνκνζεζία ησλ 

Καιιηθξαηηθώλ ρνιηθώλ Επηηξνπώλ δελ επηηξέπεη λα είλαη κέιε ηνπο ηα ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ. 

Η ππαγσγή ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ζε ππεξ-ζρνιηθέο επηηξνπέο ησλ 30 ή 40 ζρνιείσλ νδήγεζε ζε 

απίζηεπηεο θαζπζηεξήζεηο θαη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ απνιύησο απαξαηηήησλ 

ζηα ζρνιεία (θαζαξηζηηθά, αλαιώζηκα, ΔΕΚΟ θ.ά), ζε απαμίσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ζε πξνζπάζεηα 

κεηαηξνπήο ηνπο ζε «επαίηεο» γηα ηελ πην κηθξή αλάγθε ησλ ζρνιείσλ. 

Η πξόηαζε ηνπ Δήκνπ Αζελαίσλ αληί λα αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα απηά, λα δηεθδηθήζεη θαη λα 

απαηηήζεη είηε από ην θξάηνο είηε από ηελ ΚΣΤΠ ΑΕ ( πξώελ ΟΚ) έξγα ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο 

ησλ γεξαζκέλσλ θαη πνιιέο θνξέο αθαηάιιεισλ θαη επηθίλδπλσλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ ηα δηνγθώλεη θαη 

δεκηνπξγεί πεξηζζόηεξα. 
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Η πξόηαζε απηή θηλείηαη ζηε ινγηθή ηεο απηόλνκεο ζρνιηθήο κνλάδαο ινγηθήο θαη ηεο ζπγθπβέξλεζεο 

ΤΡΘΖΑ – ΑΝΕΛ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ πξνζπαζεί λα μεθνξηώζεη από ην θξάηνο ό,ηη είλαη 

θόζηνο θαη λα ην κεηαθέξεη ζηελ ίδηα ηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ζα είλαη ππεύζπλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο άξα 

θαη ηα νηθνλνκηθά ηεο, άξα θαη ηελ εύξεζε πόξσλ ηόζν γηα ηε ιεηηνπξγία όζν θαη ηε ζπληήξεζή ηνπο. 

Απαιηούμε ηη γενναία αύξηζη ηηρ σπημαηοδόηηζηρ ηηρ κπαηικήρ επισοπήγηζηρ ζηιρ ζσολικέρ 

επιηποπέρ για ηην κάλςτη όλυν ηυν λειηοςπγικών δαπανών ηυν ζσολείυν. 

Ππογπαμμαηιζμόρ και άμεζη έναπξη ηυν έπγυν ζςνηήπηζηρ πος απαιηούνηαι ζηο κάθε ζσολείο ππιν 

ηην έναπξη ηηρ νέαρ ζσολικήρ σπονιάρ. 

Καμιά κάλςτη ηυν έπγυν ζςνηήπηζηρ από ηα λειηοςπγικά έξοδα ηυν ζσολείυν. 

Ούηε ένα εςπώ από ηην ηζέπη γονιών για κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών ηυν ζσολείυν. 

Καμιά ζςγσώνεςζη – καηάπγηζη Διαμεπιζμαηικήρ σολικήρ Επιηποπήρ. 

 

Γηα ην Δ.. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 

 


