
Αλαθνίλωζε ηνπ ΠΑΜΕ Εθπαηδεπηηθώλ θαη ηεο Έλωζεο Γνλέωλ Μαζεηώλ Ηξαθιείνπ 

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ζην Δεκαξρείν Ηξαθιείνπ ηε Δεπηέξα 6 Οθηωβξίνπ ζηηο 18:00 

ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ.  

         Τν ΠΑΜΔ Δθπαηδεπηηθώλ θαη ε Έλσζε Γνλέσλ Μαζεηώλ Ζξαθιείνπ ζε αίηεκα ηνπο γηα λα 

ζπλεδξηάζεη ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Ζξαθιείνπ, ώζηε λα αληηκεησπηζηνύλ ηα νμπκέλα πξνβιήκαηα 

ζηελ εθπαίδεπζε, ζηε δσή ησλ καζεηώλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο, θαιεί όινπο ηνπο Σπλαδέιθνπο όινπο 

ηνπο γνλείο θαη ηνπο θνξείο ηεο πόιεο λα ελώζνπλ ηελ θωλή ηνπο δηεθδηθώληαο λα θαιπθζνύλ νη 

ζηνηρεηώδεηο, αιιά θαη νη ζύγρξνλεο αλάγθεο καο. Παξαζέηνπκε ηελ αίηεζε: 

«Ωο γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί εξρόκαζηε αληηκέησπνη, θαζεκεξηλά, κε κηα ηξαγηθή θαηάζηαζε 

ζηα ζρνιεία καο. Δθηόο από ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, ππάξρεη κηα θξηθηή 

πξαγκαηηθόηεηα πνπ είλαη ν ππνζηηηζκόο ησλ παηδηώλ ζηα ζρνιεία.   

Γηα απηό ην ιόγν αηηνύκαζηε λα ζπλεδξηάζεη ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Ηξαθιείνπ 

γηα ηα παξαθάηω δεηήκαηα, πνπ αθνξνύλ ην ζύλνιν ηωλ ζρνιείωλ, ηωλ καζεηώλ θαη ηωλ γνλέωλ 

ηνπο, όπωο: 

Α) Φξεκαηνδόηεζε ησλ ζρνιείσλ ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγηθή, θηηξηαθή, πιηθνηερληθή 

ππνδνκή θαη επνπηηθά κέζα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ούηε έλα επξώ 

από ηελ ηζέπε γνληώλ θαη δεκνηώλ. Απνθιεηζηηθά δσξεάλ πεηξέιαην, ξεύκα, λεξό, ηειέθσλν ζηα 

ζρνιεία κε θξαηηθή επζύλε. 

Β) Τν θάζκα ηνπ ππνζηηηζκνύ γηγαληώλεηαη κέξα κε ηε κέξα. Υπάξρνπλ παηδηά πνπ δελ έρνπλ 

εκβνιηαζηεί θαη άιια πνπ ην ξεύκα ζην ζπίηη ηνπο είλαη «θνκκέλν». Απηή είλαη ε ζύγρξνλε 

βαξβαξόηεηα πνπ απνθαιύπηεη ην πξαγκαηηθό πξόζσπν ελόο απάλζξσπνπ ζπζηήκαηνο πνπ ρηππά ηα 

κνξθσηηθά δηθαηώκαηα αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ αλζξώπηλε ύπαξμε 

Βέβαηα, δε ζα κπνξνύζε λα γίλεη αιιηώο, εθόζνλ ε αηηία πνπ γελλά ηνλ ππνζηηηζκό αιιά θαη ηελ 

αλεξγία θαη ηε θηώρεηα ησλ γνληώλ ηνπο είλαη ε άλεπ πξνεγνπκέλνπ εληεηλόκελε, βάξβαξε επίζεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ, ηεο Δ.Δ. θαη ησλ θπβεξλήζεώλ ηνπο ζηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηα ππόινηπα ιατθά ζηξώκαηα. 

Απηά ηα θξνύζκαηα απαηηνύλ άκεζε ιύζε, άκεζε παξέκβαζε: 

      Απαηηνύκε λα εμαζθαιηζηεί ηώξα κε έθηαθην θξαηηθό θνλδύιη έλα γεύκα, θαζεκεξηλά γηα 

θάζε καζεηή, κέζσ ηνπ δήκνπ αμηνπνηώληαο ηηο ππνδνκέο θαη ην πξνζσπηθό ηνπο. Παιεύνπκε λα 

δηεπξπλζεί ε δηάζεζε γεύκαηνο ζε καζεηέο Γεκνηηθνύ, Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ κε ηελ πξννπηηθή ζίηηζεο 

από δνκέο ζε θάζε ζρνιείν.  

      Δπίζεο δεηνύκε κέξηκλα γηα Γσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, θαη γηα ηνλ εκβνιηαζκό 

θάζε καζεηή. Καλέλα ζπίηη δίρσο ξεύκα. 

Γ) Αληηζεηζκηθό έιεγρν θαη ζσξάθηζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Τν θηηξηαθό πξόβιεκα είλαη 

κεγάιν ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ζρνιηθώλ κνλάδσλ, εηδηθά ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα 

λεπηαγσγεία. Απαηηνύκε λα παξζνύλ άκεζα κέηξα γηα ηελ αζθαιή θαη παηδαγσγηθά νξζή ιύζε απηνύ 

ηνπ πξνβιήκαηνο ζε θαηάιιειεο θηηξηαθέο δνκέο ρσξίο εθαξκνγή ησλ ΣΓΗΤ. Να πινπνηεζεί θηηξηνιόγην 

ζε επίπεδν Γήκνπ. 

Γηα όια ηα παξαπάλσ απαηηείηαη λα κελ βξεη ζύκκαρν ηε δεκνηηθή αξρή ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ 

ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ηεο ππνρξεκαηνδόηεζε ηεο παηδείαο.  

Χξεηάδεηαη λα νξγαλώζεη ηελ πάιε όρη κόλν ηωλ γνλέωλ αιιά θαη όιωλ ηωλ δεκνηώλ γηα ηελ 

δηεθδίθεζε ρξεκαηνδόηεζεο από ηνλ Κξαηηθό Π/Υ θαη ησλ Κεληξηθώλ Απηνηειώλ Πόξσλ πξνο ηελ 

Τνπηθή Γηνίθεζε. Να κελ επαλαιεθζεί ε πξαθηηθή ηεο πξνεγνύκελεο δεκνηηθήο αξρήο όπνπ από ηδίνπο 

πόξνπο έδσζαλ 200.000 επξώ γηα ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο. 

 Αληί λα ζεθώζεη γε θαη νπξαλό δηεθδηθώληαο αύμεζε ησλ επηρνξεγήζεσλ ζηηο ζρνιηθέο 

επηηξνπέο πξνηίκεζε λα πάξεη ηα ρξήκαηα ησλ δεκνηώλ θαη λα αζθήζεη «θνηλσληθή πνιηηηθή». Απηό 

όκσο είλαη ε αξρή ηεο κεηαβίβαζεο ησλ απηνλόεησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ θξάηνπο (ζρνιεία, πξόλνηα, 

πγεία, θ.ι.π.) ζηνπο ίδηνπο ηνπο δεκόηεο. 

Δλλνείηαη, πσο νη ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ππνζηηηζκνύ, θακηά 

ζρέζε δελ κπνξνύλ θαη δελ πξέπεη λα έρνπλ κε ηηο δήζελ «θηιαλζξσπηθέο» δξαζηεξηόηεηεο 



επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ θαη «ΜΚΟ», γηα ηελ πξνβνιή ηνπ «θνηλσληθνύ πξνζώπνπ» θαη ηεο «εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζύλεο» εθείλσλ πνπ αθόκε θαη ζε πεξίνδν θξίζεο, βιέπνπλ ηα θέξδε ηνπο λα απμάλνληαη 

ηε ζηηγκή πνπ απνιύνπλ εξγαδνκέλνπο θαη πεηζνθόβνπλ κηζζνύο.  

          Εεηνύκε από ηo Γεκνηηθό Σπκβνύιην λα πάξεη ζέζε θαη ζεηηθή απόθαζε γηα απηά ηα 

θξίζηκα δεηήκαηα.   

Επίζεο ζέηνπκε έλα πιέγκα αηηεκάηωλ θαη δηεθδηθήζεωλ πνπ αγθαιηάδεη όια ηα παξαπάλω 

δεηήκαηα θαη βάδεη έλα άιιν πξνζαλαηνιηζκό ζηελ αληηκεηώπηζε ηωλ νμπκέλωλ πξνβιεκάηωλ: 

1. Οη θνηλσληθέο δνκέο, νη παξνρέο πγείαο, πξόλνηαο, παηδείαο λα είλαη δεκόζηεο θαη δσξεάλ από ην 

θξάηνο. Κακία αξκνδηόηεηα ζηνπο δήκνπο, θακία επηβάξπλζε ησλ δεκνηώλ. 

2. Έθηαθηε, εδώ θαη ηώξα, επηρνξήγεζε ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ 

αλαγθώλ ησλ ζρνιείσλ. Άκεζε ρξεκαηνδόηεζε από ηνπο ΚΑΠ γηα ηηο αλάγθεο όισλ ησλ 

θνηλσληθώλ δνκώλ (παηδηθώλ ζηαζκώλ, θ.ι.π.). Δδώ θαη ηώξα ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ θάιπςε 

όισλ θηηξηαθώλ πξνβιεκάησλ ησλ ζρνιείσλ. Απνθιεηζηηθά δσξεάλ πεηξέιαην, ξεύκα, λεξό, 

ηειέθσλν ζηα ζρνιεία κε θξαηηθή επζύλε. 

3. Να εμαζθαιηζηεί ηώξα κε έθηαθην θξαηηθό θνλδύιη έλα γεύκα, θαζεκεξηλά γηα θάζε καζεηή, 

κέζσ ηνπ δήκνπ αμηνπνηώληαο ηηο ππνδνκέο θαη ην πξνζσπηθό ηνπο. Παιεύνπκε λα δηεπξπλζεί ε 

δηάζεζε γεύκαηνο ζε καζεηέο Γεκνηηθνύ, Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ κε ηελ πξννπηηθή ζίηηζεο από 

δνκέο ζε θάζε ζρνιείν.  

4.       Δπίζεο δεηνύκε κέξηκλα γηα Γσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, θαη γηα ηνλ εκβνιηαζκό 

θάζε καζεηή. 

5. Αληηζεηζκηθό έιεγρν θαη ζσξάθηζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Να πινπνηεζεί θηηξηνιόγην ζε 

επίπεδν Γήκνπ. 

6. Μείσζε έσο θαη θαηάξγεζε ηειώλ θαη θόξσλ, κείσζε πξνζηίκσλ ζηήξημε ησλ εππαζώο 

θνηλσληθώλ νκάδσλ. Κακία θνξνεπηδξνκή, εθβηαζκόο ή αθαίξεζε ξνινγηώλ ηεο ΓΔΥΑΖ από 

ηνπο ζπλδεκόηεο.  

7. Κακία ηδησηηθνπνίεζε – εκπνξεπκαηνπνίεζε πνιηηηζηηθώλ θαη αζιεηηθώλ δνκώλ, ηεο 

θαζαξηόηεηαο. Όρη ζηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, ηηο ζύγρξνλεο κνξθέο ζθιαβηάο, ησλ 500 επξώ.  

8. Κακία παξαρώξεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο ή ρξήζεο δξαζηεξηνηήησλ ζε ΑΔ νπνηαζδήπνηε κνξθή, 

αθόκα θαη όζεο “αλήθνπλ” ζηνπο ΟΤΑ. Καηάξγεζε ησλ ΑΔ κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ απηώλ 

ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ. 

9. Κακία απόιπζε εξγαδνκέλσλ ζηνπο δήκνπο. Αληηζέησο, πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε κόληκε 

ζηαζεξή ζρέζε εξγαζίαο γηα ηελ θάιπςε όισλ θελώλ». 

Απάληεζε θαη δηέμνδν από ηε ζεκεξηλή βαξβαξόηεηα ζα δώζεη κόλν ε νξγαλωκέλε πάιε 

θαη δηεθδίθεζε ηωλ Σπιιόγωλ Εθπαηδεπηηθώλ θαη Γνλέωλ, ηωλ Εξγαηηθώλ Σωκαηείωλ θαη ηωλ 

καδηθώλ θνξέωλ ηνπ Ηξαθιείνπ. 

Καινύκε όινπο ηνπο Σπλαδέιθνπο όινπο ηνπο γνλείο θαη ηνπο θνξείο ηεο πόιεο λα ελώζνπλ 

ηελ θωλή ηνπο δηεθδηθώληαο λα θαιπθζνύλ νη ζηνηρεηώδεηο, αιιά θαη νη ζύγρξνλεο αλάγθεο καο.   

   Αλ ηώξα δελ πάξνπκε ηελ ηύρε καο ζηα ρέξηα καο, αλ ηώξα δελ θάλνπκε ππόζεζε δηθή καο 

ην κέιινλ θαη ηε κόξθωζε ηωλ παηδηώλ καο, αλ δελ νξγαλώζνπκε ηώξα ηελ πάιε θαη ηε ζπκκαρία 

καο, αύξην ηα πξάγκαηα ζα είλαη πνιύ ρεηξόηεξα. 

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ζην Δεκαξρείν Ηξαθιείνπ ηε Δεπηέξα 6 Οθηωβξίνπ ζηηο 18:00 

ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

ΠΑΜΕ Εθπαηδεπηηθώλ θαη 

Έλωζε Γνλέωλ Μαζεηώλ Ηξαθιείνπ 


