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 ήκεξα ε Δλωζε Γνλέωλ Πεξάκαηνο, κε πιιόγνπο γνλέωλ, ην ύιινγν Δθπαηδεπηηθώλ 
Α΄Βαζκηαο Πεξάκαηνο – Κεξαηζηλίνπ, ηελ ΔΛΜΔ Πεηξαηά θαη πιήζνο γνληώλ, θάλακε παξέκβαζε 
ζην ηαθηηθό Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πεξάκαηνο.   
Απαηηήζακε λα ζπδεηεζεί εθ λένπ ε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 25/2/2015, πνπ 
δηαγξάθεη ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα ηωλ ζρνιείωλ πνπ ρξωζηάεη ν Γήκνο από ην 2006. 
 Αιιε κηα θνξά θαηαιάβακε ηη ζα πεη “Δεκνθξαηία” ζην Δεκνηηθό πκβνύιην 
Πεξακαηνο”. Η πιεηνςεθηα ηεο Δεκνηηθήο αξρήο καδί κε ηελ παξαηαμε ηνπ θ. Σεξδή, 
απνθαζηζαλ “δεκνθξαηηθά” λα κελ ζπδεηεζεί ην ζεκα θαη λα κελ παξζεί θακία 
απόθαζε. Παξέκπεςαλ ηε ζπδεηεζε ζην επόκελν ηαθηηθό ζπκβνπιίν (δειαδή κεηα 
από 15 κεξεο)!!!  Παξά ηηο εληνλεο αληηδξαζεηο όισλ ησλ θνξεώλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 
θνηλνηεηαο πνπ βξίζθνηαλ εθεί, ε δεκνηηθε αξρε ηνπο αγλνεζε επεηδηθηηθά θαη εθιεηζε 
ην ζέκα. Ο Δεκαξρνο κε απηαξρηθό ηξόπν απεπζπλζεθε ζε γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο 
ιέγνληαο: “Οηη εδσ κέζα εκείο παίξλνπκε ηηο απνθαζεηο θαη όρη εζείο”.  

 

 Σελ ώξα πνπ ηα ζρνιεία ππνβαζκίδνληαη θαη ππνιεηηνπξγνύλ, ηα παηδηά ηνπ Πεξακαηνο 
ππνζηηηδνληαη,  ε Γεκνηηθή αξρή (ΤΡΙΕΑ - ΑΝΔΛ) κε κηα κνλνθνληπιηά, επηθαινύκελε ινγηζηηθή 
ηαθηνπνηεζε, βαθηηδεη ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα - δαπάλεο θαη ηα δηαγξαθεη.  Θειεη λα δηαβαιεη θαη 
λα απαμηώζεη ην γνλεϊθό θίλεκα αθπξωλνληαο όιεο ηηο θηλεηνπνηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη από ην 
2006. Θπκηδνπκε ζηνπο γνλείο νηη νη νθειεο ηνπ Γεκνπ πξνο ηα ζρνιεία ηεο πόιεο καο ερνπλ 
απαζρνιήζεη δεθαδεο θνξέο ηα Γεκνηηθά πκβνπιηα κε όιεο ηηο δεκνηηθέο αξρεο (Λαγνπδαθνπ, 
Γιύθα, Ενπκπνύιε). Δρνπλ γηλεη απεηξεο θηλεηνπνηεζεηο, παξαζηάζεηο δηακαξηπξηαο, όπωο επίζεο 
ερνπλ θαηαηεζεί ππνκλεκαηα, αηηεκαηα πξνο ηε ΓΔΠ, Γεκαξρν, Γεκνηηθό πκβνύιην, 
παξαηαμεηο, Τπνπξγεηα Δζωηεξηθωλ θαη Παηδείαο, Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 
 Οια ηα παξαπαλω ε Γεκνηηθή αξρε θάλεη πωο δελ ηα γλωξίδεη (ιεο θαη δελ είλαη 
δεκόηεο Πεξακαηνο). Γελ ηα ζεωξεί “όριεζε” όπωο νξίδεη ν λόκνο, αλ δελ ερνπλ αξηζκό 
πξωηνθόιινπ! Δπηζεκαίλνπκε όηη ηα ρξέε ηνπ Γήκνπ πξνο ηα ζρνιεία δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε 
ηηο δαπάλεο ηνπ Γήκνπ, όζα βαθηίζηα θαη λα θάλεη ε δεκνηηθή αξρή. Δηλαη ρξήκαηα πνπ 
πιεξώλνπλ νη γνλείο κέζα από άκεζνπο ή εκκέζνπο θόξνπο πξνο ην θξάηνο θαη δελ ερνπλ 
θαλελα δηθαηωκα λα ηα παξαθξαηνύλ. ηε λνκηκόηεηα πνπ επηθαινύληαη, επηθξνηνύλ ηελ 
παξαλνκία πνπ έγηλε ζην Γεκν ην 2006. 
  

 Καινύκε ηα Δηνηθεηηθά πκβνύιηα ησλ πιιόγσλ Γνλέσλ ηεο πόιεο καο λα 
ελεκεξώζνπλ όινπο ηνπο γνλείο ησλ ζρνιείσλ, γηα ηηο λέεο εμειίμεηο. 
Δε ζα επηηξέςνπκε ζε θακία δεκνηηθή αξρή λα ζηεξήζεη από ηα παηδηά καο ηε 
ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, λα αδεηάδεη θαη άιιν ηηο ηζέπεο καο. 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ: 
 Να αθπξσζεί ακεζα ζε εθηαθην Δεκνηηθό πκβνύιην ε θαηάπηπζηε 

απόθαζε πνπ παξζεθε ζηηο 25/2/2015. 
 Να απνδνζνύλ ηώξα όια ηα ρξήκαηα ζηα ζρνιεία ηνπ Πεξάκαηνο. 
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