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Θέμα : Εισήγηση για θέματα Παιδείας

Η βαθιά κρίση όλου του καπιταλιστικού οικοδομήματος είναι φυσικό να προξενεί και βαθιά και 
πολύπλευρη κρίση στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Στόχος των αστικών κυβερνήσεων είναι 
να έχουν και την Παιδεία, υπηρέτη των συμφερόντων της άρχουσας τάξης. 

Για να ερμηνεύσουμε ποιες επιδιώξεις κρύβονται πίσω από τους σημερινούς στόχους της 
αστικής εκπαιδευτικής πολιτικής, πρέπει πρώτα να μελετήσουμε τις επιταγές της καπιταλιστικής 
κερδοφορίας. Η προετοιμασία της βασικής παραγωγικής δύναμης, (της ανθρώπινης εργασίας), στη 
σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία, αποτελεί την αποστολή των διαφόρων βαθμίδων του 
εκπαιδευτικού συστήματος. 

Κατά τη περίοδο 1999-2015 οι αστικές προσαρμογές στην εκπαίδευση χαρακτηρίζονται από 
τομές που αφορούν στη δομή και το περιεχόμενο του σχολείου, στη πιο άμεση σύνδεσή του με τις 
ανάγκες της καπιταλιστικής αναπαραγωγής και κερδοφορίας, στον εκσυγχρονισμό του ως προς το 
στόχο αναπαραγωγής της ιδεολογικής κυριαρχίας της αστικής τάξης. Στις συνθήκες εξέλιξης της 
καπιταλιστικής κρίσης οι κατευθύνσεις αυτές συνδυάστηκαν με μέτρα περιορισμού των δαπανών, 
με αποτέλεσμα σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, προβλήματα πρόσβασης στο σχολείο, 
προβλήματα υποδομών, συγχωνεύσεων-κλεισίματος σχολικών μονάδων, προώθηση ελκυστικών 
προγραμμάτων στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση με στόχο την προσέλκυση μαθητών, που 
όμως τελικά δεν λαμβάνουν ούτε γενική μόρφωση, ούτε ειδικότητα με διέξοδο στην εργασία.

Τα φροντιστήρια παίζουν το ρόλο του συνοδού του Λυκείου, εκφράζοντας την αδυναμία του 
αστικού σχολείου να ολοκληρώσει την γνωστική αποστολή του.

Το αποκρυστάλλωμα των αστικών προβληματισμών της ΕΕ, θέτει στόχους μέχρι το 2020, το 
ποσοστό των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να ανέρχεται σε 40% του πληθυσμού της ΕΕ, 
και η σχολική διαρροή από τις τελευταίες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να μην 
ξεπερνά το 10%. Πράγμα που σηματοδοτεί το ελάχιστο γνωστικό υπόβαθρο της εργατικής 
δύναμης, προκειμένου να συμμετέχει στην καπιταλιστική αναπαραγωγή και να αποδέχεται την 
αιωνιότητα των καπιταλιστικών σχέσεων.

Η νέα χρονιά, βρίσκει τα σχολεία σε χειρότερη κατάσταση από την περσινή, τους γονείς και τις 
λαϊκές οικογένειες σε δυσχερέστερη θέση να στενάζουν κάτω από το βάρος της ανεργίας, της 
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φτώχειας, της φοροληστείας που συνεχώς μεγαλώνει, με την υλοποίηση νέων αντιλαϊκών μέτρων 
από την κυβέρνηση.

Το υπουργείο Παιδείας φέτος πραγματοποίησε αλλαγές στα σχολεία, με «οδηγό» το τρίτο 
μνημόνιο και με ψήγματα διαλόγου, εφαρμόζοντας τις οδηγίες/επιταγές της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, 
κάνοντας το σχολείο φθηνό για το κράτος και ακριβό για τους γονείς.

Η χρόνια αδιοριστία στην Εκπαίδευση, σε συνδυασμό με τις συνταξιοδοτήσεις, αλλά και τις 
πολιτικές περιορισμού των εκπαιδευτικών αναγκών, έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα 
σχολεία. Τη σχολική χρονιά 2015 - 2016 , περίπου 3.700 κενά συνολικά, σε Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έμειναν ακάλυπτα. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση εξαπάτησε 
προεκλογικά με την υπόσχεση ότι θα κάνει 20.000 μόνιμους διορισμούς. Όμως, όχι μόνο δεν έκανε 
μόνιμους διορισμούς, αλλά από τα μέσα της προηγούμενης χρονιάς ξεκίνησε μια καλά 
μελετημένη, χειρουργικού τύπου, προσπάθεια να κουκουλώσει το πρόβλημα των ακάλυπτων 
κενών. Με μια κυβέρνηση που τάζει και ξανατάζει 20.000 διορισμούς «σε βάθος τριετίας», με τον 
όρο να συμφωνήσουν οι «θεσμοί» , κατατίθενται περισσότερες από 92.000 αιτήσεις 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για περίπου 20.000 θέσεις.

Για άλλη μια χρονιά, ένας σημαντικός όγκος του εκπαιδευτικού έργου θα γίνει όχι από μόνιμο 
και επαρκές προσωπικό, αλλά από τους «μόνιμους» αναπληρωτές. Πολλοί από αυτούς τα 
τελευταία χρόνια κάνουν τις αιτήσεις και μη γνωρίζοντας αν και πού θα διοριστούν είναι σε μια 
διαρκή αβεβαιότητα. Όσο για τους μαθητές; Αυτοί πληρώνουν ακόμα περισσότερο τη παγίωση της 
αδιοριστίας, με χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες, υπεράριθμα τμήματα ή σχολεία που δεν 
λειτουργούν, για να μην αναφερθούμε στην Ειδική Αγωγή... Ψιλά γράμματα τα παραπάνω για την 
κυβέρνηση, αφού στην ανακοίνωσή του το υπουργείο βρήκε λόγους να πανηγυρίσει: Η διαδικασία 
των αιτήσεων έγινε «για πρώτη φορά ηλεκτρονικά» και δόθηκε «χτύπημα στη γραφειοκρατία»! 
Δάσκαλοι και καθηγητές δεν υπάρχουν στα σχολεία, αλλά το υπουργείο μπαίνει στην ψηφιακή 
εποχή...

Έτσι λοιπόν η Κυβέρνηση για να εξοικονομήσει εκπαιδευτικούς και να μειώσει τα ακάλυπτα 
διδακτικά κενά:

• ψήφισε τροπολογία που αυξάνει τον ελάχιστο αριθμό νηπίων από 7 σε 14 για τη 
δημιουργία τμήματος νηπιαγωγείου, 

• έφερε την υπουργική απόφαση για τα Ολοήμερα Δημοτικά, 
• προχώρησε σε τροπολογία για τα Τμήματα Ένταξης, με σκοπό τη δραστική μείωση των 

εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης, 
• προχώρησε σε περικοπές στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Γυμνασίων, σε περικοπές των 

υπευθύνων στα Εργαστήρια σε Γυμνάσια και ΓΕΛ. 
Οι χρόνιες αξιώσεις του μεγάλου κεφαλαίου που εκφράζονται με συστάσεις από τα όργανα της 

ΕΕ και τον ΟΟΣΑ, είναι στην πραγματικότητα η ατζέντα των πραγματοποιηθέντων 
μεταρρυθμίσεων:

α΄ ) Αύξηση του κατώτατου αριθμού νηπίων από 7 σε 14 για τη δημιουργία τμήματος 
νηπιαγωγείου. Μετατροπή σε προαιρετικά τα Ολοήμερα τμήματα σε 3.546 νηπιαγωγεία. 

Το υπουργείο Παιδείας με την γνωστή τακτική, μέσα στο κατακαλόκαιρο, προχωράει σε 
σημαντικές ανατροπές στη λειτουργία των νηπιαγωγείων με Υπουργική Απόφαση που 
δημοσιεύτηκε στις 8/8/2016 . Με τις νέες ρυθμίσεις, σε όλα τα νηπιαγωγεία υπάρχει ένα βασικό 
πρόγραμμα για όλους τους μαθητές από 8.30 έως 13.00 και ένα προαιρετικό από 13.00 έως 16.00 
(τα νηπιαγωγεία έως τώρα λειτουργούσαν είτε ως κλασικά είτε ως ολοήμερα).

Δημιουργείται ένας "νέος τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου" μετά το πρωινό και όχι ένα "Ενιαίο 
Νηπιαγωγείο για όλα τα νήπια και προνήπια" που είναι ανάγκη της εποχής. Για πρώτη φορά, 
μπαίνουν κριτήρια και περιορισμοί για την εγγραφή στο ολοήμερο νηπιαγωγείο, και έτσι 
αποκλείονται χιλιάδες παιδιά άνεργων γονιών ή αυτών που δουλεύουν σε καθεστώς «μαύρης» 
εργασίας. 



Καταργείται στην ουσία η υποχρεωτική φοίτηση για τα νήπια, που οι γονείς τους επέλεξαν το 
Ολοήμερο Πρόγραμμα. Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο μετατρέπεται σε προαιρετικό, μετά τη λήξη του 
πρωινού προγράμματος στις 13.00, ενώ εντατικοποιείται το πρωινό πρόγραμμα. Με αυτόν τον 
τρόπο, το πρόγραμμα του Ολοήμερου χάνει τον παιδαγωγικό του ρόλο και λειτουργεί ως φύλαξη. 

Η κατάργηση διθέσιων νηπιαγωγείων, με λιγότερα από 14 νήπια, απειλεί περίπου 800 
αναπληρώτριες νηπιαγωγούς και ανοίγει το δρόμο για συμπτύξεις νηπιακών τμημάτων και 
ενδεχομένως κατάργηση νηπιαγωγείων. Χιλιάδες προνήπια κάθε χρόνο μένουν έξω από την 
Εκπαίδευση μιας και δεν θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτικότητα στην εκπαίδευση των προνηπίων.

β΄) Δημιουργία Ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού. Με υπουργική απόφαση, η κυβέρνηση 
προχώρησε σε αλλαγή της λειτουργίας του Δημοτικού. Κατάργησε τα σχολεία Ενιαίου 
Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού  Προγράμματος (ΕΑΕΠ) που σχολούσαν στις 2 μ.μ. και τώρα οι 
μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολάνε πλέον στη 1.15 μ.μ., ενώ λειτουργεί και 
προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα έως τις 4 μ.μ. Καταργεί τον υπεύθυνο δάσκαλο στο Ολοήμερο 
Δημοτικό. Μετατρέπει το πρόγραμμα του Ολοήμερου κάτι σαν το παιχνίδι με τις μουσικές 
καρέκλες, «όλοι οι εκπαιδευτικοί να τρέχουν να προλάβουν να πάρουν κάποιες ώρες και όποιος 
περισσεύει να φεύγει για άλλο σχολείο». Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα για ένα 12θέσιο Ολοήμερο 
Δημοτικό κόβονται στο πρωινό ωράριο 60 διδακτικές ώρες (-4 ώρες Θρησκευτικά, -4 ώρες Γλώσσα, 
-3 ώρες Μελέτη Περιβάλλοντος, -4 ώρες Μουσική, -4 ώρες Θεατρική Αγωγή, -8 ώρες Φυσική 
Αγωγή, -12 ώρες Αγγλικά, -12 ώρες Ευέλικτη Ζώνη, -8 ώρες Πληροφορική) και 30 διδακτικές ώρες 
ακόμα από τα Ολοήμερα τμήματα. Σύνολο 90 διδακτικές ώρες ή τρεις εκπαιδευτικοί λιγότεροι σε 
κάθε σχολείο. 

Όσον αφορά τώρα την προαιρετική ζώνη του ολοήμερου, από την Υπουργική Απόφαση 
φαίνεται ότι επιχειρείται να μη γίνουν προσλήψεις δασκάλων και να καλύπτεται από τους 
δασκάλους του σχολείου εκ περιτροπής. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου 
Δημοτικού Σχολείου δεν προβλέπεται ορισμός ενός εκπαιδευτικού ως υπεύθυνου ολοήμερου, 
αλλά ορίζεται ανά ημέρα ο εκπαιδευτικός που θα φέρει την ευθύνη λειτουργίας του ολοήμερου 
προγράμματος. Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος δύναται να 
ανατίθεται στο σύνολο των ειδικοτήτων, καθώς και στον/στην Δ/ντή-Δ/ντρια του σχολείου».

Στην Υπουργική Απόφαση που περιγράφονται όλα τα παραπάνω, σημειώνεται ακόμα ότι: «Σε 
περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης του προγράμματος από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων 
ειδικοτήτων, η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής και της Φυσικής 
Αγωγής δύναται να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70». Με άλλα λόγια, «ομολογείται» 
ότι μπορεί να μην προσληφθούν όλοι οι απαραίτητοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων και προβλέπεται 
ότι οι δάσκαλοι θα μπορούν να καλύπτουν αυτά τα διδακτικά αντικείμενα, της Γυμναστικής, των 
Εικαστικών, της Μουσικής και της Θεατρικής Αγωγής. 

Επιβάλλει δηλαδή την ευέλικτη χρήση του εκπαιδευτικού προσωπικού για να καλύπτει τρύπες, 
αν και γνωρίζει πως πρόκειται για μια βαθιά αντιπαιδαγωγική και αντιεκπαιδευτική ενέργεια. 
Διακηρύττει ότι φτιάχνει «ενιαίο τύπο Δημοτικού Σχολείου», ενώ στην πραγματικότητα περιορίζει 
τα ολοήμερα και περικόπτει χιλιάδες διδακτικές ώρες, οδηγώντας τελικά τα σχολεία να 
διαμορφώνουν το πρόγραμμά τους με όσους εκπαιδευτικούς και με όσες διδακτικές ώρες 
«περισσεύουν».

γ) Οι τροπολογίες για τα Τμήματα Ένταξης και την Ειδική Αγωγή. O δάσκαλος της Ειδικής 
Αγωγής δεν θα λειτουργεί σε ξεχωριστό τμήμα, αλλά θα επισκέπτεται περιοδικά μέσα στην τάξη 
τα παιδιά που χρήζουν ειδικής στήριξης. Στην ουσία, θα αντικαθιστά τον εκπαιδευτικό 
παράλληλης στήριξης, με στόχο τη μείωση των προσλήψεων αναπληρωτών παράλληλης στήριξης. 
Ταυτόχρονα, με πρόσφατη Τροπολογία στη Βουλή για την Ειδική Αγωγή ανοίγει ο δρόμος να 
μπαίνουν σε τάξεις Ειδικής Αγωγής όσοι εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν ωράριο στη Γενική, 
ακόμα και αν δεν έχουν ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή! Προωθείται η παραπέρα συρρίκνωση της 
Ειδικής Αγωγής και η ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα γενικά σχολεία,  ενώ Τα Τμήματα 
Ένταξης 20.000 παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, επί της ουσίας, κλείνουν. Επιφέρει 



υποβάθμιση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση με τη θεσμοθέτηση τοποθέτησης στην Ειδική 
Αγωγή εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης που … «περισσεύουν».

δ) Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα Γυμνασίου και περικοπές μαθημάτων. Οι ώρες που χάνονται 
συγκεντρωτικά και στις τρεις τάξεις είναι: Φιλολογικά 2 ώρες, Φυσικές Επιστήμες 1 ώρα, 
Οικιακή Οικονομία 1 ώρα, Γεωγραφία 1 ώρα και από το project 4 ώρες. Αν υπολογίσουμε ότι στα 
Γυμνάσια όλης της χώρας υπάρχουν συνολικά (και στις 3 τάξεις) 14.300 τμήματα και κατά μέσο 
όρο 4.766 τμήματα ανά τάξη, τότε υπολογίζοντας κάθε καθηγητή με ωράριο 23 ώρες, την φετινή 
σχολική χρονιά συνολικά «εξοικονομούνται» 1.863 καθηγητές!!!

ε) Κατάργηση του 3ωρου κάθε βδομάδα για καθηγητές Φυσικών Επιστημών και 
Πληροφορικής, που είχαν υπό την επίβλεψή τους τα αντίστοιχα εργαστήρια στη 
Δευτεροβάθμια. Με βάση υπολογισμούς αυτό σημαίνει 414 καθηγητές λιγότεροι.

Στ) Επαναφορά μετά από πολλές δεκαετίες της τρίτης ανάθεσης μαθημάτων στους 
καθηγητές, που σημαίνει υποβάθμιση των επιστημονικών αντικειμένων στη λογική «όλοι να τα 
κάνουν όλα»!

Επιπλέον: Μεγαλώνει το διάλειμμα στα γυμνάσια με μοναδικό σκοπό, την μείωση των θέσεων 
των εκπαιδευτικών, αδιαφορώντας για τις αναγκαίες παιδαγωγικές συνθήκες οργάνωσης ενός 
σχολείου.

Ορίζει αυστηρά κατώτατα όρια για τη δημιουργία τμημάτων ομάδων προσανατολισμού στα 
Γενικά Λύκεια, με αποτέλεσμα να υπάρξουν μαθητές που θα αναγκαστούν να αλλάξουν σχολείο 
προκειμένου να παρακολουθήσουν την ομάδα προσανατολισμού που επιλέγουν ή ακόμα 
χειρότερα, να υπάρξουν μαθητές που θα αναγκαστούν να παρακολουθήσουν άλλη ομάδα 
προσανατολισμού από αυτή που θα επέλεγαν κανονικά.

• Τελικά το σχολείο αλλάζει; Έχουμε «ελάφρυνση» των μαθητών ή «ελάφρυνση» από 
καθηγητές; Με την υλοποίηση των παραπάνω μέτρων και με έναν καταιγισμό εγκυκλίων και 
κατευθύνσεων από το υπουργείο Παιδείας, επιχειρείται να εμφανίσει ότι τελικά όχι μόνο 
δεν υπάρχουν ελλείψεις αλλά υπάρχει περίσσευμα εκπαιδευτικών .. 

• Κατά πόσον είναι υπέρ του μαθητή και της οικογένειάς του:
--  Να μην έχει σταθερό δάσκαλο στο Ολοήμερο Δημοτικό;
-- Να μετατρέπεται το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο αποκλειστικά σε χώρο φύλαξης;
-- Να στερείται ο μαθητής που έχει ειδικές ανάγκες τις δομές και τον εκπαιδευτικό που 
χρειάζεται;
-- Να μειώνονται οι ώρες διδασκαλίας σε βασικά μαθήματα του Γυμνασίου;
-- Να μπαίνουν περιορισμοί στη συγκρότηση και λειτουργία των ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και 
οι μαθητές να αναγκάζονται να εγκαταλείπουν την ειδικότητα που επιθυμούν ή να 
μεταφέρονται σε άλλο σχολείο;
-- Να μπαίνουν εμπόδια στη συγκρότηση ομάδων προσανατολισμού σε Λύκεια ακριτικών 
και απομακρυσμένων περιοχών;
--  Να υπάρχουν 27 και 28άρια τμήματα;
-- Να μένουν εκτός Δημόσιου Νηπιαγωγείου χιλιάδες προνήπια, επειδή ούτε αυτή η 
κυβέρνηση καθιέρωσε δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή;
-- Να μην πραγματοποιείται έγκαιρα η Ενισχυτική Διδασκαλία και η Πρόσθετη Διδακτική 
στήριξη; 

Το πρόβλημα κατά τη γνώμη μας βρίσκεται σ΄ αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα. Δηλαδή, στο τι 
μόρφωση και τι σχολείο έχουν τα παιδιά μας. Τα κενά δεν είναι απλά χαμένες ώρες σε ένα σχολικό 
πρόγραμμα που μπορεί και να ξανατυπωθεί κομμένο και ραμμένο στα μέτρα μιας πολιτικής που 
θεωρεί τη μόρφωση κόστος. Τα κενά αφορούν πρώτα απ΄ όλα τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που εν έτει 2016 τα παιδιά της εργατικής τάξης μορφώνονται. Ο λαός έχει την πείρα να 
αξιολογήσει την πολιτική της κυβέρνησης και να αντιληφθεί ότι αυτό που πλεονάζει δεν είναι οι 
εκπαιδευτικοί, αλλά το θράσος και η κοροϊδία.



Γι’  αυτή την κατάσταση ευθύνη έχουν τόσο η σημερινή κυβέρνηση αλλά και όλες οι 
προηγούμενες. Αυτή την αντιλαϊκή πολιτική ενάντια στο λαό και στα παιδιά του, την κάνουν 
συνειδητά και όχι από ανικανότητα.

Σήμερα     στην     πόλη     μας     όσον     αφορά     την     Α΄/βάθμια     Εκπαίδευση  :

* Έχουμε 18 Νηπιαγωγεία με 715 παιδιά, με μέσο όρο 22 παιδιά ανά τμήμα. Από τα 18 
Νηπιαγωγεία τα 15 είναι  σε δημόσια ιδιόκτητα κτίρια ενώ τα άλλα 3 στεγάζονται σε 
ενοικιαζόμενους ακατάλληλους  χώρους.

* Έχουμε 11 Δημοτικά σχολεία με 3405 παιδιά , με μέσο όρο 23 παιδιά ανά τμήμα. Τα 
τμήματα που έχουν 25 μέχρι και 28 παιδιά, είναι μία κατάσταση απαράδεκτη, που μας 
βρίσκει αντίθετους, γιατί αυτό σημαίνει υποβάθμιση στην ικανότητα παροχής γνώσης από 
τους εκπαιδευτικούς και στη μάθηση των ίδιων των παιδιών. 

Όσον     αφορά     την     Β΄/βάθμια     Εκπαίδευση  :

* Έχουμε 6 γυμνάσια, 5 λύκεια και το ΕΠΑΛ με συνολικά 3879 μαθητές.

Το κτιριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη μας  στην Α΄/Βάθμια Εκπαίδευση είναι πάρα 
πολύ σοβαρό. 

Ξεκινώντας από τα Νηπιαγωγεία,  ήδη έχουμε ιδρύσει το 19ο Νηπιαγωγείο, ενώ στα Δημοτικά 
σχολεία, έχουν γίνει διάφορες παρεμβάσεις για να δημιουργηθούν τμήματα και να καλύψουν τις 
ανάγκες των εγγεγραμμένων μαθητών.   

Από το 2014 έχουν υλοποιηθεί:
* Ολοκληρώθηκε η αγορά του οικοπέδου, επί των οδών Ρόδου και Έλλης, με σκοπό την 

ανέγερση του 17ου Νηπιαγωγείου, με προϋπολογισμό 400.000,00€
* Υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του 13ου Νηπιαγωγείου, επί των οδών Πηνελόπης και 

Ορεστιάδος με προϋπολογισμό 1.950.000,00€ 
* Πραγματοποιήθηκαν εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων αλουμινίων στο 4ο Δημοτικό 

Σχολείο με προϋπολογισμό 33.142€
* Ολοκληρώθηκε εργολαβία των ΚΤΥΠ στους αύλειους χώρους των σχολείων.
* Για συντήρηση των σχολείων  δόθηκαν από τη ΣΑΤΑ σχολείων του Δήμου  215.800 ευρώ το 

2016, 94.000 ευρώ το 2015, 320.000 ευρώ για το 2014. 
* Μέσα σ΄ όλα αυτά τα προβλήματα να προσθέσουμε και τις πενιχρές χρηματοδοτήσεις για 

λειτουργικά έξοδα των σχολείων: 680.000 ευρώ το 2009, 350.000 ευρώ το 2014, 383.000 
ευρώ το 2015, 388.000 ευρώ φέτος .

Ποιές είναι οι άμεσες προτεραιότητές μας για την σχολική στέγη:

α) Δημιουργία του 11ου  Δημοτικού Σχολείου σε χώρο, που έχουμε υποδείξει στις ΚΤΥΠ 
(δημόσιο) αφού παρακαμφθούν όλα τα γραφειοκρατικά κωλύματα. Μόνο με την δημιουργία του 
11ου  θα λυθεί οριστικά το πρόβλημα της σχολικής στέγης.

β) Προχωρούν με αργούς ρυθμούς οι διαδικασίες στα οικόπεδα που έχουμε δεσμεύσει, για την 
δημιουργία των 3 Νηπιαγωγείων που στεγάζονται σε απαράδεκτα νοικιασμένα κτίρια, που οι 
αργοί ρυθμοί οφείλονται στους ιδιοκτήτες ή στην αλλαγή του καθεστώτος και στην έλλειψη 
προσωπικού στις ΚΤΥΠ.

Η Δημοτική αρχή της Λαϊκής Συσπείρωσης από την πρώτη μέρα που ανέλαβε, έθεσε πρώτη 
προτεραιότητα τα ζητήματα της σχολικής στέγης. Πραγματοποιούμε  δεκάδες συναντήσεις με τις 
ΚΤΥΠ και τους αρμόδιους, προκειμένου να έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Η δημιουργία σχολείων 



και όχι το κλείσιμο ή οι συγχωνεύσεις είναι το πρόγραμμα που υλοποιούμε με την στήριξη του 
δημοτικού μας συμβουλίου.

Παρ΄ όλα αυτά με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουμε και το λίγο τεχνικό προσωπικό, 
βρισκόμαστε καθημερινά στο πλευρό και στη διάθεση των σχολείων, προκειμένου να 
ικανοποιούνται οι άμεσες ανάγκες τους.

Από κανένα σχολείο δε λείπει η θέρμανση, η γραφική ύλη, τα υλικά καθαριότητας και υγιεινής. 
Τα συνεργεία μας καλύπτουν κατά το δυνατόν μικροεπισκευές και συντηρήσεις των κτιρίων, 

ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν οι σύλλογοι γονέων και οι μαθητές με τις εθελοντικές καλλωπιστικές 
-εικαστικές παρεμβάσεις τους, στους χώρους των σχολείων.

Επιμορφωτικά σεμινάρια παρέχονται δωρεάν σε γονείς και εκπαιδευτικούς, το Δημοτικό μας 
Ωδείο προσφέρει δωρεάν μουσική προπαιδεία σε όλα τα νηπιαγωγεία, και ο συμβουλευτικός 
σταθμός δίνει χέρι βοηθείας και στήριξης στους εκπαιδευτικούς για τη σωστή αντιμετώπιση, 
προβλημάτων που προκύπτουν στη σχολική ζωή.

Προγεύματα μοιράζονται ήδη σε 220 παιδιά με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας. 
Η ζωή καθημερινά αποδεικνύει ότι ο αγώνας για βαθιές αλλαγές στην παιδεία, σε όφελος του 

λαού για αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν, υποχρεωτική και 12χρονη  αναβαθμισμένη ποιοτικά 
εκπαίδευση, χωρίς φραγμούς και εμπόδια, είναι στενά δεμένος με τον αγώνα για έναν άλλο δρόμο 
κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης, που στον πυρήνα του δε θα βρίσκεται η λογική τού πώς θα 
μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους οι λίγοι, αλλά πώς θα επιτευχθεί η ευημερία όλων. 

Η Δημοτική αρχή της Λαϊκής Συσπείρωσης θεωρεί αναγκαία τη δημιουργία ενός αγωνιστικού 
και οργανωμένου μετώπου, που να αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους 
μαθητές, τα ταξικά σωματεία, τους φορείς της πόλης μας, και την Δημοτική αρχή , για την 
υπεράσπιση της αποκλειστικά Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας, έτσι όπως την οραματίζεται ο λαός. Δεν 
πρέπει να επιτρέψουμε άλλη υποβάθμιση της ζωής μας και της ζωής των παιδιών μας.

Να περάσουμε στην αντεπίθεση διεκδικώντας όλα αυτά που μας ανήκουν.
Το χρωστάμε στα παιδιά μας, για να μπορέσουν να βρουν διέξοδο τα όνειρά τους, για να 

ζήσουν σε μία άλλη κοινωνία, που θα τους παρέχει όλα όσα δικαιούνται.             
Παλεύουμε και διεκδικούμε με το λαϊκό κίνημα:
• Καμία κατάργηση-συγχώνευση σχολείου
• Καμία ιδιωτικοποίηση, καμία εκχώρηση δημόσιων, κοινωνικών υπηρεσιών και οργανισμών 

στους επιχειρηματικούς ομίλους.
• Δημόσια στέγη για όλες τις σχολικές μονάδες.
• Όχι στη κατηγοριοποίηση των σχολείων.
• Όχι στην επιχειρηματική δράση στην Παιδεία με την ύπαρξη της παραπαιδείας, που οδηγεί 

τις οικογένειες των μαθητών σε οικονομική αιμορραγία.
• Καμία διαθεσιμότητα –  καμία απόλυση. Ναι στους νέους διορισμούς. Επαναπρόσληψη 

όλων των απολυμένων. Σταθερή, μόνιμη δουλειά για όλους.
• Άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών αναγκών, με μαζικούς μόνιμους διορισμούς 

εκπαιδευτικού  και βοηθητικού προσωπικού. 
• Όλοι οι αναπληρωτές που εργάζονται φέτος να επαναπροσληφθούν από την 1η Σεπτέμβρη 

και σε μία φάση. Όπως επίσης και με την απόλυση τους μέσα στον Ιούνη, να εξασφαλιστεί για 
όλους ένταξη στο ταμείο ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

• Αυξήσεις κι όχι μειώσεις στους μισθούς. 
• Καμία αύξηση στο ωράριο των εκπαιδευτικών.
• Το πτυχίο να είναι η μοναδική προϋπόθεση για το επάγγελμα.
• Αποκλειστικά ενιαίο 12χρονο δημόσιο δωρεάν σχολειό για όλα τα παιδιά.
• 2χρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση.
• Ολοήμερα σχολεία χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
• 15 μαθητές ανά τμήμα για τα νήπια, α  ́ και β ́ δημοτικού, και 20 μαθητές \  και β  ́ και β ́ δημοτικού, και 20 μαθητές \  δημοτικού, και 20 μαθητές ανά τμήμα στις 

υπόλοιπες τάξεις. Όχι στα 27αρια και 28αρια τμήματα, όχι στις συγχωνεύσεις τμημάτων. 



• Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση όλων των σχολικών μονάδων.
• Χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών, βάσει των αναγκών.
• Διαγραφή των χρεών των σχολικών επιτροπών προς τις πρώην ΔΕΚΟ. Ρύθμιση για 

αποκλειστικά δωρεάν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο στα σχολεία. 
• Απαλλαγή ΦΠΑ για τις σχολικές επιτροπές. 
• Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών, των εκπαιδευτικών ή των συλλόγων για 

πληρωμή λειτουργικών εξόδων, τραπεζοκόμων, εκπαιδευτικών εκδρομών, βιβλίων κ.λπ. Αγορά 
όλων των ξενόγλωσσων βιβλίων από τις σχολικές επιτροπές.

• Δωρεάν μεταφορά όλων των μαθητών προς και από τα σχολεία τους. Δωρεάν μεταφορά 
όλων των μαθητών- φοιτητών με τα ΜΜΜ. 

• Δωρεάν ιατρικοφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη όλων των μαθητών, 
ανεξάρτητα από φορέα ασφάλισης. Να εξασφαλιστούν κινητές μονάδες υγείας, για τον 
εμβολιασμό και την έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε όλους τους μαθητές . 

• Να εξασφαλιστεί κονδύλι για την παροχή ενός γεύματος με ευθύνη του κράτους σε όλους 
τους μαθητές, με προτεραιότητα τις πιο λαϊκές συνοικίες και Δήμους.

• Όλα τα μαθήματα των ειδικοτήτων στο Δημοτικό (Φυσική Αγωγή, Μουσική, Πληροφορική, 
Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Ξένες Γλώσσες) να διδάσκονται μόνο από τις αντίστοιχες ειδικότητες. 
Για την παράλληλη στήριξη να υπάρχει ένας εκπαιδευτικός για κάθε μαθητή που έχει ανάγκη 
ειδικής εκπαιδευτικής στήριξης. 

• Να μη μείνει κανένα παιδί εκτός Ολοήμερου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου εφόσον το έχει 
αιτηθεί η οικογένειά του. Να εγγραφούν όσα προνήπια κάνουν αίτηση στο δημόσιο νηπιαγωγείο. 

• Να επανέλθουν οι υπεύθυνοι στα εργαστήρια στα Γυμνάσια και τα Λύκεια.
• Να εξασφαλιστούν σχολικά κτήρια σύγχρονα, ασφαλή, πλήρως εξοπλισμένα με μέσα και 

χώρους για εκπαίδευση, άθληση, πολιτισμό, σίτιση.
• Να προσφέρονται αθλοπαιδιές και πολιτισμός στο σχολειό με κρατική στήριξη και 

χρηματοδότηση.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
Πρόνοιας & Παιδείας
Κανέλλη Ζαχαρούλα


