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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Χαλανδρίου συναντήθηκε την προηγούμενη 
Παρασκευή 19/9/2014 με το νέο Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Θεόδωρο Αλεξίου.

Η Ένωση παρουσίασε στον κ. Αντιδήμαρχο τα εκπαιδευτικά ζητήματα αρμοδιότητας της 
Δημοτικής Αρχής, και ειδικότερα:

 την υποχρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε συνδυασμό με τη 
δυνατότητα του Δήμου να διαθέσει πόρους μέσω του προϋπολογισμού του για την 
κάλυψη των αναγκών

 τον τρόπο λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών (διαφάνεια, τακτικές συνεδριάσεις, 
διαχείριση)

 την έλλειψη καθαριστριών, τραπεζοκόμων, σχολικών φυλάκων και τροχονόμων, λόγω 
των απολύσεων και της αδιαφορίας του κεντρικού κράτους

 τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων (δημιουργία ομάδας τεχνικών ειδικά για τα 
σχολεία, σε συνδυασμό με τη δημιουργία μητρώου συντήρησης – εργασιών για κάθε 
σχολείο)

 την προμήθεια των  ξενόγλωσσων σχολικών βιβλίων για τους μαθητές του Λυκείου

 την χωροταξική οριοθέτηση της αρμοδιότητας των σχολείων με σχετική τεκμηριωμένη 
μελέτη, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να κατανέμονται 
ορθολογικά οι μαθητές στα σχολεία

 την ομαλή ένταξη των μαθητών Ρομά στα σχολεία του Χαλανδρίου

 την ίδρυση του 17ου Δημοτικού και του 6ου Λυκείου στο Πάτημα

 την παροχή γευμάτων σε μαθητές που οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν προβλήματα 
λόγω της οικονομικής κρίσης.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι το πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων σε σχέση με τα 
ζητήματα Παιδείας, ιδίως με την εφαρμογή του “Καλλικράτη”, είναι ιδιαίτερα ασφυκτικό και 
περιορίζει τις δυνατότητες των Δήμων να ασκήσουν την πολιτική που επιθυμούν.

Ο κ. Αντιδήμαρχος αφού τόνισε ότι επιθυμεί τη συχνότερη επαφή  με την Ένωση Γονέων, 
δεσμεύτηκε να εξετάσει τα ανωτέρω ζητήματα όπως τέθηκαν και αφού ενημερωθεί να 
απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, πρόσθεσε, η Δημοτική Αρχή 
έχει την πρόθεση να συμπορευθεί με τους φορείς των γονέων και των εκπαιδευτικών και 
να διεκδικήσουν από κοινού τις ενδεδειγμένες λύσεις στα προβλήματα της Παιδείας.


