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Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Ηλιούπολης την 

Πέμπτη 26 Σεπτέμβρη, η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ έθεσε εξαρχής την ανάγκη 

συζήτησης στα αμέσως επόμενα συμβούλια για τα παρακάτω θέματα: 

1) το θέμα της δημόσιας περιουσίας που πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να 

παρέμβει άμεσα με δεδομένο ότι έχουμε ήδη την κυβερνητική εναλλαγή η οποία 

θα φέρει επιτάχυνση των εξελίξεων με βάση την δημόσια γη και ότι δομές της 

πόλης είναι ήδη στα χέρια του υπερταμείου,  

2) το θέμα των πλειστηριασμών και κατασχέσεων για οφειλές στο Δήμο, 

επισημαίνοντας την ευθύνη της νέας δημοτικής αρχής και του δημοτικού 

συμβουλίου να αναλάβουν πολιτική πρωτοβουλία για να προστατευτούν τα 

φτωχά νοικοκυριά της πόλης,  

3) το θέμα της προσχολικής αγωγής (νηπιαγωγεία-σχολικοί σταθμοί) και η 

κατάσταση που διαμορφώνεται για τα νηπιαγωγεία με αφετηρία τις σχολικές 

υποδομές που λείπουν, τις πρόχειρες λύσεις που δόθηκαν σε βάρος των παιδιών, 

τις συνολικότερες ανάγκες στην λειτουργία των παιδικών σταθμών, 

4) τέλος, από την μεριά της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, συζητήθηκε να 

έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και να συζητηθούν οι συμβάσεις 

παραχώρησης του αναψυκτήριου Δ. Κιντής και του Δ΄ Αθλητικού Κέντρου. 

Περνώντας στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, στην συζήτηση για τον 

αντισεισμικό έλεγχο των σχολικών κτιρίων της Ηλιούπολης, από πλευράς 

ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, πέραν από την βραδυπορία του Δήμου να αναδείξει 

αυτό το καίριο ζήτημα, τέθηκαν υπόψη οι διαχρονικές στρατηγικές ευθύνες του 

κράτους που ακολουθεί την πολιτική κόστους – οφέλους αφήνοντας 

παρατημένα δημόσια κτίρια στο έλεος του καιρού και των κερδοσκοπικών 

ορέξεων. Κρίνοντας και από την συχνότητα των σεισμών στην πατρίδα μας και 

με αφορμή τα 20 χρόνια από τον μεγάλο σεισμό στην Αττική, τα σχολικά κτίρια 

θα έπρεπε να τυγχάνουν άμεσης προτεραιότητας για αντισεισμικό έλεγχο με 

σύγχρονα επιστημονικά κριτήρια. 

Είναι ευθύνη του κράτους ο αντισεισμικός έλεγχος των σχολικών κτιρίων και 

δεν γίνεται γιατί και αυτή η τόσο σοβαρή υπόθεση για την ζωή των ανθρώπων 

και των παιδιών μας μπαίνει στην λογική κόστους-οφέλους. Πόσο δε μάλλον 

που ένα μέρος από τα σχολεία και της πόλης μας είναι παλιά και ο έλεγχος τους 

δεν μπορεί να μένει στον οπτικό έλεγχο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. 

Ταυτόχρονα, δεν δίνει πραγματική προοπτική και διέξοδο η προγραμματική 



σύμβαση με το Πολυτεχνείο που αναζητά ως λύση η δημοτική αρχή χωρίς να 

προσδιορίζει και πως θα διασφαλίσει την χρηματοδότηση της. 

Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ τόνισε ότι υπάρχουν κονδύλια που πρέπει και 

μπορούν να διεκδικηθούν να πάνε στον αντισεισμικό έλεγχο και στην θωράκιση 

των σχολείων, φέρνοντας ως παράδειγμα τα κονδύλια του ΕΣΠΑ που 

διοχετεύονται κατά εκατομμύρια στους εργολάβους πχ για αναπλάσεις. 

Με αυτό το πνεύμα, πρότεινε να βγει ψήφισμα προς την Κυβέρνηση και την 

Περιφέρεια, απαιτώντας να καλύψουν αυτή την ανάγκη ως προτεραιότητα αφού 

ένας σεισμός στην Αττική δεν θέλει πρόβλεψη και αυτόν του φετινού 

καλοκαιριού θα πρέπει να τον δούμε ως σήμα εγρήγορσης ώστε τέτοια έργα να 

προχωρήσουν άμεσα. 

Επιπλέον, η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ κατέθεσε την ανάγκη επιτέλους να 

τηρείται με ευθύνη της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Μητρώο των σχολικών 

κτιρίων στο οποίο θα υπάρχει καταγεγραμμένο ιστορικό για κάθε σχολικό 

κτίριο. 

Για ΚΑΦΑΔΗΛ (παιδικοί σταθμοί, γηροκομείο και ΚΑΠΗ), ΠΑΟΔΗΛ 

(διαχείριση δομών και προγραμμάτων αθλητισμού-πολιτισμού) η ΛΑΙΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ζήτησε να περάσει το αντικείμενο τους στον δήμο, ζήτημα που 

αναδεικνύουν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δεδομένου ότι υπάρχει αντικειμενική 

ανάγκη για επαρκέστερο συντονισμό αυτών των δράσεων μέσα από τις 

κεντρικές δομές του δήμου, ορθολογισμό υπηρεσιών, εξοικονόμηση πόρων. 

Επιπλέον, ο δήμος, αντί να καταργεί την θέση του εκπροσώπου των γονέων στο 

ΔΣ του ΚΑΦΑΔΗΛ λόγω διάλυσης του συλλόγου τους, οφείλει να επιζητεί την 

ενεργή συμμετοχή νέων ζευγαριών σε ζητήματα που αφορούν τους παιδικούς 

σταθμούς και τα παιδιά τους. 


