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Απαράδεκτη & Αντιδημοκρατική η συνεχιζόμενη 
τακτική των «δια περιφοράς» επιτροπών 

 

Σε μια περίοδο που η κατάχρηση εξουσίας και ο αυταρχισμός είναι ένα 

φαινόμενο που όσο πάει και εντείνεται, ας μην παίρνουμε μέρος και εμείς σε αυτό. 

Ας μην αντιλαμβανόμαστε τις πάσης φύσης «δια περιφοράς» διαδικασίες, σε 

Δημοτικά Συμβούλια, Οικονομικές Επιτροπές, Δ.Ε.Π., Σχολικές επιτροπές κ.α, ως 

ευκαιρία να «περάσουν» ζητήματα με τις μικρότερες δυνατές αντιδράσεις και 

ενστάσεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο συμμετέχουμε και εμείς ενεργά στο να 

«κοντύνει» το επίπεδο της Δημοκρατίας που έχουμε.  

Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλούμε μην βάζετε και εσείς το λιθαράκι σας, για να 

συρρικνωθεί περεταίρω η Δημοκρατία μας, που με τόσο αγώνα και αίμα έχει χτιστεί 

από τις προηγούμενες γενιές, καθώς είμαστε σίγουροι ότι δεν το θέλετε. 

Από την αρχή της πανδημίας της COVID-19, έως και σήμερα, όλες οι 

συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 

(ΔΕΠ), έχουν γίνει «δια περιφοράς».  

Γίνεται κατανοητό ότι οι συνθήκες στην αρχή της πανδημίας ήταν πρωτόγνωρες 

και για αυτό η «δια περιφοράς» συνεδρίαση ήταν κάτι αναγκαίο. Όμως σχεδόν ένα 

χρόνο μετά και ενώ, με την βοήθεια της τεχνολογίας, μπορούν να γίνουν 

τηλεδιασκέψεις, ο Δήμος μας συνεχίζει τις «δια περιφοράς» συνεδριάσεις. 

Με αυτόν τον τρόπο οι Σχολικές Επιτροπές & η ΔΕΠ υπολειτουργούν, καθώς 

σε κανένα ζήτημα δεν υπάρχει η δυνατότητα διαλογικής συζήτησης στα διάφορα 

θέματα που ανακύπτουν. 

Επανειλημμένες είναι οι εισηγήσεις των μελών μας στις επιτροπές για 

συνεδριάσεις μέσω τηλεδιασκέψεων ή ακόμα και με δια ζώσης συνεδριάσεις, 

τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, πράγμα άκρως εφικτό, αφού η 

προσέλευση σε αυτές τις επιτροπές δεν ξεπερνάει τα 5-7 μέλη. 

Με την συνέχιση των «δια περιφοράς» συνεδριάσεων, ο ρόλος των μελών τους 

είναι «διακοσμητικός» και ο σκοπός που θα έπρεπε να επιτελούν ανύπαρκτος. 

Αν θέλετε πραγματικά, την ομαλή, εύρυθμη και Δημοκρατική λειτουργία, του 

Δήμου μας σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα στα θέματα που αφορούν την Παιδεία 

και επηρεάζουν τα Παιδιά μας, θα πρέπει οι επόμενες συνεδριάσεις Σχολικών 

Επιτροπών ή ΔΕΠ, να γίνουν μέσω τηλεδιάσκεψης ή ακόμα και δια ζώσης 

παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα. 

 

 


