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χετικά με τισ ςυναντήςεισ του Δήμου Αθηναίων με τισ/τουσ Διευθυντέσ των 

Δημοτικών χολείων και Νηπιαγωγείων 

Η Αληηδήκαξρνο ηνπ Δήκνπ Αζελαίσλ γηα ην παηδί θ. Ηιηνπνύινπ θαιεί ηηο/ηνπο Δηεπζπληέο ησλ Δεκνηηθώλ 

Σρνιείσλ θαη Νεπηαγσγείσλ θαηά νκάδεο ζε ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηα 

ζρνιεία ηεο Αζήλαο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπο, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

πξόζθιεζε. 

Καινύκε ηηο/ηνπο ζπλαδέιθνπο Δηεπζύληξηεο, Δηεπζπληέο λα κελ παξεπξεζνύλ ζηηο ζπλαληήζεηο απηέο γηαηί 

ζεσξνύκε όηη πξέπεη λα πξνεγεζεί ε ζπλάληεζε κε ηνπο ζπιιόγνπο εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε., ώζηε λα δνζνύλ 

επίζεκεο απαληήζεηο γηα ηα δεηήκαηα απηά. Καινύκε ηελ αληηδήκαξρν θ. Ηιηνπνύινπ θαη ηελ πξόεδξν ηεο 

Σρνιηθήο Επηηξνπήο θ. Μεγαιννηθνλόκνπ λα αλαβάιινπλ ηε ζπλάληεζε κε ηηο/ηνπο Δηεύζπληξηεο/Δηεπζπληέο 

θαη λα απαληήζνπλ ζεηηθά ζην αίηεκα πνπ έρνπκε εθθξάζεη από θνηλνύ νη ζύιινγνη εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. ηνπ 

Δήκνπ Αζελαίσλ γηα ζπλάληεζε κε θέμαηα που αθορούν ηη Σχολική Επιηροπή και ηη λειηουργία ηων 

ζχολικών μονάδων ηου Δήμου Αθηναίων. Η ζπλάληεζε απηή λα νξηζηεί όζν ην δπλαηόλ πην άκεζα, ώζηε λα 

καο γλσζηνπνηεζνύλ νη ζέζεηο ηεο Δεκνηηθήο αξρήο θαη λα θαηαζέζνπκε ηα αηηήκαηα ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο 

γύξσ από ην δήηεκα ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο. 

Τελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα νη ζύιινγνη εθπαηδεπηηθώλ, ζε θνηλό δειηίν ηύπνπ γηα ην ζέκα, είρακε δεηήζεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ελεκέξσζε – ζπγθέληξσζε ησλ Δηεπζπληώλ θαζώο θαη ησλ Πξντζηακέλσλ Νεπηαγσγείσλ από 

ηελ Πξόεδξν ηεο Εληαίαο Σρνιηθήο Επηηξνπήο, έηζη ώζηε λα γλσξίδνπλ πώο ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηα ζρνιεία από 

εδώ θαη πέξα. Αληί ηεο πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο ζπγθέληξσζεο επηρεηξήζεθε κέζσ ηεο ελεκέξσζεο γηα ην 

ειεθηξνληθό ζύζηεκα «Έπαθνο» λα λνκηκνπνηεζεί ε απζαηξεζία, ε αδηαθάλεηα θαη νη απνθάζεηο ηεο Σρνιηθήο 

Επηηξνπήο -εξήκελ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο- γηα ηελ νηθνλνκηθή αζθπμία ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ! 

Σύζζσκε ε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, κε ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζσκαηείσλ, απνρώξεζε από όιεο ηηο 

ζπλαληήζεηο-παξσδία πνπ είραλ πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ Πέκπηε 9 θαη ηελ Παξαζθεπή 10 ηνπ Φιεβάξε, 

θαηαγγέιινληαο ηηο κεζνδεύζεηο, ηελ πνιηηηθή θαη ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζεί ν Δήκνο ηεο Αζήλαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Διεκδικούμε: 

 Γενναία αύξηςη τησ κρατικήσ επιχορήγηςησ. 
 Έκτακτη επιχορήγηςη από τον Δήμο για την αντιμετώπιςη των παλαιότερων χρεών και των 

προβλημάτων δημοτικών και νηπιαγωγείων τησ πόλησ μασ. 
 Απόδοςη των χρημάτων των δόςεων ςτισ ςχολικέσ κοινότητεσ και διαχείριςή τουσ από αυτέσ 

όπωσ ακριβώσ ορίζει ο ςχετικόσ αλγόριθμοσ. 
 Άμεςη χρηματοδότηςη και με έκτακτη επιχορήγηςη των οξυμένων αναγκών των νηπιαγωγείων με 

το ποςό των 500-700 ευρώ ανά νηπιαγωγείο και αντίςτοιχα των τμημάτων ένταξησ και του 
ολοήμερου δημοτικού ςχολείου! 

 Να αναλάβει μόνιμα ο Δήμοσ την πληρωμή των λογαριαςμών ΔΕΚΟ και θέρμανςησ των 
Νηπιαγωγείων του Δήμου μασ, όπωσ 500 λίτρα πετρέλαιο ανά έτοσ και λογαριαςμούσ ΔΕΗ και 
ΕΥΔΑΠ, γιατί τα νηπιαγωγεία αδυνατούν αντικειμενικά να καλύπτουν τισ ανάγκεσ αυτέσ. 

 Απαιτούμε την αύξηςη τησ επιχορήγηςησ ςτα ςχολεία τώρα, τη δίκαιη κατανομή των πιςτώςεων 
και την επιςτροφή τησ οικονομικήσ διαχείριςησ των ςχολείων ςτουσ πλέον αρμόδιουσ, ςτουσ 
εκπαιδευτικούσ, τουσ γονείσ και τουσ μαθητέσ τησ κάθε ςχολικήσ μονάδασ, την παραπέρα 
ανάπτυξη των αρμοδιοτήτων των ΔΕΠ. 
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