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Ανακοίνωση 
 

      Τπαιιήινπο ηνπ Δήκνπ Αζελαίωλ «ραξαθηεξίδεη» κε επηζηνιή πνπ ηνπο 

απεπζύλεη, ζηηο 16/3/2017, ε Πξόεδξνο ηεο ρνιηθήο Επηηξνπήο  Πξωηνβάζκηαο 

Εθπαίδεπζεο ηνπ Δήκνπ Αζελαίωλ, ηνπο/ηηο Δηεπζπληέο, -ληξηεο ηωλ Δεκνηηθώλ 

ρνιείωλ θαη ηηο Πξνϊζηάκελεο ηωλ Νεπηαγωγείωλ. 

 

   ηελ επηζηνιή ηεο ε Πξόεδξνο ηεο .Ε., κε δεδνκέλε ηελ ήδε κεγάιε επηβάξπλζε 

πνπ έρνπλ νη Δηεπζπληέο ρνιείωλ θαη Πξνϊζηάκελεο Νεπηαγωγείωλ, πνπ είλαη 

επηθνξηηζκέλνη κε ηελ επζύλε ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηωλ ζρνιείωλ ζε ζρέζε 

κε ηε ρνιηθή Επηηξνπή, απνθαζίδεη λα ηνπο επηβαξύλεη αθόκα πεξηζζόηεξν. 

πγθεθξηκέλα, ηνπο δίλεη εληνιέο γηα ην πώο ζα ρεηξίδνληαη ην ινγηζκηθό 

SManagement Plus (ΕΠΑΦΟ) κε βάζε ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηνύληαη, πιένλ, όιεο 

νη ιεηηνπξγίεο ηεο ρνιηθήο Επηηξνπήο. 

 

   Η θεληξηθή ηδέα θαη ην απνηέιεζκα ηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη λα αλαιάβνπλ νη 

Δηεπζπληέο/-ληξηεο ηωλ Δ.. θαη νη Πξνϊζηάκελεο ηωλ Νεπηαγωγείωλ θαη ηνλ ξόιν 

άκηζζωλ ππαιιήιωλ ηεο .Ε. ηνπ Δήκνπ Αζελαίωλ θαηαρωξώληαο όια ηα 

παξαζηαηηθά (ηηκνιόγηα), θαζώο θαη ηα αηηήκαηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα 

ινγαξηαζκό ηεο .Ε. κε εληνιέο ηνπ ηύπνπ: 

 

 «…λα θαηαρωξήζεηε ζην SManagement Plus όια ηα παξαζηαηηθά πνπ έρεηε 

ζην ζρνιείν θαη έρνπλ εθδνζεί κεηά ηελ 1/1/17». 

 «Σα παξαζηαηηθά θάζε κελόο ζα κπνξείηε λα ηα  θαηαρωξείηε κέρξη ηηο 10 ηνπ 

επόκελνπ, δηόηη κεηά ην ζύζηεκα ζα θιείλεη. Είλαη ό κόλνο ηξόπνο γηα κπεη 

ζύληνκα ηάμε ζηε ιεηηνπξγία ηεο .Ε. Η όπνηα θαζπζηέξεζε ζηελ ππνβνιή 

ηωλ παξαζηαηηθώλ, ζα επεξεάδεη άκεζα ηε ξνή ρξεκάηωλ πξνο ην ζρνιείν, 

αθνύ απηή ζα ζπλδέεηαη κε ηα ρξήκαηα πνπ ζα απνδεηθλύεηαη όηη μνδεύηεθαλ 

κε βάζε ηα θαηαρωξεκέλα παξαζηαηηθά». 

 «Πξόθεηηαη λα ζεζπηζηεί ζπγθεθξηκέλε δώλε ηειεθωληθήο επηθνηλωλίαο γηα 

ηελ νπνία ζα εηδνπνηεζείηε. Απηό ζεκαίλεη όηη νη ππάιιεινη ζα απαληνύλ ζηα 

ηειέθωλα κόλν ζπγθεθξηκέλεο ώξεο, ώζηε λα κπνξνύλ λα εξγάδνληαη 

απεξίζπαζηνη ηελ ππόινηπε εκέξα, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνύλ ζην 

ζύλζεην έξγν ηνπο»(!!!). 
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ηελ εθαξκνγή «ΕΠΑΦΟ» θαη ζηηο πηζηώζεηο ηνπ 2016 νη ππεύζπλνη έρνπλ 

θάλεη δηπιέο εγγξαθέο πνπ δείρλνπλ όηη ζρνιείν ηεο Αζήλαο έρεη ιάβεη ην πνζό ηωλ 

1580€, ελώ όπωο απνδεηθλύεηαη θαη από ην extrait ηξαπέδεο νη πηζηώζεηο γηα ην 

ζρνιείν ήηαλ 680€ (180€ ζηηο 31-10-2016 θαη 500€ ζηηο 25-11-2016). ΄Ερνπλ πεξάζεη 

ηηκνιόγηα ζην 2016 πνπ δελ ήηαλ ηνπ ζρνιείνπ, αιιά ηωλ ζπζηεγαδόκελωλ 

λεπηαγωγείωλ!!!  

Κάηη αλάινγν έρεη ζπκβεί θαη κε άιια ζρνιεία ηεο Αζήλαο. 

 

Έρνπλ ρξεώζεη ζε ζρνιείν γηα ηα βηβιία ηωλ Γαιιηθώλ ην πνζό ηωλ 106,08€ δύν 

θνξέο (θαη ην 2016 θαη ην 2017)!!!  

Σα βηβιία ηωλ Γαιιηθώλ – Γεξκαληθώλ, όπωο ζα έπξεπε λα γλωξίδνπλ, 

πιεξώλνληαη από ηνλ εηδηθό ινγαξηαζκό ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ. θαη δελ πεξηιακβάλνληαη 

ζηηο πηζηώζεηο ηεο .Ε.Π.Ε. 

 

Απηό πνπ έρεη ππνρξέωζε λα πξάηηεη ν Δήκνο, είλαη λα απνδίδεη έγθαηξα θαη 

πιήξωο όια ηα ρξήκαηα ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ αλαινγνύλ ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ πιήξε ζπληήξεζε ηωλ ππνδνκώλ ηνπο. 

 

Οη αξκόδηνη πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ όηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη ππάιιεινη ηωλ 

Ο.Σ.Α., αιιά ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

 

 

Γηα ην Δ. 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 

 


