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«Όλα τα λεφτά των ςχολείων ςτα ςχολεία» 

Η χρθματοδότθςθ των ςχολείων και θ διαφάνεια ςτθ διαχείριςι τθσ αφορά όλουσ τουσ 

εκπαιδευτικοφσ 

 

Από τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ τα εκπαιδευτικά ςωματεία ζχουμε κζςει το ηιτθμα τθσ τραγικισ 

κατάςταςθσ που βρίςκονται τα ςχολεία του Διμου Ακινασ όχι μόνο λόγω τθσ υποχρθματοδότθςθσ 

των τελευταίων μνθμονιακών χρόνων αλλά και εξαιτίασ τθσ απαράδεκτθσ κακυςτζρθςθσ ςτθν 

απόδοςθ των χρθμάτων τθσ Γ’ και τθσ Δ’ Δόςθσ του προθγοφμενου ζτουσ. Σα ςχολεία λειτοφργθςαν 

από το Μάιο του 2019 μζχρι τθν αρχι του Φεβρουαρίου του 2020 χωρίσ τθν καταβολι τθσ πενιχρισ 

κρατικισ επιχοριγθςθσ που δικαιοφνταν!  

Αν και θ καταβολι των χρθμάτων ξεκίνθςε εντζλει τισ τελευταίεσ θμζρεσ, ο τρόποσ διαχείριςθσ από 

τισ νζεσ ςχολικζσ επιτροπζσ δεν φαίνεται να λφνει τα προβλιματα των ςχολείων, δεν ανταποκρίνεται 

ςτα αιτιματα τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ ενώ εγείρει νζεσ ανθςυχίεσ για αδιαφανείσ διαδικαςίεσ 

και εξυπθρζτθςθ θμετζρων. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, ςυνεχίηουμε να κζτουμε τα ίδια ερωτιματα που κζςαμε ςτον Αντιδιμαρχο 

Παιδείασ και για τα οποία δεν πιραμε απαντιςεισ: 

 Θα υπάρξει αναλυτικι ενθμζρωςθ για τα χριματα που δικαιοφται το κάκε ςχολείο; 

 Γιατί πιςτϊνεται ςτουσ λογαριαςμοφσ των ςχολείων ΜΟΝΟ το 40% ι το 30% των χρθμάτων 

που δικαιοφνται; Σα υπόλοιπα χριματα ποφ  πθγαίνουν; 

 Σα χριματα που περίςςεψαν από τθν προθγοφμενθ λειτουργία των ςχολικϊν επιτροπϊν 

ποφ βρίςκονται και τι κα γίνουν; 

 Σα χριματα που είχαν οι λογαριαςμοί των ςχολείων με το προθγοφμενο κακεςτϊσ κα 

πιςτωκοφν ςτουσ καινοφριουσ λογαριαςμοφσ; 

 Θα υπάρξει ςαφισ διαχωριςμόσ των λειτουργικϊν εξόδων από τισ ανάγκεσ για επιςκευζσ; 

 Σι κα γίνει με τθν 1θ χολικισ Επιτροπι; Θα περιμζνουν πρϊτα τθ διαλεφκανςθ τθσ 

υπόκεςθσ για να πιςτϊςουν χριματα ςτουσ λογαριαςμοφσ των ςχολείων; 

 Πότε κα πιςτωκεί ςτα ςχολεία θ ζκτακτθ επιχοριγθςθ για τθ κζρμανςθ; 

Απαιτοφμε: 

 Τθν άμεςθ καταβολι ςτουσ λογαριαςμοφσ των ςχολείων ΟΛΟΥ του ποςοφ τθσ κρατικισ 

επιχοριγθςθσ και τθσ ζκτακτθσ χρθματοδότθσ για τθ κζρμανςθ. 

 Αναλυτικι, δθμόςια ενθμζρωςθ για το ποςό που δικαιοφται το κάκε ςχολείο. 

Όλα τα λεφτά των ςχολείων ςτα ςχολεία 

Όλοι/όλεσ ςτθν κινθτοποίθςθ τθ Δευτζρα 10/2 ςτον Διμο Ακθναίων 


