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χετικά με τη χολική Eπιτροπή Π.E. του Δήμου Αθηναίων 

Όλεσ οι ανθςυχίεσ και οι πολιτικζσ εκτιμιςεισ που είχαμε διατυπώςει ςχετικά με τθ 

ςυγχώνευςθ και των επτά ςχολικών επιτροπών Π.Ε. του Διμου Ακθναίων ςε μία, αποδείχτθκαν 

απολφτωσ ςωςτζσ. Τρεισ μινεσ λειτουργίασ τθσ νζασ Σχολικισ Επιτροπισ και επικρατεί ο 

οικονομικόσ ςτραγγαλιςμόσ των Δθμοτικών και Νθπιαγωγείων του Διμου τθσ Ακινασ: 

1. Η Γ’ και Δ’ δόςθ του 2016 δεν ζχει διανεμθκεί ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ! Τα ζχει 

παρακρατιςει κατά ζνα μεγάλο μζροσ θ Σχολικι Επιτροπι, ενώ ςτα δθμοτικά και νθπιαγωγεία ζχει 

διανείμει ζνα μζροσ του ποςοφ με εντελώσ αυκαίρετο τρόπο και αδιαφανι πρακτικι. 

2. Η νομοκεςία όμωσ είναι ςαφισ. Οι ςχολικζσ μονάδεσ με βάςθ ζνα ςυγκεκριμζνο 

αλγόρικμο, παίρνουν το ποςό που τουσ αναλογεί από τθν κρατικι επιχοριγθςθ. Με τθν πρακτικι 

του Διμου, δεν εφαρμόςτθκε ο αλγόρικμοσ που ορίηει ο νόμοσ για τθν κατανομι τθσ κρατικισ 

επιχοριγθςθσ ςε κάκε ςχολικι μονάδα οφτε το κάκε ςχολείο πιρε τα χριματα που χρειάηεται! 

Και τώρα με μια πρόταςθ που υπογράφεται από τθν πρόεδρο τθσ Σχολικισ Επιτροπισ, γίνεται 

απόπειρα να νομιμοποιθκεί θ αδιαφάνεια και ο οικονομικόσ ςτραγγαλιςμόσ των ςχολικών 

μονάδων!  

την πρόταςη αυτή: 

1. Προτείνεται να παρακρατείται το 30% του ποςοφ που αναλογεί ςε κάκε ςχολικι μονάδα 

από τθ Σχολικι επιτροπι για να καλφπτονται μεγάλεσ ζκτακτεσ δαπάνεσ! Το ποςό αυτό, κα το 

διαχειρίηεται θ Σχολικι Επιτροπι. Φτιάχνεται ζτςι ζνα υπζρογκο απόκεμα που μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί για επιλεκτικι χρθματοδότθςθ ςχολικών μονάδων. Το ποςό αυτό αφαιρείται από 

τα ςχολεία! 

2. Από το υπόλοιπο 70%, θ Σχολικι Επιτροπι και πάλι κα παρακρατά το ποςό που 

αντιςτοιχεί ςε ΔΕΚΟ/κζρμανςθ κλπ. κακώσ και το ποςό που αντιςτοιχεί ςε αποπλθρωμι παλιών 

χρεών. Το υπόλοιπο ποςό κα το παίρνουν ςταδιακά οι ςχολικζσ μονάδεσ! 

Με τθν παραπάνω πρόταςθ κεωροφμε ότι ο ςτόχοσ είναι ζνασ και μοναδικόσ: Να αφαιρεκεί θ 

διαχείριςθ των χρθμάτων τθσ επιχοριγθςθσ από τισ ςχολικζσ μονάδεσ (δθμοτικά/νθπιαγωγεία) και να 

μεταφερκεί ςτθ ςχολικι επιτροπι ώςτε να ευνοθκεί ζνα ςυγκεντρωτικό και πελατειακό ςφςτθμα. 

Αυτι είναι θ απάντθςθ τθσ δθμοτικισ αρχισ τθσ Ακινασ ςτισ μειωμζνεσ επιχορθγιςεισ από το κράτοσ! 

Φαίνεται ότι θ δθμοτικι αρχι δε κεωρεί αρκετι τθ λιτότθτα που επιβάλλει θ κυβζρνθςθ και θ Τρόικα, 

γι’ αυτό επιδιώκει να επιβάλλει περαιτζρω μειώςεισ. 

την πραγματικότητα η χολική Επιτροπή θζτει ςε καθεςτώσ μνημονιακήσ επιτροπείασ τισ 

χολικζσ Κοινότητεσ.  

Η εκπαιδευτική κοινότητα δε θα ςυμπράξει ςε αυτό!  



Οι ςχολικζσ μονάδεσ, που επί χρόνια, ςτενάηουν κάτω από το βάροσ των μνθμονιακών 

περικοπών, δε κα υποχρεωκοφν να ςκφβουν τθν πλάτθ και να παρακαλοφν για τα αυτονόθτα τθσ 

κακθμερινισ λειτουργίασ τουσ, για να «πείςουν» πόςο απαραίτθτο είναι να βρίςκονται ςτο 

ςχολείο το μελάνι και το χαρτί τθν ώρα που τα χρειάηεται ο εκπαιδευτικόσ και όχι όταν τα εγκρίνει 

θ πρόεδροσ τθσ ςχολικισ επιτροπισ!!! 

Η απάντθςθ ςτα μεγάλα προβλιματα των μειωμζνων επιχορθγιςεων δεν είναι να μοιράςουμε 

τθ φτώχεια μασ!  
 

Διεκδικοφμε: 
 

 Γενναία αφξθςθ τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ 

 Ζκτακτθ επιχοριγθςθ από τονΔιμο για τθν αντιμετώπιςθ των παλαιότερων χρεών και 

των προβλθμάτων δθμοτικών και νθπιαγωγείων τθσ πόλθσ μασ 

 Απόδοςθ των χρθμάτων των δόςεων ςτισ ςχολικζσ κοινότθτεσ και διαχείριςι τουσ από 

αυτζσ, όπωσ ακριβώσ ορίηει ο ςχετικόσ αλγόρικμοσ 

 Άμεςθ χρθματοδότθςθ και με ζκτακτθ επιχοριγθςθ των οξυμζνων αναγκών των 

νθπιαγωγείων με το ποςό των 500-700 ευρώ ανά νθπιαγωγείο και αντίςτοιχα των τμθμάτων 

ζνταξθσ και του ολοιμερου δθμοτικοφ ςχολείου! 

 Να αναλάβει μόνιμα ο Διμοσ τθν πλθρωμι των λογαριαςμών ΔΕΚΟ και κζρμανςθσ των 

Νθπιαγωγείων του Διμου μασ, όπωσ 500 λίτρα πετρζλαιο ανά ζτοσ και λογαριαςμοφσ ΔΕΗ και 

ΕΥΔΑΠ, γιατί τα νθπιαγωγεία αδυνατοφν αντικειμενικά να καλφπτουν τισ ανάγκεσ αυτζσ. 

Απαιτοφμε τθν αφξθςθ τθσ επιχοριγθςθσ ςτα ςχολεία τώρα, τθ δίκαιθ κατανομι των 

πιςτώςεων και τθν επιςτροφι τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ των ςχολείων ςτουσ πλζον αρμόδιουσ, 

ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ γονείσ και τουσ μακθτζσ τθσ κάκε ςχολικισ μονάδασ, τθν παραπζρα 

ανάπτυξθ των αρμοδιοτιτων των ΔΕΠ. 
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