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ΑΠΟ ΣΙ ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΜΕ ΣΗ ΦΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΑΙΣΩΝΣΑ ΝΑ ΔΟΘΟΤΝ ΑΜΕΑ ΣΑ ΦΡΗΜΑΣΑ 
ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΦΟΤΝ ΚΑΙ ΑΝΗΚΟΤΝ Ε ΚΑΘΕ ΦΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 
Η εκτίμηςη των εκπαιδευτικών ςυλλόγων τησ Αθήνασ, πωσ με τη ςυγχώνευςη των ςχολικών 
επιτροπών του Δόμου Αθηναύων επιχειρεύται ο οικονομικόσ ςτραγγαλιςμόσ των Δημοτικών 
ςχολεύων και  Νηπιαγωγεύων, επιβεβαιώθηκε και από τισ ςυναντήςεισ ςτισ οποίεσ κλήθηκαν οι 
διευθυντέσ/ντριεσ των ςχολικών μονάδων τησ πόλησ από την πρόεδρο τησ ςχολικήσ επιτροπήσ κ. 
Μεγαλοοικονόμου. 

Η παρουςία των ςυλλόγων εκπαιδευτικών Π.Ε., αλλά και η απαίτηςη όλων των παρευριςκομένων να 
ςυζητηθεί ςτην ουςία του το θέμα τησ κατανομήσ των χρημάτων ςτισ ςχολικέσ κοινότητεσ, αφού ςτην 
πραγματικότητα οι προτϊςεισ κι οι ςτοχεύςεισ του Δόμου τησ Αθόνασ, επιχειρεύται να επιβληθούν 
εν εύδει τελεςιγρϊφου κϊτω από ϋνα πϋπλο αδιαφϊνειασ, θϋτοντασ τα ςχολεύα ςε καθεςτώσ 
μνημονιακόσ επιτροπεύασ, ώςτε να μην τουσ αποδύδεται παρϊ ϋνα μικρό μϋροσ των χρημϊτων 
που τουσ αντιςτοιχεύ με βϊςη το νόμο, υποχρέωςαν τουσ υπεύθυνουσ του Δήμου να αποδείξουν ότι 
για το μόνο πράγμα που ήθελαν να ςυναντήςουν την εκπαιδευτική κοινότητα είναι αποκλειςτικά και 
μόνο για να ενημερωθεί γύρω από τα πληροφορικά ςυςτήματα και τα τεχνικά προγράμματα που θα 
"τρέξουν" το πρόγραμμα κατανομήσ τησ φτώχειασ. 

ύςςωμη η εκπαιδευτικό κοινότητα, με την κϊλυψη των εκπαιδευτικών ςωματεύων, 
αποχώρηςε από όλεσ τισ ςυναντόςεισ-παρωδύα που εύχαν προγραμματιςτεύ  για την Πϋμπτη 9 
και την Παραςκευό του 10 Υλεβϊρη, καταγγϋλλοντασ τισ μεθοδεύςεισ, την πολιτικό και 
πρακτικό που ακολουθεύ ο Δόμοσ τησ Αθόνασ, αλλϊ και την χονδροκομμϋνη απόπειρα, μϋςω τησ 
ενημϋρωςησ για το ηλεκτρονικό ςύςτημα «Έπαφοσ» να νομιμοποιηθεύ η αυθαιρεςύα, η 
αδιαφϊνεια και οι αποφϊςεισ για την οικονομικό αςφυξύα των ςχολικών μονϊδων! 

Καλούμε τουσ ςυναδϋλφουσ να επιδεύξουν την ύδια ςτϊςη και ςτισ επόμενεσ ςυναντόςεισ που θα 
προγραμματιςτούν, ςτισ οπούεσ θα εύναι και πϊλι εκεύ τα εκπαιδευτικϊ ςωματεύα Π.Ε. τησ 
Αθόνασ, αν δεν υπϊρχει και δεν προηγηθεύ ουςιαςτικό ςυζότηςη για τα οικονομικϊ των 
ςχολεύων και την κατανομό όλησ τησ επιχορόγηςησ και των χρημϊτων που αντιςτοιχούν ςε 
κϊθε ςχολικό μονϊδα με βϊςη και τισ ςυλλογικϋσ μασ θϋςεισ. 

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. 


