
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ 

Α’ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΘΗΝΑ, ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ, ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ, ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 

χετικά με τθ ςυνάντθςθ ςτισ 3/3/2017 με τθν αντιδιμαρχο για το παιδί του Διμου 

Ακθναίων και τθν πρόεδρο τθσ Α’ βάκμιασ χολικισ επιτροπισ 

Προλθπτικό κόφτθ και μνθμονιακι διαχείριςθ κζλει να επιβάλλει θ Δθμοτικι Αρχι! 

 

Πραγματοποιικθκε τθν Παραςκευι 3/3/2017 θ προγραμματιςμζνθ ςυνάντθςθ των υλλόγων 

Εκπ/κϊν ΠΕ Αριςτοτζλθσ, Ακθνά, Α’ Ακθνϊν, Παρκενϊνα, Μακρυγιάννθσ, Ρ. Ιμβριϊτου με τθν 

αντιδιμαρχο για το παιδί, Μ. Ηλιοποφλου και τθν πρόεδρο τθσ Α’ βάκμιασ χολικισ Επιτροπισ, Ελ. 

Μεγαλοοικονόμου.  

Οι φλλογοι ζκεςαν τα αιτιματα τουσ ςχετικά με τθν κρατικι επιχοριγθςθ και τθ διαχείριςθ των 

χρθμάτων αυτισ. 

υγκεκριμζνα: 

Πζντε μινεσ λειτουργίασ τθσ νζασ χολικισ Επιτροπισ και επικρατεί ο οικονομικόσ ςτραγγαλιςμόσ 

των Δθμοτικϊν και Νθπιαγωγείων του Διμου τθσ Ακινασ επιβεβαιϊνοντασ όλεσ τισ ανθςυχίεσ και τισ 

πολιτικζσ εκτιμιςεισ που είχαν διατυπϊςει τα Εκπαιδευτικά ωματεία ςχετικά με τθ ςυγχϊνευςθ και 

των επτά ςχολικϊν επιτροπϊν Α’ βάκμιασ του Διμου Ακθναίων ςε μία. Η Δ’ δόςθ του 2016 δεν ζχει 

διανεμθκεί ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ. Από τθν Γ’ δόςθ ζχει παρακρατιςει ζνα μεγάλο μζροσ θ χολικι 

Επιτροπι ενϊ ςτα δθμοτικά και νθπιαγωγεία ζχει διανείμει ζνα μζροσ του ποςοφ με εντελϊσ αυκαίρετο 

τρόπο και αδιαφανι πρακτικι. 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! 

Απαιτιςαμε: 

 Γενναία αφξθςθ τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ. 

 Ζκτακτθ επιχοριγθςθ από το διμο για τθν αντιμετϊπιςθ των παλαιότερων χρεϊν και των 

προβλθμάτων των δθμοτικϊν και νθπιαγωγείων τθσ πόλθσ μασ. 

 Απόδοςθ ΟΛΩΝ των χρθμάτων των δόςεων ςτισ ςχολικζσ κοινότθτεσ με βάςθ τον ςχετικό 

αλγόρικμο και διαχείριςι τουσ από αυτζσ. 

 Άμεςθ χρθματοδότθςθ και με ζκτακτθ επιχοριγθςθ των οξυμζνων αναγκϊν των νθπιαγωγείων 

με το ποςό των 500-700 ευρϊ ανά νθπιαγωγείο και αντίςτοιχα των τμθμάτων ζνταξθσ και του 

ολοιμερου δθμοτικοφ ςχολείου! 

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

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

γιατί τα νθπιαγωγεία αδυνατοφν αντικειμενικά να καλφπτουν τισ ανάγκεσ αυτζσ. 

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

πιςτϊςεων 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. 

Θεωροφμε μζγιςτο ηιτθμα θ διαχείριςθ  των χρθμάτων τθσ επιχοριγθςθσ να γίνεται από τισ ςχολικζσ 

κοινότθτεσ (διευκυντζσ/ντριεσ, προϊςταμζνεσ, ςφλλογοι διδαςκόντων, ςφλλογοι γονζων) που γνωρίηουν 



τισ ανάγκεσ των ςχολικϊν μονάδων και να υπάρχουν κοινά και δθμοςιοποιθμζνα κριτιρια  ϊςτε να μθν 

ευνοείται ζνα ςυγκεντρωτικό και πελατειακό ςφςτθμα.  

Δθλϊςαμε τθν διαφωνία μασ με τισ μζχρι ςτιγμισ δθμοςιοποιθμζνεσ προκζςεισ τθσ δθμοτικισ αρχισ 

(παρακράτθςθ του 30% κ.λπ.) και ηθτιςαμε πλιρθ ενθμζρωςθ για όλα τα οικονομικά ςτοιχεία (τι ζχουν 

γίνει τα ποςά τθσ Γ’ και Δ’ δόςθσ, ποιοι είναι οι οικονομικοί απολογιςμοί, ποιο είναι το νζο αποκεματικό 

τθσ ςχολικισ επιτροπισ, ποια τα χρζθ κ.λπ. Σαυτόχρονα, τονίςαμε ότι υπάρχει πρόςκετο ποςό που δίνεται 

ωσ κρατικι επιχοριγθςθ ςτουσ διμουσ (ΑΣΑ) για επιςκευζσ κτθρίων κλπ το οποίο δεν γνωρίηουμε που ζχει 

διατεκεί μζχρι τϊρα. Απαιτιςαμε να διατίκεται αυτό το ποςό για τα ζκτακτα ζξοδα επιςκευϊν και 

ςυντιρθςθσ κτθρίων (όπωσ ορίηει ο νόμοσ) και να μθν παίρνονται τα χριματα από τα λειτουργικά ζξοδα των 

ςχολικϊν μονάδων. 

Ζθτιςαμε τθ ςυμμετοχι των υλλόγων μασ ωσ παρατθρθτζσ με δικαίωμα λόγου ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ 

χολικισ Επιτροπισ. 

Η αντίδθμαρχοσ Μ. Ηλιοποφλου μασ ενθμζρωςε για τισ κζςεισ-προκζςεισ τθσ Δθμοτικισ αρχισ. 

υγκεκριμζνα: 

 Για το αίτθμα των ζκτακτων επιχορθγιςεων από το διμο, μασ διλωςαν ότι και οι κρατικζσ 

επιχορθγιςεισ προσ τουσ διμουσ ζχουν μειωκεί και δεν μπορεί ο διμοσ να δίνει ζκτακτα κονδφλια. Η 

αντιδιμαρχοσ διλωςε ότι, αν αποδεικνφεται με ςτοιχεία ότι τα ςχολεία χρειάηονται ζκτακτθ 

επιχοριγθςθ, τότε πικανόν να τθν ηθτάει από το Διμο, χωρίσ όμωσ να δεςμευτεί ςε αυτό. 

 χετικά με τα χριματα των παλιϊν ςχολικϊν επιτροπϊν, τουσ απολογιςμοφσ τουσ και τα χρζθ 

ςε λογαριαςμοφσ και ςε προμθκευτζσ, θ νζα ςχολικι επιτροπι δεν  μπορεί να μασ δϊςει αναλυτικι 

εικόνα για το αποκεματικό τθσ οφτε για τα χρζθ, γιατί δεν ζχουν δοκεί όλοι οι οικονομικοί απολογιςμοί 

από όλεσ τισ προθγοφμενεσ ςχολικζσ επιτροπζσ οφτε αναλυτικι κατάςταςθ χρεϊν. Δεν γνωρίηουν καν 

πόςο είναι το ςφνολο των χρεϊν. Θεωροφν ότι μζχρι αρχζσ Απριλίου κα ζχουν δοκεί οι απολογιςμοί και 

δεςμεφτθκαν ότι κα μασ ςτείλουν πλιρθ και αναλυτικι ενθμζρωςθ κακϊσ και ότι κα ενθμερϊςουν το 

Δθμοτικό υμβοφλιο.  

 φμφωνα με τθν κα Ηλιοποφλου, θ εικόνα από τισ προθγοφμενεσ ςχολικζσ επιτροπζσ 

χαρακτθρίςτθκε ωσ άνιςθ, διότι κάποιεσ ζδωςαν  τα χριματα που είχαν ωσ αποκεματικό από τθν 

κρατικι επιχοριγθςθ ςτθ νζα ενιαία ςχολικι επιτροπι και κάποιεσ άλλεσ τα μοίραςαν ςτα ςχολεία. Αυτό 

είχε ωσ αποτζλεςμα οριςμζνα ςχολεία να ζχουν μζροσ των χρθμάτων που τουσ αναλογοφςαν και άλλα 

να μθν ζχουν οφτε μζροσ αυτϊν. Ζτςι, δικαιολόγθςε γιατί δεν απζδωςε ςε όλα τα ςχολεία τθν Γ’ δόςθ. ε 

κανζνα ςχολείο δεν ζχει δοκεί όλο το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ που του αντιςτοιχεί με βάςθ τον 

αλγόρικμο. Η Δ’ δόςθ δεν ζχει αποδοκεί ςε καμία ςχολικι κοινότθτα. Οι ςχολικζσ κοινότθτεσ  που είχαν 

ποςό 2.000 ευρϊ και πάνω ςτουσ λογαριαςμοφσ τουσ δεν πιραν κακόλου χριματα και ςτα υπόλοιπα 

ςυμπλθρϊκθκαν ανά περιόδουσ ϊςτε να φτάςουν το ποςό των 500 ευρϊ τθν πρϊτθ φορά και των 200 

ευρϊ τθ δεφτερθ. Από τθν Γ’ δόςθ διανεμικθκε το 50% που αντιςτοιχοφςε ςε κάκε ςχολείο με βάςθ τον 

αλγόρικμο.  

Να ςθμειϊςουμε εδϊ ότι όλα τα παραπάνω ποςά (και των προθγοφμενων ςχολικϊν επιτροπϊν) 

αναφζρονται ςτα χριματα τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ που όφειλαν να δίνονται ςτισ ςχολικζσ κοινότθτεσ 

και όχι να παρακρατοφνται από τθν τωρινι ι τισ προθγοφμενεσ ςχολικζσ επιτροπζσ.  

 χετικά με τθ διαχείριςθ τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ, μασ ενθμζρωςαν ότι κα παρακρατείται το 

30% για ζκτακτεσ ανάγκεσ και από το υπόλοιπο 70% κα πλθρϊνονται απευκείασ από τθ χολικι 

επιτροπι λογαριαςμοί, ζξοδα κζρμανςθσ και χρζθ (αν τελικά δεν καταςτεί δυνατόν να αποπλθρωκοφν 

όλα) και θ κάκε ςχολικι κοινότθτα κα διαχειρίηεται αυτό που κα περιςςεφει μετά από τθν αποπλθρωμι 

και αυτϊν.  



 Μασ ενθμζρωςαν επίςθσ, ότι ζχουν δϊςει το 50% τθσ επιχοριγθςθσ για να εξοφλιςουν 

λογαριαςμοφσ και υπολογίηουν ότι τα αποκεματικά κα φτάςουν για να αποπλθρϊςουν όλα τα χρζθ, (τα 

υπολογίηουν περίπου 200.000 ευρϊ) χωρίσ όμωσ να υπάρχει βεβαιότθτα.  

 Επίςθσ, μασ ενθμζρωςαν ότι ο Ζπαφοσ ςτοίχιςε 11.140 ευρϊ για δφο χρόνια, τα οποία δεν 

αφαιρζκθκαν από τα λειτουργικά ζξοδα των ςχολείων, αλλά δόκθκαν από ίδιουσ πόρουσ του Διμου, και 

μετά τθ διετία κα ςτοιχίηει 6.000 ευρϊ το χρόνο. Σοποκετικθκαν ότι επζλεξαν το πρόγραμμα ΕΠΑΦΟ, 

γιατί ιταν ζνα πρόγραμμα που κάποια ςχολεία ιδθ το διαχειρίηονταν (π.χ. τα ςχολεία τθσ 2θσ δθμοτικισ 

κοινότθτασ) και είναι πιο κοντά ςτο πρόγραμμα myschool.  

τθ ςυμμετοχι των υλλόγων ωσ παρατθρθτζσ υπιρξε κετικι απάντθςθ αλλά ςτο αίτθμα για 

δικαίωμα λόγου, μασ διλωςαν ότι αυτό δεν προβλζπεται, αλλά επιφυλάχκθκαν να απαντιςουν όταν 

κατακζςουμε το ςχετικό αίτθμα.  

τα ερωτιματα που κζςαμε, θ αντίδθμαρχοσ για το παιδί και θ πρόεδροσ τθσ χολικισ Επιτροπισ 

μασ απάντθςαν: 

 Σο 30% κα παρακρατείται από το ςφνολο τθσ επιχοριγθςθσ και ςτθ ςυνζχεια με βάςθ τον 

αλγόρικμο κα βγαίνει το ποςό που δικαιοφται κάκε ςχολικι κοινότθτα. Αυτό το ποςό (υπόλοιπο 70%) 

ΔΕΝ κα αποδίδεται ςε κάκε ςχολικι κοινότθτα ολόκλθρο. Από το ποςό αυτό που κεωρθτικά ανικει ςτισ 

ςχολικζσ μονάδεσ, θ ςχολικι επιτροπι κα αφαιρεί απευκείασ τουσ λογαριαςμοφσ ΔΕΚΟ (ΔΕΗ-ΕΤΔΑΠ-

τθλζφωνο), τα ζξοδα κζρμανςθσ κακϊσ και τισ δόςεισ για αποπλθρωμι χρεϊν (αν τελικά τα χρζθ είναι 

μεγαλφτερα από τα αποκεματικά των προθγοφμενων ςχολικϊν επιτροπϊν) και ςτθ ςυνζχεια θ κάκε 

ςχολικι μονάδα κα διαχειρίηεται ό,τι απομζνει. Θα δθμοςιοποιοφνται όλα τα ςτοιχεία. 

χετικά με το 30% 

 Σο ποςό αυτό είναι αποκεματικό που ανικει ςτο ταμείο τθσ χολικισ Επιτροπισ και δεν 

αντιςτοιχεί ςε κάκε ςχολικι μονάδα. ΔΕΝ κα πλθρωκοφν οφτε κα αποπλθρϊνονται από αυτό 

παλαιότερα χρζθ οφτε λογαριαςμοί και κζρμανςθ. Θα χρθςιμοποιείται για ζκτακτα ζξοδα των ςχολικϊν 

μονάδων κακϊσ και για τθν πλθρωμι των κακαριςτριϊν και του ΙΚΑ ωσ δάνειο για όςο κακυςτεροφν 

από τουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ. Σο 30% ΔΕΝ κα αντιςτοιχεί ςε κάκε ςχολικι κοινότθτα οφτε κα 

αποδίδεται υποχρεωτικά ςε αυτι. Οι φλλογοι ΠΕ επζμειναν ςτο ηιτθμα των κοινϊν και 

δθμοςιοποιθμζνων κριτθρίων για το τι κεωρείται ζκτακτο ζξοδο ϊςτε να μθν ευνοοφνται οι πελατειακζσ 

ςχζςεισ και οι διακρίςεισ υπζρ κάποιων ςχολικϊν μονάδων ενάντια ςε κάποιεσ άλλεσ. Δεν πιραμε καμία 

ςυγκεκριμζνθ απάντθςθ ςε αυτό, παρά μόνο γενικόλογθ τοποκζτθςθ περί «καλϊν προκζςεων». τθ 

ςυνζχεια τοποκετιςαμε τα εξισ ερωτιματα:  

 Σι κα γίνει αν τα χριματα δεν επαρκοφν για τισ ζκτακτεσ ανάγκεσ που κα δθλϊςουν τα 

ςχολεία, ποιεσ ανάγκεσ κα εγκρικοφν και ποιεσ όχι και με ποια κριτιρια, αφοφ το ποςό αυτό δεν 

αντιςτοιχεί ςε ςχολικζσ μονάδεσ; Η απάντθςθ ιταν ότι θ ςχολικι επιτροπι κα κρίνει ποιεσ ανάγκεσ 

κεωρεί πιο ςοβαρζσ από τισ άλλεσ και κα κάνει επιλογι.  

 Σι κα γίνει αν περιςςζψουν χριματα ςτο τζλοσ τθσ οικονομικισ χρονιάσ; Η απάντθςθ ιταν ότι 

δε κα επιςτραφοφν χριματα ςτα ςχολεία και νθπιαγωγεία αλλά κα παρακρατθκοφν ωσ κουμπαράσ για 

τθν επόμενθ χρονιά. Η αντιδιμαρχοσ διλωςε ότι αν περιςςεφουν χριματα και ανάλογα το ποςό, τότε 

πικανόν να ξαναδοφν το ηιτθμα του ποςοςτοφ που κα παρακρατείται. 

χετικά με τθ διαχείριςθ του εναπομείναντοσ ποςοφ, από τισ ςχολικζσ μονάδεσ 

 Όλα τα υπόλοιπα ζξοδα τθσ ςχολικισ μονάδασ (από χαρτί μζχρι και ςυναγερμοί, αναγομϊςεισ 

κλπ) κα γίνονται από το ποςό που κα περιςςεφει. Ζγινε ςαφζσ ότι κα ηθτείται ζγκριςθ για τθ διαχείριςι 

του. Δεν ξεκακαρίςτθκε ποια ποςά και για ποια είδθ εξόδων κα παίρνουν ζγκριςθ από τθ ςχολικι 

επιτροπι. Τπάρχει θ ςκζψθ για ποςά από 300 ευρϊ και πάνω να απαιτείται ζγκριςθ από τθ ςχολικι 

επιτροπι. 



Με βάςθ τα παραπάνω ζχουμε να δθλϊςουμε τα εξισ: 

Χαιρετίηουμε τθ ςτάςθ τθσ μεγάλθσ πλειοψθφίασ διευκυντϊν/ντριϊν και προϊςταμζνων που δεν 

παραβρζκθκαν ςτισ ςυναντιςεισ, περιμζνοντασ να πραγματοποιθκεί θ ςυνάντθςθ των εκπροςϊπων τθσ 

δθμοτικισ αρχισ με τουσ υλλόγουσ εκπ/κϊν Π.Ε. 

Είναι φανερό ότι θ παρακράτθςθ του 30% λειτουργεί ςτθν πραγματικότθτα ωσ προλθπτικόσ 

κόφτθσ και θ προτεινόμενθ διαχείριςθ είναι κακαρά μνθμονιακι! Αν εφαρμοςτεί, τότε τα ςχολεία κα 

ζχουν να διαχειριςτοφν κατά 30% μικρότερθ επιχοριγθςθ, ενϊ δεν απαλλάςςονται από κανζνα από τα 

ζξοδά τουσ! Μάλιςτα, γίνεται φανερό ότι ζτςι ευνοείται θ ςυγκεντρωτικι και πελατειακι διαχείριςθ. 

Με τθν πρόταςθ αυτι επιδιϊκεται να μεταφερκεί ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ, το βάροσ εξόδων που 

ανικουν ςτο διμο, όπωσ θ ςυντιρθςθ και επιςκευι κτθρίων κ.λπ., για τα οποία μάλιςτα, ο διμοσ 

παίρνει χωριςτι επιχοριγθςθ από το κράτοσ. Σαυτόχρονα, απαλλάςςεται  θ δθμοτικι αρχι από 

οποιαδιποτε απαίτθςθ ζκτακτων επιχορθγιςεων μια και φτιάχνει ζναν κουμπαρά που τον διαχειρίηεται 

θ ίδια (λόγω τθσ πλειοψθφίασ που ζχει πάντα ςτθ ςχολικι επιτροπι) αλλά τον τροφοδοτοφν οι ςχολικζσ 

μονάδεσ!!!  

Θεωροφμε εντελϊσ αδικαιολόγθτθ τθν «αδυναμία» να δοκοφν όλα τα ςτοιχεία που τα 

εκπαιδευτικά ςωματεία απαιτιςαμε, μια και θ ενιαία ςχολικι επιτροπι αποφαςίςτθκε από τον Ιοφνιο 

και λειτουργεί κανονικά ςχεδόν ζνα εξάμθνο! Να τονίςουμε επίςθσ, ότι οι προθγοφμενεσ ςχολικζσ 

επιτροπζσ είχαν επίςθσ οριςτεί από τθ δθμοτικι αρχι (ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ ζχει πάντα κατά το νόμο, 

πλειοψθφία θ εκάςτοτε δθμοτικι αρχι) και άρα οποιαδιποτε ευκφνθ ζχουν και τουσ αποδίδεται, ενϊ 

αφορά ταυτόχρονα και  τθ δθμοτικι αρχι και τϊρα χρθςιμοποιείται ωσ άλλοκι! 

Δθλϊνουμε ότι το επόμενο διάςτθμα κα ενθμερϊςουμε τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ γονείσ για 

όλα αυτά, κα ςυντονιςτοφμε με τισ ενϊςεισ και το γονεϊκό κίνθμα και κα αγωνιςτοφμε για να 

αποτρζψουμε αυτζσ τισ εξελίξεισ! 

 

 

 


