
Προς το Δήμαρχο Κορυδαλλοφ 

κ.  Σταφρο Κασιμάτη 

         Κορυδαλλόσ 21-2-2018 

Κφριε Διμαρχε, 

Στισ 24 Νοεμβρίου 2017 και ςε ςυνάντθςθ που είχαμε μαηί ςασ όλοι οι διευκυντζσ των 

ςχολείων Δ.Ε. του Διμου Κορυδαλλοφ, ςασ κατακζςαμε ζγγραφο με τισ προτάςεισ μασ ςτο κζμα 

τθσ αλλαγισ του τρόπου χρθματοδότθςθσ των ςχολικϊν μονάδων. 

Σ’ αυτζσ τισ προτάςεισ δεν λάβαμε ποτζ απάντθςθ, τουναντίον μασ κοινοποιικθκαν αποφάςεισ 

τθσ δθμοτικισ αρχισ επί του κζματοσ, για τισ οποίεσ και πάλι, αν και ηθτικθκαν επανειλθμμζνα 

διευκρινίςεισ,  δεν υπιρξε απάντθςθ.  

Αυτζσ οι αποφάςεισ, που επικυρϊκθκαν από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ Σχολικισ 

επιτροπισ ςτισ 7-2-2018, δεν προάγουν οφτε το πνεφμα ςυνεργαςίασ που πρζπει να διζπει εν τω 

ςυνόλω τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν παιδαγωγικι διαδικαςία, οφτε κατ’ ελάχιςτον εξυπθρετοφν τθ 

λειτουργία των ςχολείων, εφ’ όςον φαίνεται να αγνοικθκαν  οι προτάςεισ και οι απόψεισ οι δικζσ 

μασ, των ςυνδικαλιςτικϊν φορζων (ΒϋΕΛΜΕ Πειραιά , Σφλλογοσ Εκπ/κϊν Πρωτοβάκμιασ) και των 

Γονζων και Κθδεμόνων (Ζνωςθ Γονζων). Παραβιάηουν ταυτόχρονα εν μζρει τα ςαφϊσ οριηόμενα 

από τθν κείμενθ νομοκεςία. Δεν αναφζρονται π.χ. πουκενά τα ζςοδα των κυλικείων, τα οποία 

πρζπει να αποδίδονται εισ το ακζραιο και εντόσ 5 θμερϊν από τθν είςπραξι τουσ ςτα ςχολεία που 

ανικουν, όπωσ ςαφζςτατα ορίηεται ςτθν παρ. 4 και ςτθν παρ. 7 του άρκρου 3 τθσ  Υ.Α. 1940/2018, 

περί εςόδων των ςχολικϊν επιτροπϊν. Αξίηει να αναφερκεί ότι θ ςυνεδρίαςθ πραγματοποιικθκε 

παρά τισ αντιρριςεισ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ (που εκπροςωπικθκε από τθ Βϋ ΕΛΜΕ Πειραιά, τθν 

Ζνωςθ Γονζων , το Σφλλογο Εκπ/κϊν Πρωτοβάκμιασ και αρκετοφσ Διευκυντζσ Δευτεροβάκμιασ) θ 

οποία αντιμετωπίςτθκε με απαξίωςθ και προςβλθτικό τρόπο κυρίωσ από παράγοντεσ του χϊρου 

τθσ παιδείασ του Διμου, που δεν είναι μζλθ τθσ Σχολικισ Επιτροπισ 

Επιπλζον, ενϊ ζχει ηθτθκεί κατ’ επανάλθψθ από τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, δεν ζχει 

κοινοποιθκεί ςε κανζναν ζγγραφο με τον οικονομικό απολογιςμό (ζςοδα-δαπάνεσ) των ετϊν 2016 

και 2017 για όλα τα ςχολεία αναλυτικά. 

Δεν επικυμοφμε να ζρκουμε ςε αντιπαράκεςθ με κανζναν και πάντωσ ςε καμία περίπτωςθ με 

το Διμο Κορυδαλλοφ, με τον οποίο ςυνεργαηόμαςτε ςτενά. Δεν αμφιςβθτοφμε επίςθσ ότι ζχουν 

γίνει βιματα για τον εξορκολογιςμό τθσ κατάςταςθσ.  

Εξακολουκοφμε ωςτόςο να ηθτάμε : 

1 )να διευκρινιςτοφν πλιρωσ οι αςάφειεσ και τα αμφιςβθτοφμενα ςθμεία των αποφάςεων και 

να διευκετθκοφν οι εκκρεμότθτεσ που υπάρχουν, δθλαδι: α) να αποςαφθνιςτεί πλιρωσ τι κα γίνει 

με τα χρζθ τθσ ςχολικισ επιτροπισ ςε ΔΕΚΟ και τρίτουσ, β) να καταβάλλεται  όλθ  θ κφρια 

επιχοριγθςθ αλλά και  τα ζςοδα από τα κυλικεία άμεςα ςτα ςχολεία, γ) να διευκετθκεί θ 

εκκρεμότθτα με τα ρολόγια των ΔΕΚΟ ςτα ςχολεία που ζχουν πρόβλθμα δ) να λθφκεί μζριμνα για 

το πωσ κα καλφπτονται τα ζξοδα που επιβαρφνουν τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ των ςχολείων από τθν 

παραχϊρθςθ των χϊρων τουσ ςε εξωςχολικά ςωματεία και ςυλλόγουσ ε) θ πλθρωμι των 



κακαριςτριϊν να γίνεται προςωρινά από τον Διμο και όχι από τθν ςχολικι επιτροπι και  ςτ)  να 

μθν επιβαρφνονται οι Διευκυντζσ  με λογιςτικι δουλειά που δεν προβλζπεται από τον νόμο.  

2) Τθν άμεςθ ςφςταςθ νζου διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ Σχολικισ επιτροπισ, με τθ ςυμμετοχι 

όςο το δυνατόν περιςςοτζρων Διευκυντϊν, όπωσ ρθτά ορίηεται από τθν αρικμ. 1940/2018 Υ.Α., 

δεδομζνου ότι γνωρίηουμε περιςςότερο απ’ οποιονδιποτε τα προβλιματα των ςχολείων μασ  και 

τθσ παιδείασ ςτον Κορυδαλλό. 

Κφριε Διμαρχε, είναι κατανοθτό ότι οι διευκυντζσ των ςχολείων είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοι 

για τθ διοίκθςθ και τθ λειτουργία των ςχολείων και είναι υπόλογοι όχι μόνο απζναντι ςτθν πολιτεία 

αλλά, κυρίωσ, απζναντι ςτουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ του Κορυδαλλοφ. Είναι αυτονόθτο  ότι τθν 

εφλογθ ανθςυχία μασ ςυμμερίηονται όλοι οι φορείσ που ζχουν ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ ςτθν πόλθ 

μασ και ιδιαίτερα ο ςυνδικαλιςτικόσ μασ φορζασ, θ ΒϋΕΛΜΕ Πειραιά, με τον οποίο παλεφουμε 

πάντα μαηί για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων των ςχολείων μασ, για τοφτο και δθλϊνουμε ότι  

ςτθρίηουμε τον Πρόεδρο  τθσ Νίκο Κατςοφλθ  για τισ άδικεσ και φποπτεσ επικζςεισ που δζχεται το 

τελευταίο διάςτθμα .    

Θεωροφμε ότι περιςςότερο απ’ όλουσ τθν ανθςυχία μασ ςυμμερίηεςτε εςείσ και ελπίηουμε ότι 

κα ςυνεργαςτοφμε για να επιτφχουμε  το καλφτερο για τθν λειτουργία των ςχολείων  μασ, γιατί θ 

παιδεία πρζπει να είναι πρϊτθ προτεραιότθτα για όλουσ μασ.  

Οι Διευκυντζσ των Γυμναςίων και των Λυκείων του Κορυδαλλοφ  


