
 

 

Ηνξπδαιιόο, 12/2/2018 

Πξνο 

 Δήκαξρν Ηνξπδαιινύ θ. η. Ηαζηκάηε 

 Πξόεδξν Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Θ. 

Ιεξεληίηε 

Ηνηλ.  

 Δεκόζηα 

 

ΘΕΜΑ: Αδιέξοδο στην χπηματοδότηση των σχολικών μονάδων 

Σελ Σεηάξηε 7/2/2018 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Β/βάζκηα ρνιηθή Γπηηξνπή ηνπ Δήκνπ 

Ηνξπδαιινύ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλόηεηα θαη ηελ κεηάβαζε ζην λέν κνληέιν ρξεκαηνδόηεζεο. Ο ύιινγνο ΠΓ 

Ηνξπδαιινύ – Αγίαο Βαξβάξαο, ε Β΄ ΓΘΙΓ Πεηξαηά θαη ε Έλσζε πιιόγσλ Γνλέσλ 

Ιαζεηώλ Ηνξπδαιινύ δήηεζαλ από ηα κέιε ηεο ρνιηθήο Γπηηξνπήο λα αλαβάινπλ ηε 

ζπλεδξίαζή ηνπο, θαζώο α) δελ έρνπλ αθόκα πξαγκαηνπνηεζεί νη πξνϋπνζέζεηο πνπ 

έρνπκε πξνηείλεη θαη δελ έρνπλ δηαζαθεληζηεί επαξθώο ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο, 

πξνθεηκέλνπ ε κεηάβαζε λα πξαγκαηνπνηεζεί νκαιά, θαη θαζώο β) ζηηο 2/2/2018 

δεκνζηεύζεθε λένο λόκνο πνπ νξίδεη ηε ζύλζεζε ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ απμάλνληαο 

αξηζκεηηθά ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπξνζώπσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο. Ωζηόζν, δελ 

εηζαθνπζηήθακε θαη ε ζπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε, θέξλνληάο καο πξν 

ηεηειεζκέλνπ γεγνλόηνο. Από ηελ ζπλεδξίαζε απνρώξεζαλ νη εθπξόζσπνη θαη ησλ 

ηξηώλ θνξέσλ. Έηζη νη απνθάζεηο ιήθζεθαλ ρσξίο ηελ ζπκκεηνρή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλόηεηαο.  

Ιάιηζηα, θαηά ηελ έθζεζε ησλ ελζηάζεώλ καο ελώπηνλ ηεο νινκέιεηαο ηεο ζρνιηθήο 

επηηξνπήο, παξνπζία ηνπ Γληεηαικέλνπ Δεκνηηθνύ πκβνύινπ θ. Γνπξδνκηράιε θαη ηεο 

Πξνέδξνπ Α/βάζκηαο θ. Γηαλλαθάθε, απνπζίαδε ν αξκόδσλ ζεβαζκόο θαη ππήξμε 

πξνζβιεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ ηξηώλ θνξέσλ -νη νπνίνη 

εθπξνζσπνύλ ην ζύλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο ηεο πόιεο καο- ππνλνκεύνληαο 

έηζη ηελ πξόζεζή καο γηα ζπλεξγαζία θαη δπλακηηίδνληαο ην θιίκα. 

Ακέζσο κεηά, ζεκε πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε ησλ ηξηώλ θνξέσλ κε ηνλ Δήκαξρν 

Ηνξπδαιινύ θ. η. Ηαζηκάηε, πξνηάζεθε από ηελ πιεπξά ηεο Δεκνηηθήο Αξρήο ε από 

θνηλνύ ζπδήηεζε ησλ ηξηώλ θνξέσλ κε ηνλ Γληεηαικέλν Δεκνηηθό ύκβνπινγηα ζέκαηα 

Παηδείαο θ. Γ. Γνπξδνκηράιε θαη ηνπο πξνέδξνπο ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ θ. Ι. 

Γηαλλαθάθε θαη θ. Γ. Πάρν. 

Όκσο κεηά ην θιίκα απαμίσζεο θαη έιιεηςεο ζεβαζκνύαπέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλόηεηα ηεο πόιεο καο,ζεσξνύκε όηη δελ ππάξρεη πηα απηόο ν δίαπινο επηθνηλσλίαο 

θαη ζπλεξγαζίαο. Ιάιηζηα, ηέζζεξα κέιε -δηεπζπληέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ππέβαιαλ ήδε ηελ παξαίηεζή ηνπο από ηε ζρνιηθή επηηξνπή, δηακαξηπξόκελα γηα ηνλ 



παξαγθσληζκό ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο. Ιε ηηο ελ ιόγσ παξαηηήζεηο ε πθηζηάκελε 

ζρνιηθήο επηηξνπή δελ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηόζν ηνπ ΦΓΗ 318 25/2/2011 όζν θαη 

ηνπ ΦΓΗ 310 2/2/2018. 

Ηαηόπηλ ηνύησλ, θνηλή ζέζε ησλ ηξηώλ, εκπιεθόκελσλ κε ηελ παηδεία, θνξέσλ ηεο 

πόιεο καο είλαη όηη ν ρώξνο ηεο παηδείαο είλαη έλαο ηδηαίηεξα επαίζζεηνο, δεκνθξαηηθόο 

θαη πνιηηηζκέλνο ρώξνο όπνπ νη απζαίξεηεο θσλέο, ν ρεηξηζκόο, ν δνγκαηηζκόο θαη ε 

ηξνκνθξαηία δελ έρνπλ ζέζε. Ε παηδεία είλαη ν ζπγθεξαζκόο γλώζεο θαη ήζνπο. 

Πξνθεηκέλνπ λα αξζεί ην αδηέμνδν θαη λα ζεκειησζεί μαλά ε ζπλεξγαζία, κε θνηλή 

απόθαζή καο, δεηάκε: 

 Γπίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ αλαζύζηαζεο ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ κε βάζε ην λέν 

λόκν ΦΓΗ 310 2/2/2018. 

 Κα ηεζεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ην ζέκα ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο ησλ ζρνιείσλ όπνπ νη ζεζκηθνί εθπξόζσπνη ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλόηεηαο ζα ελεκεξώζνπλ ην Δεκνηηθό πκβνύιην γηα ην αδηέμνδν ην νπνίν έρεη 

επέιζεη. 

Γίκαζηε ζίγνπξνη όηη ε Δεκνηηθή Αξρή θαηαλνεί ηελ αγσλία ησλ θνξέσλ ηεο παηδείαο 

ηνπ Δήκνπ θαη ζα δώζεη ηελ απαξαίηεηε ζεκαζία. 

 

 

Ιε εθηίκεζε,  

ΤΘΘΟΓΟ Α/ΒΑΘΙΖΑ  Β΄ ΓΘΙΓ ΠΓΖΡΑΖΑ  ΓΚΩΕ ΓΟΚΓΩΚ 

ΒΑΖΘΕ ΑΡΒΑΚΖΣΕ   ΚΖΗΟ ΗΑΣΟΤΘΕ  ΑΚΚΑ ΣΔΑΒΑΘΕ-ΔΓΘΕ 

 

 

 

 

 


