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ΘΕΜΑ: «Κατανομή των λειτουργικών δαπανών χρημάτων  

στα σχολικά συμβούλια» 

Μετά από κοινή σύσκεψη του Συλλόγου ΠΕ Κορυδαλλού – Αγίας 

Βαρβάρας, της Β΄ ΕΛΜΕ Πειραιά και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών 

Κορυδαλλού, σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των 

λειτουργικών δαπανών των σχολείων, καθώς και σε συνέχεια της πρόσκλησης για 

συζήτηση με θέμα τη «χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών», για την 

Τετάρτη 31/1/2018, ζητάμε με ομόφωνη απόφαση τα ΔΣ και των τριών σωματείων 

να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω συνάντηση με την παρουσία και συμμετοχή του 

Δημάρχου κ. Σ. Κασιμάτη. Σε περίπτωση κωλύματος του Δημάρχου, ζητάμε να 

οριστεί νέα ημερομηνία συνάντησης με την παρουσία του. 

Οι κοινές μας θέσεις με τις οποίες θα προσέλθουμε στη συνάντηση είναι οι 

εξής: 

1. Η πληρωμή των χρεών που έχουν συσσωρευτεί από την μέχρι τώρα 

διαχείριση να γίνει από τον προϋπολογισμό του Δήμου και όχι από τις 

λειτουργικές δαπάνες των σχολείων. 
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2. Παράλληλα με την πάγια διεκδίκησή μας για αύξηση της χρηματοδότησης 

της εκπαίδευσης από τον κρατικό προϋπολογισμό, ζητάμε σταθερή 

χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ για κάλυψη 

αναγκών των σχολείων που δεν καλύπτονται από την ελλιπή κρατική 

επιχορήγηση, όπως γίνεται σε πολύ μεγάλο αριθμό δήμων. 

3. Οι σχολικές επιτροπές να δημοσιοποιούν / κοινοποιούν πίνακες με τα έσοδα 

και τις δαπάνες των σχολείων και να αναρτάται κάθε οικονομική συναλλαγή 

τους όπως άλλωστε προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. Επιπλέον, να δοθεί 

πλήρης οικονομικός απολογισμός των σχολικών επιτροπών του 

προηγούμενου έτους και ειδικά για τις διαχείριση τη δαπανών που έχουν γίνει 

χωρίς την έγκριση της σχολικής επιτροπής και να δοθούν διευκρινήσεις για τη 

νομιμότητά τους. 

4. Πλήρης αποσαφήνιση και συμφωνία των δαπανών που εντάσσονται στον όρο 

«λειτουργικές δαπάνες». Πάγια θέση μας είναι να μην χρησιμοποιούνται οι 

σχολικές υποδομές από ιδιώτες. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να συμφωνηθεί και 

να διασφαλιστεί ο τρόπος με τον οποίο δεν θα επιβαρύνονται οι σχολικές 

μονάδες με την κάλυψη αναγκών υδροδότησης και ηλεκτροδότησης άλλων 

χώρων, καθώς και με τις δαπάνες που σχετίζονται με αθλητικά ή πολιτιστικά 

σωματεία που χρησιμοποιούν τις σχολικές υποδομές.  

5. Τα χρήματα των κυλικείων να πηγαίνουν στο σχολείο που έχει το κυλικείο. 

Οποιαδήποτε κοινωνική πολιτική του Δήμου (πχ σίτιση) να μην διενεργείται 

μέσω των σχολικών επιτροπών. Να δοθεί πλήρης ενημέρωση για την 

απόδοση/επιστροφή των χρημάτων που ήδη παρανόμως δόθηκαν για τον 

παραπάνω λόγο από τις σχολικές επιτροπές.  

6. Η μισθοδοσία των εργαζομένων της καθαριότητας των σχολικών μονάδων 

και οι σχολικοί τροχονόμοι να μην επιβαρύνουν τις σχολικές επιτροπές. 

7. Οι διευθυντές των σχολείων δεν είναι λογιστές και δεν θα πρέπει να περάσει 

καμία τέτοια δραστηριότητα από την σχολική επιτροπή στους διευθυντές. 
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8. Πληροφόρηση και επιστροφή των χρημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για 

συντήρηση των σχολικών μονάδων ενώ αφορούσαν λειτουργικές δαπάνες π.χ. 

μελέτη πυρόσβεσης. 

Οι μνημονιακές, νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζονται στη 

χώρα μας από όλες τις κυβερνήσεις τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν 

καταστήσει την χρηματοδότηση των σχολείων ανεπαρκή.  

Στο πλαίσιο του γενικού αιτήματος για αύξηση των δαπανών για την 

παιδεία, προτάσσουμε την επιτακτική ανάγκη για άμεση διεκδίκηση 

χρηματοδότησης στη βάση των πραγματικών αναγκών των σχολείων. Ζητάμε 

την κατάθεση κοινού αιτήματος προς την ΚΕΔΕ για αύξηση του ποσού 

χρηματοδότησης των σχολείων. 

Περιμένουμε την άμεση παρέμβαση του Δημάρχου για την άρση των 

αδιεξόδων και την αποκατάσταση της διαφάνειας και της συνεργασίας που 

διαταράχθηκε. 
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