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ΘΕΜΑ: «ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΗ Β΄ ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ
ΤΜΒΟΤΛΙΟ της 14/3/18 »
Τελ Τεηάξηε 14/3/2015 ηα ηξία ζσκαηεία (Β΄ ΔΛΜΔ Πεηξαηά, Έλσζε Γνλέσλ
Κνξπδαιινύ, Σύιινγνο εθπαηδεπηηθώλ Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο Κνξπδαιινύ-Αγ Βαξβάξαο)
ηνπνζεηήζεθαλ ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινύ γηα ην αδηέμνδν πνπ
έρεη πξνθιεζεί ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ ζρνιείσλ από ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο
(Α/βάζκηαο θαη Β.βάζκηαο).
Με ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ πξνέδξσλ ησλ ηξηώλ ζσκαηείσλ θαη κεγάινπ αξηζκνύ
δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ, θπξίσο ησλ παξαηάμεσλ ΠΑΜΔ ΑΛΛΙΩΣ (Καίηε Κπιάθνπ),
Γήκνο γηα Όινπο (Γηώξγνο Γεκόπνπινο), Λατθή Σπζπείξσζε (Παπνπηζηδάθε Διεπζεξία)
αλαδείρζεθαλ ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα:
Υπέξνγθα ρξέε πξνο ηηο ΓΔΚΟ.
Αδηαθάλεηα ζηηο ρξεώζεηο ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ.
Αδηαθάλεηα ζην ζπλνιηθό ρξένο ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ.
Φξεώζεηο πνπ δελ αθνξνύλ ζηα ζρνιεία, όπσο πξνέθπςε από ηα ζηνηρεία πνπ
καο παξέζρε ν δήκνο (ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ηζρπξίζζεθε όηη είλαη ιαλζαζκέλα)
5. Άληζε θαηαλνκή ησλ ρξεκάησλ ζηα ζρνιεία, ζύκθσλα πάιη κε ηα παξαπάλσ
ζηνηρεία.
6. Αδηαθάλεηα ζηηο πηζηώζεηο γηα ηε ζίηηζε νηθνλνκηθά αδύλαησλ καζεηώλ, ηηο νπνίεο
έπξεπε λα θαηαβάιιεη ν δήκνο ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο
7. Με εθαξκνγή ηνπ λόκνπ 318/11 από ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο.
8. Καζπζηεξήζεηο ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δηνγθώλνπλ ηα ρξέε ζηα
ζρνιεία (π.ρ. δηαξξνέο, θνηλά ξνιόγηα θ.α.).
9. Παξεκβάζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο από άηνκα πνπ δελ έρνπλ
ζεζκηθό ξόιν κέζα ζηε ζρνιηθή επηηξνπή.
10. Καηαλνκέο ρξεκάησλ ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο πνπ δελ έγηλαλ πνηέ (1ε θαη 2ε
θαηαλνκή ηνπ 2017) από ηε Β/βάζκηα ζρνιηθή επηηξνπή.
11. Σθάικαηα ζηα παξερόκελα ζηνηρεία (π.ρ. απνινγηζκόο ζρνιηθήο επηηξνπήο
Β/βάζκηαο γηα ην 2017, ςεθηζκέλεο πηζηώζεηο 2017, ην ύςνο ηνπ ρξένπο ηεο
Β/βάζκηαο).
1.
2.
3.
4.

Η Δηνίθεζε ηνπ δήκνπ παξαδέρηεθε :
1. Καθή εξκελεία ηνπ λόκνπ ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί έσο ηώξα ε ζρνιηθή
επηηξνπή.
2. Πξνβιήκαηα ζηελ παξερόκελε πξνο ηνπο θνξείο πιεξνθόξεζε.
3. Σνβαξέο παξαιείςεηο ζηε ιεηηνπξγία θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο.

4. Αλάιεςε πνιηηηθήο επζύλεο γηα ηελ έσο ηώξα ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο.
5. Αλάιεςε δαπαλώλ από ηελ ζρνιηθή επηηξνπή, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθή
ζπλεδξίαζε ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο.
6. Καηαλνκέο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο πξνο ηα ζρνιεία γηα ηηο νπνίεο δελ έγηλαλ πνηέ
ζπλεδξηάζεηο ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο.
Ο Δήκνο δεζκεύηεθε:
1. Γηα ηελ πιήξε απνπιεξσκή ησλ ρξεώλ ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ, ρσξίο
σζηόζν λα ελεκεξώζεη γηα ην ύςνο ησλ ρξεώλ θαη ρσξίο λα δεζκεπηεί γηα
ηνλ ρξόλν απνπιεξσκήο. Παξαδέρηεθε όηη ε έθηαθηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ
ζρνιηθώλ επηηξνπώλ από ηα έζνδα ηνπ Γήκνπ παξνπζηάδεη λνκηθά πξνβιήκαηα.
2. Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ ζε πλεύκα ζπλαίλεζεο κε ηελ
εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαη δηαθάλεηαο, επηκέλνληαο σζηόζν λα δηαηεξεί ζηε
ζέζε ηνπο ηνπο ππεύζπλνπο γηα ην αδηέμνδν θαη αξλνύκελνο λα αιιάμεη ηε
ζύλζεζε ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο, ηνπνζεηώληαο θπξίσο κέιε πνπ λα έρνπλ
ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα.
3. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο.
4. Οη ζρνιηθνί ηξνρνλόκνη λα πιεξώλνληαη από θνλδύιηα ηνπ δήκνπ
(παξαδερόκελνο όκσο όηη ππάξρεη πξόβιεκα κε ηε ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηνδόηεζε
από θνλδύιηα ηνπ δήκνπ).
5. Τα ρξήκαηα ησλ θπιηθείσλ λα δίλνληαη ζηα ζρνιεία. Ωζηόζν ζα ζπλερίζνπλ λα
απνδίδνληαη κε θαζπζηέξεζε, παξά ην γεγνλόο όηη ε λνκνζεζία δεζκεύεη ηνπο
δήκνπο λα απνδίδνπλ ηα ρξήκαηα ζηα ζρνιεία ζε πέληε εκέξεο.
Ο Δήκνο δελ δεζκεύηεθε:





Να θαηαγξαθνύλ νη ιαλζαζκέλεο ρξεώζεηο ησλ ζρνιείσλ θαη ηα
ρξήκαηα λα επηζηξαθνύλ ζηα ζρνιεία.
Να εληζρπζεί ν ξόινο ηελ εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο ζηελ ζρνιηθή
επηηξνπή.
Να απνπιεξσζνύλ ηα ρξέε πξηλ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο απηνύ ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
Γηα ην πόηε ζα δνζνύλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα αμηόπηζηα
ζηνηρεία γηα ηα έμνδα, ηα ρξέε θαη ηα έζνδα ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ.

Καηαγγέιινπκε:
Τε δεκόζηα ηνπνζέηεζε ηνπ εληεηαικέλνπ δεκνηηθνύ ζύκβνπινπ γηα ζέκαηα
παηδείαο θ. Γξεγόξε Γνπξδνκηράιε, ν νπνίνο αλαθνίλσζε ζην Δεκνηηθό
Σπκβνύιην όηη ζα παξαθάκςεη ηα λόκηκα εθιεγκέλα όξγαλα ησλ θνξέσλ ηεο
εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, ραξαθηεξίδνληαο ηα κάιηζηα «κεζάδνληεο» .
Άξρηζε δε λα θαιεί κεκνλσκέλα Δηεπζπληέο Λπθείσλ, ζεσξώληαο όηη κε απηόλ ηνλ
ηξόπν ζα πξνθαιέζεη δηάζπαζε, μερλώληαο όηη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ηεο
δεπηεξνβάζκηαο ηνπ Κνξπδαιινύ, ηόζν μερσξηζηά όζν θαη καδί κε ηε Β΄ΕΛΜΕ,
έρνπλ ζπλδηακνξθώζεη ηηο ζέζεηο ηνπο θαη παξακέλνπλ ελσκέλνη ζε απηέο.

Η Β΄ ΔΛΜΔ Πεηξαηά ζα εκπνδίζεη κε θάζε ηξόπν ηελ απζαίξεηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ
ησλ ζρνιείσλ θαη απαηηεί από ηνλ Γήκαξρν ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ησλ ζηειερώλ ηεο
δηνίθεζεο πνπ θαηαθεύγνπλ ζε αληηδεκνθξαηηθέο κεζνδεύζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θαη
δηαηαξάζζνπλ ην πλεύκα ζπλεξγαζίαο, πνπ ζα έπξεπε λα ππάξρεη ζηνλ δήκν καο ζε
έλαλ ηόζν επαίζζεην ρώξν όπσο απηόλ ηεο παηδείαο.
Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο επηβεβαηώλνπλ ηνπο θόβνπο καο γηα ηελ πξόζεζε ηεο δηνίθεζεο
ηνπ Τνκέα Παηδείαο ηνπ Γήκνπ όρη κόλν λα κελ ζηακαηήζεη ηελ πξνβιεκαηηθή
δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ ησλ ζρνιείσλ, αιιά λα εκπεδώζεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο,
παξαθάκπηνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα.

Καινύκε ηα κέιε καο λα αδηαθνξήζνπλ ζε νπνηαδήπνηε ζρεηηθή πξόζθιεζε από
ηνλ εληεηαικέλν Σύκβνπιν Παηδείαο θ. Γξ. Γνπξδνκηράιε, όζν δηαξθεί απηό ην
θιίκα ζηνλ ρώξν ηεο παηδείαο.

Σαο θαινύκε όινπο ζε επαγξύπλεζε γηα άκεζε θηλεηνπνίεζε όισλ ησλ
δπλάκεσλ καο.
ΓΙΑ ΣΟ Δ.. ΣΗ Β΄ ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

