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Β΄ ΕΛΜΕ Πειραιά

Θέμα: Απαιτούμε την εφαρμογή του νόμου για τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών
Γεγονότα, που προκύπτουν από την τελευταία συνεδρίαση της σχολικής επιτροπής της
πρωτοβάθμιας και από τη συνάντησή μας με τον Δήμαρχο Κορυδαλλού και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας
μας προβληματίζουν έντονα.
Τα χρήματα για τη θέρμανση, 40.000 ευρώ, έπρεπε εδώ και αρκετό καιρό να αποδοθούν στα σχολεία,
κάτι που έγινε στη σχολική επιτροπή της δευτεροβάθμιας. Αντί αυτού δόθηκαν μόνο 10.000 ευρώ με
απόφαση της σχολικής επιτροπής και τα υπόλοιπα 30.000 παρακρατήθηκαν ή αν θέλουμε να
παίξουμε με τις λέξεις δεν αποδόθηκαν και αναφέρθηκε ότι θα δοθούν εν καιρώ. Για το θέμα
αναγκάστηκαν διευθυντές/τριες σχολείων να απευθυνθούν εγγράφως στη Δημοτική αρχή για να τα
ζητήσουν για το σχολείο τους!!!
Το ψευδοδίλλημα που τέθηκε στη σχολική επιτροπή «ή θα μείνουν απλήρωτες οι καθαρίστριες ή θα
δοθούν τα χρήματα»

οδήγησε και συναδέλφους, μέλη του συλλόγου μας, να υπερψηφίσουν την

πρόταση. Ήδη μέλος μας έχει αποστείλει στο Υπουργείο Εσωτερικών ερώτημα για το παραπάνω
γεγονός.
Τα χρήματα δεν αποδόθηκαν όλα όπως όφειλε να γίνει. Τις πρακτικές αυτές τις είχαν καταγγείλει
στο παρελθόν αυτοί που τώρα τις εφαρμόζουν, όταν μιλούσαν ως αντιπολίτευση και όχι ως δημοτική
αρχή.

Τελικά θέλουμε να αλλάξουν αυτές οι πρακτικές ή θα συνεχίζονται;
Πάγια θέση μας είναι ότι τα χρήματα πρέπει να αποδίδονται όπως έρχονται από την κεντρική
διοίκηση και μαζί με τη δημοτική αρχή να διεκδικήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, ώστε να
μπορέσουν να λειτουργήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα σχολεία μας.
Ναι, τα σχολεία από τη στιγμή που πήραν τα χρήματα στα χέρια τους έχουν αποθεματικό γιατί γίνεται
σωστή διαχείριση από τους διευθυντές και διευθύντριες των σχολείων!
Δεν κατανοούμε γιατί αυτό είναι πρόβλημα.
Μας κατηγορεί μήπως ο δήμαρχος ότι δεν τα σκορπάμε ή ότι έχουμε και ζητάμε κι άλλα; Συμφωνεί
με το ψευδές έγγραφο, όπου ο πρώην εντεταλμένος παιδείας δήλωσε πως τα χρέη που υπάρχουν από
01/01/2018 και μετά δημιουργήθηκαν από τα ίδια τα σχολεία; Όλοι γνωρίζουν πότε ανέλαβαν τη
διαχείριση των χρημάτων τα ίδια τα σχολεία!
Ακόμη, υπάρχουν χρέη προς τα σχολεία από τον δήμο για τα χρήματα από τη σίτιση της περσινής
χρονιάς, ενώ για τη φετινή δεν έχει απαντηθεί πώς θα πληρωθεί!
Στον προϋπολογισμό του 2020 υπάρχουν χρήματα που αφορούν επισκευές, συντηρήσεις, προμήθειες
και από αυτά τα χρήματα πρέπει να πληρώνονται οι αντίστοιχες δαπάνες και όχι από τα χρήματα για
τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων! Η απάντηση «έχετε λεφτά στο αποθεματικό να τα πληρώσετε
και αν χρειαστείτε για τη θέρμανση θα σας δώσουμε» δεν μας ικανοποιεί!
Τα χρήματα αυτά ανήκουν στα σχολεία και δεν μας δίνονται χαριστικά!
Ας σταματήσουμε να παίζουμε με τις λέξεις και ας δούμε την ουσία λοιπόν . Είναι προφανές ότι, αντί
να αλλάξουν προς το καλύτερο τα πράγματα ακολουθούνται οι ίδιες αναποτελεσματικές πρακτικές
του παρελθόντος και κάτι τέτοιο δεν θα μείνει αναπάντητο σε καμία περίπτωση από το σωματείο μας.
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