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    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ 21 Ιανουαρίου 2020 
(από την εκπρόσωπο του Συλλόγου μας Μελαμπιανάκη Ζέττα) 

 

 

Παρόντες: Εκπρόσωποι Ένωσης Γονέων Δεκούλλου Μ. και Λαμπαδαρίου Κ., εκπρόσωπος 

Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Μελαμπιανάκη Ζ., εκπρόσωπος Δ Διεύθυνσης Γουρναρόπουλος 

Γ. και ο Πρόεδος Π. Συρίγος.  

 

1. Κατανομή συμπληρωματικής επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων 

 

Έγινε ισόποση κατανομή στις δύο σχολικές επιτροπές της έκτακτης κρατικής 

επιχορήγησης 56.000 ευρώ για έξοδα θέρμανσης του 2020.  

2. Ενημέρωση για τα οικονομικά της ΕΣΕΠΕ από τον Πρόεδρο κ. Σαρδιανό 

 

Τα έξοδα της ΕΣΕΠΕ με βάση τους προηγούμενους απολογισμούς του 2017, 2018 είναι 

περίπου 370.000 ετησίως. Η ΕΣΕΠΕ παίρνει 200.000 από το υπουργείο εσωτερικών σε 4 

δόσεις (4 χ 50.000) και 70.000-85.000 από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τη μισθοδοσία 

καθαριστριών και σχολικών τροχονόμων, ενώ το σύνολο της μισθοδοσίας είναι 130.000. 

Από την κρατική επιδότηση, δηλαδή: η μία δόση πάει για να συμπληρώσει τους μισθούς των 

καθαριστριών. Η δεύτερη είναι η γραφική ύλη, 50.000. Η τρίτη δόση είναι για ΔΕΗ και 

φυσικό αέριο-περίπου 35.000 ΔΕΗ και 15.000 φυσικό αέριο. Η τέταρτη δόση δεν φτάνει 

για τα υπόλοιπα, που είναι 25.000 καθαριστικά, 15.000 μελάνια, 15.000 ΕΥΔΑΠ, 10.000 

τηλέφωνο κλπ. Ότι υπόλοιπο χρειάζεται το βάζει ο Δήμος. Περίπου 100.000 είναι η 

πρόσθετη επιχορήγηση βάζει ο Δήμος κάθε χρόνο. Υπάρχουν επιπλέον 18.000 έσοδα από 

τα κυλικεία. Η ΕΣΕΠΕ καλύπτει μισθούς, μόνο λογαριασμούς, συντήρηση, μικροεπισκευές. Η 

συντήρηση πέρσι ήταν 70.000 για μικροβαψίματα και μικροσυντηρήσεις. Όταν είναι να γίνει 

ένα μεγάλο έργο πχ βαψίματα σχολείων, τότε το καλύπτει ο Δήμος.  

Επίσης, είναι αξιοπερίεργο ότι έχει παρατηρηθεί μεγάλη διαφορά στους λογαριασμούς 

τηλεφώνων των σχολείων και είναι ένα σημείο που θα πρέπει να γίνει οικονομία.  



Τα χρέη της ΕΣΕΠΕ σήμερα είναι 50.000 σε προμηθευτές και έχει 25.000 στο ταμείο. Από 

τα 70.000 του ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεν έχει πάρει τίποτα ακόμη. Ούτε έχει δοθεί η πρώτη τακτική 

δόση του 2020.    

Μια φορά το χρόνο γίνεται απολογισμός. Θα είναι σε συνολικά νούμερα. Η ΕΣΕΠΕ είναι 

ανοιχτή για να γίνει από τη ΔΕΠ δειγματοληπτικός έλεγχος με τη λογίστρια.  

Έχει επισημανθεί στους διευθυντές να κρατούν αντίγραφα τιμολογίων σε ένα φάκελο.  

Από την πλευρά μας: 

 Ζητήσαμε να δοθεί αναλυτικός απολογισμός ανά σχολείο. Υποσχέθηκε ότι θα ζητηθεί 

από τη λογίστρια να το κάνει.  

 Προτάθηκε, εφόσον έχει εκτιμηθεί ότι χρειάζονται περίπου 100.000 κάθε χρόνο, να 

δοθεί μια χρονιά επιπλέον επιχορήγηση 100.000 για να ανασάνει ο προϋπολογισμός 

της σχολικής επιτροπής. Θα συζητηθεί.  

 Μπήκε ξανά το θέμα της αναγκαιότητας να υπάρχουν καθαρίστριες σε όλες τις ώρες 

λειτουργίας των σχολείων και για να γίνει αυτό πρέπει να γίνουν μόνιμες προσλήψεις 

και να είναι υπάλληλοι με ωράριο και όχι σαν εργολάβοι που πληρώνονται με την 

αίθουσα. Στην υπάρχουσα κατάσταση, το μόνο που μπορεί να γίνει είναι επέκταση της 

σύμβασης μπορούν να καλύψουν και δύο ώρες το πρωί.   

 Επισημάνθηκε η ανάγκη επιπλέον καθαριότητας και απολυμαντικού σε κάθε τάξη 

ιδιαίτερα την περίοδο που υπάρχει έξαρση της γρίπης. Ειπώθηκε ότι θα γίνει 

προσπάθεια να μπουν άμεσα απολυμαντικά σε όλες τις αίθουσες.  

 Ενημερωθήκαμε ότι δόθηκαν 300 ευρώ σε όλους τους διευθυντές και προϊσταμένες 

μόνο μια φορά, το Σεπτέμβρη. Η επόμενη δόση, δεν ξέρουμε πότε θα δοθεί ούτε έχει 

προσδιοριστεί το ποσόν που θα δίνεται το χρόνο. Θα εξαρτηθεί από την κάλυψη των 

αναγκών από το Δήμο.  

 

3. Ενημέρωση σχετικά με τους υπολογιστές: 

 

Ο κ. Συρίγος ενημέρωσε ότι:  

Για την αγορά υπολογιστών της λεγόμενης δεύτερης φάσης, περιμένουμε να υπογράψει ο 

Πατούλης για να γίνει μελέτη και να γίνει η προκήρυξη για την αγορά τους. 30 Γενάρη θα 

εγκριθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου. Μετά θα γίνει επικαιροποίησή του. Μέχρι το Πάσχα 



θα προκηρυχτεί ο διαγωνισμός. Επομένως, η δεύτερη φάση θα καρποφορήσει το καλοκαίρι 

του 2020. Μέχρι το καλοκαίρι του 2021 θα έχουν καλυφθεί όλα τα σχολεία.  

Στα σχολεία που έχουν ΚΔΑΠ, θα προχωρήσει η διαδικασία μέχρι το καλοκαίρι του 2020.  

 

 

4. Σχετικά με τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση: 

 

Ο κ. Συρίγος μας ενημέρωσε ότι: 

25 Δήμοι της Αττικής δεν έχουν μπει ακόμα στη δίχρονη γιατί δεν υπάρχουν αίθουσες. Την 

περασμένη βδομάδα έγινε μια ευρεία σύσκεψη, με πρωτοβουλία του υφυπ. Εσωτερικών κ. 

Λιβάνιου. Ήταν η ΓΓ του υπουργείου Παιδείας η κ. Γκίκα ήταν η κ. Ζαχαράκη, ο κ. 

Λιβάνιος και ο ΓΓ του υπ. Εσωτερικών κ. Σταυριανουδάκης και η ΚΤΥΠ και οι 25 Δήμοι. Οι 

λύσεις που προτάθηκαν θεωρήθηκαν αστείες από τους Δήμους. Η μια ήταν να γίνει 

αναζήτηση αιθουσών στα δημοτικά σχολεία γιατί οι διευθυντές κρύβουν αίθουσες. Το 

δεύτερο, να στεγαστούν νηπιαγωγεία στις  αίθουσες πολλαπλών χρήσεων των σχολείων. Το 

τρίτο ήταν να αξιοποιηθούν οι παιδικοί σταθμοί αφού θα φύγουν τα 4χρονα παιδιά άρα θα 

περισσεύουν χώροι, το οποίο όμως δε συνάδει με τη νομοθεσία γιατί οι περισσότεροι είναι σε 

ορόφους. Το τέταρτο, να μπουν μέσα στα σχολεία κάποιες προκατ αίθουσες.  

 

Το μέγεθος του προβλήματος είναι μεγάλο, αφού μόνο ο Δήμος Αθηναίων χρειάζεται 120 

αίθουσες. Η ΚΤΥΠ διαθέτει μόνο 50 ΠΡΟΚΑΤ βαρέως τύπου. Οι δήμοι της επαρχία έχουν 

εφαρμόσει, έχουν μείνει μεγάλες πόλεις. 

Η άποψη του κ. Συρίγου είναι ότι χρειάζεται παράταση 5ετίας.  

Ότι πρέπει να δοθούν χρήματα για ενοικίαση χώρων, εφόσον ο ίδιος ο υφυπ. Λιβάνιος είπε 

ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Ότι φέτος δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί. Και ότι η 

άποψη την οποία εξέφρασε η κ. Ζαχαράκη ήταν ότι σε μερικά χρόνια δεν θα υπάρχουν 

παιδιά και θα κλείνουν τμήματα, και πιθανότατα περιμένει να λυθεί με αυτό τον τρόπο το 

πρόβλημα.  

Θα γίνει τις επόμενες μέρες νέα σύσκεψη με εκπροσώπους του υπουργείου.  

Σε ερώτησή μας εάν έχει προχωρήσει κάτι σχετικά με τα υπάρχοντα κτίρια της περιοχής 

μας, απαντήθηκε ότι ίσως έχουμε κάτι νεώτερο από το Παλλάδιο, αλλά θα το ξέρουμε  

τέλος Γενάρη. Μόλις υπάρξουν νεώτερα θα γίνει ενημέρωση της ΔΕΠ.  


