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Αξ. Πξση.: 27/2015-2017 

Φίινη γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, 
 
 
Δπηθνηλσλνύκε καδί ζαο, πξνθεηκέλνπ λα ζαο ελεκεξώζνπκε γηα ηηο εμειίμεηο ζηηο Σρνιηθέο 
Δπηηξνπέο ηνπ Γήκνπ. 
 
Σηηο δύν ζρνιηθέο επηηξνπέο ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ (Α/ζκηα θαη Β/ζκηα) ζπκκεηέρνπλ από 
έλαο ηαθηηθόο θαη έλαο αλαπιεξσκαηηθόο εθπξόζσπνο ηεο Έλσζεο Γνλέσλ. 
 
Όια ηα κέιε ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ νθείινπλ λα ειέγρνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ 
πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ησλ επηηξνπώλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο.  Γπζηπρώο όκσο κε επζύλε 
ησλ πξνέδξσλ ησλ επηηξνπώλ, ηόζν ησλ παιαηόηεξσλ όζν θαη ησλ ησξηλώλ, ν έιεγρνο 
απηόο είλαη αδύλαηνο γηα «πξαθηηθνύο ιόγνπο» (δελ είλαη δηαζέζηκα γηα έιεγρν ηα ηηκνιόγηα 
θαη ηα βηβιία θαη όηαλ δεηνύληαη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία νη πξόεδξνη επηζήκσο ηα 
ραξαθηεξίδνπλ ζρεδόλ απόξξεηα ηζρπξηδόκελνη όηη ε Έλσζε Γνλέσλ δελ έρεη έλλνκν 
ζπκθέξνλ γηα λα ιάβεη γλώζε !). 
 
Έηζη ν ξόινο ησλ Δθπξνζώπσλ ηεο Έλσζεο Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ Γεκνζίσλ Σρνιείσλ 
Γήκνπ Γηνλύζνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο Σρνιηθέο Δπηηξνπέο πεξηνξίδεηαη ζην λα : 
 

1. Αλαδεηθλύνπλ ηα νμπκκέλα πξνβιήκαηα ησλ ζρνιείσλ. 
2. Πξνζπαζνύλ λα ειέγμνπλ ηε ζσζηή θαη δίθαηε θαηαλνκή ηεο θξαηηθήο 

ρξεκαηνδόηεζεο. 
3. Αληηζηέθνληαη ζηελ πξνζπάζεηα ηδησηηθνπνίεζεο ησλ ζρνιείσλ κέζσ ηεο 

παξαρώξεζεο ηνπο ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο ζε θνξείο πνπ εηζπξάηηνπλ ρξήκαηα 
από ηνπο γνλείο. 

4. Aλαδεηθλύνπλ θαη λα επηιύνπλ ηα πξνβιήκαηα ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. 
 

Οη εθπξόζσπνί καο δελ έρνπλ θακία επζύλε δηαρείξηζεο ρξεκάησλ θαη πεξηνπζηαθώλ 
ζηνηρείσλ. Δπίζεο, δελ έρνπλ ζπκθσλήζεη ζε θακία κε λόκηκε παξαρώξεζε ζρνιηθώλ 
ρώξσλ θαη ζε θακία κε αλαγθαία δαπάλε. 
 
Δεν έτοσν σσνσπογράυει κανένα απολογισμό. 
 
Δπίζεο δελ έρνπλ ζπκθσλήζεη ζε θακία κε λόκηκε παξαρώξεζε ζρνιηθώλ ρώξσλ θαη ζε 
θακία κε αλαγθαία δαπάλε.   
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Δίλαη θαλεξό όηη ε θαηάζηαζε ηεο αδπλακίαο ειέγρνπ, δεκηνπξγεί επλντθέο ζπλζήθεο γηα 
δηαζπάζηζε ησλ ιίγσλ ρξεκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ 
δαπαλώλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, πξάγκα πνπ απνδείρηεθε κε ηηο αηαζζαιίεο πνπ 
δηαπηζηώζεθαλ.  Αληί απηό, όκσο, λα νδεγήζεη ζε κηα ζεηξά ελεξγεηώλ εμπγίαλζεο ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ επηηξνπώλ, παξαθνινπζνύκε κηα πξνζπάζεηα κεηαηόπηζεο ησλ επζπλώλ.  
 
Τν ΓΣ ηεο Έλσζεο Γεκνζίσλ Σρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ ζεσξεί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ηε 
δηθαζηηθή δηεξεύλεζε αιιά ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ηε ζηάζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ώζηε νη 
εθπξόζσπνη καο -εθ ηεο- ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά ηα Ννκηθά πξόζσπα, λα δηώθνληαη σο 
ύπνπηνη γηα Δκπξεζκό θαη Οηθνλνκηθέο Αηαζζαιίεο.  Αντίθετα ήταν αστοί ποσ βοήθησαν 
με την παρατηρητικότητά τοσς την αποκάλσυη τφν στοιτείφν αστών. 
 

 Σηεξίδνπκε ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο Έλωζεο Γνλέωλ ζηηο δύν Σρνιηθέο 
Επηηξνπέο γηα ηε κέρξη ζήκεξα ζηάζε ηνπο.  

 Αλαιακβάλνπκε ην ζύλνιν ηωλ εμόδωλ ηνπο έωο ηε δηαιεύθαλζε ηεο 
ππόζεζεο θαη επηθπιαζζόκαζηε παληόο λόκηκνπ δηθαηώκαηόο καο ζηε 
δηεθδίθεζε θάζε νηθνλνκηθήο θαη εζηθήο βιάβεο απηώλ. 

 
 

Τν ΓΣ ηεο Έλσζεο Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ Γεκνζίσλ Σρνιείσλ Δήμου Διονύσου 


