
 

  

ΤΛΛΟΓΟ ΕΚΠ/KΩΝ Π.Ε. 

«Ο ΠΕΡΙΚΛΗ» 

Γιαβάση 7 -15242 

Αγία Παρασκευή 

Σηλ-Fax: 2106399318 

http://www.syllogosperiklis.gr 

info@syllogosperiklis.gr   

Αγ. Παραζθεσή 16 Νοεκβρίοσ 2011 

Αρ. Πρφη.: 78 

Προς:  

Όλοσς ηοσς Εκπ/κοσς Π.Ε. μέλη ηοσ 
σλλόγοσ μας 

 
Θέμα1o: Να δοθούν τρήμαηα ζηα ζτολεία 
  

ΝΑ ΔΟΘΟΤΝ ΣΩΡΑ ΣΑ ΛΕΦΣΑ ΣΑ ΥΟΛΕΙΑ! 

 Η εσζύλε γηα ηελ σποτρεκαηοδόηεζε ηες παηδείας βαραίλεη 

αποθιεηζηηθά ηελ θσβέρλεζε. Η εσζύλε γηα ηελ αδσλακία λα αποδοζούλ ζηα 

ζτοιεία έζηφ θαη ασηά ηα ειάτηζηα τρήκαηα ποσ έτοσλ δοζεί γηα ηα ζτοιεία 

βαραίλεη -εθηός από ηελ θσβέρλεζε ποσ κε ηελ υήθηζε ηοσ «Καιιηθράηε» 

οδεγεί ζε δηάισζε ηε δεκόζηα παηδεία- θαη ηης Δεκοηηθές Αρτές ποσ δελ 

έτοσλ αθόκε θαηορζώζεη λα ζέζοσλ ζε ιεηηοσργία, αλ ότη όιες, ηης 

περηζζόηερες ζτοιηθές επηηροπές. 

 Καλούμε ηις δημοηικές αρτές ηων Δήμων: 

 Να ιεηηοσργήζοσλ άκεζα όιες οη ζτοιηθές επηηροπές θαη λα αποδώζοσλ 

όλα ηα τρήκαηα ζηα ζτοιεία θαη όζα οθείιοσλ από παιηόηερα τρόληα.  

 Να επηζηραθούλ ζηης αληίζηοητες ζτοιηθές επηηροπές ηα τρήκαηα ποσ 

είταλ ζηα ηακεία ηοσς πρηλ ηελ επηζηροθή ασηώλ ζηοσς δήκοσς. 

 Να αποδίδοσλ άκεζα, θαηαλέκοληας κε αληηθεηκεληθά θρηηήρηα (αρηζκός 

καζεηώλ, αρηζκός αηζοσζώλ, παιαηόηεηα) ηης εγθεθρηκέλες πηζηώζεης ζηα 

ζτοιηθά ζσκβούιηα. 

 Να βοεζήζοσλ ηε ιεηηοσργία ηφλ ζτοιείφλ, πιερώλοληας ηοσς 

ιογαρηαζκούς θοηλής φθέιεηας, αθαηρώληας ηο αληίζηοητο ποζό  από ηο 

ιογαρηαζκό θάζε ζτοιηθού ζσκβοσιίοσ. 

 Έιεγτος θαη δεκοζηοποίεζε όιφλ ηφλ δαπαλώλ. 

 Να αλαιάβοσλ ηα ειιείκκαηα ηφλ ζτοιηθώλ επηηροπώλ οη δήκοη, αθού 

έηζη θη αιιηώς τρφζηάλε τρήκαηα ποσ κας αλήθοσλ. 

 Κακία επητεηρεκαηηθή δράζε ζηα ζτοιεία από ηδηώηες. 

 Δηαθάλεηα ζηης δαπάλες επηζθεσώλ θαη ζσληήρεζες. 

 Κακία αλάζεζε ζε ηδηώηες γηα ηελ θάισυε ηφλ αλαγθώλ ηφλ ζτοιείφλ. 
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 Να ιεηηοσργήζοσλ τφρίς άιιε θαζσζηέρεζε ηα ζτοιηθά ζσκβούιηα ποσ 

ζα δηατεηρηζηούλ ηης ιεηηοσργηθές αλάγθες ηφλ ζτοιείφλ. 

 Ούηε έλα εσρώ από ηελ ηζέπε γοληώλ θαη εθπαηδεσηηθώλ γηα ηε ιεηηοσργία 

ηφλ ζτοιείφλ. 

 Μόληκες θαζαρίζηρηες κε ίδρσζε οργαληθώλ ζέζεφλ.  Σηα θσιηθεία οη 

εργαδόκελες λα γίλοσλ κόληκες. Ως ηόηε λα ιακβάλεηαη ε γλώκε ηφλ 

ζτοιηθώλ επηηροπώλ φς θαζορηζηηθή γηα ηε ιεηηοσργία ηοσς. Τα έζοδα 

από ηα ελοίθηα ηφλ θσιηθείφλ λα αποδίδοληαη ζηης αληίζηοητες ζτοιηθές 

επηηροπές. 

 Δφρεάλ βηβιία, εδώ θαη ηώρα, γηα όια ηα παηδηά. 

 Δφρεάλ πεηρέιαηο, ρεύκα, λερό θαη ηειέθφλο ζηα ζτοιεία. Καηάργεζε 

Φ.Π.Α. ζηης αγορές ηφλ ζτοιείφλ. 

 Έθηαθηε επητορήγεζε ηοσ Υποσργείοσ Παηδείας γηα ηης αλάγθες ηφλ 

ζτοιείφλ. 

 

 

Η εκπαιδεσηική κοινόηηηα δεν θα μένει απαθής μπροζηά ζε ασηή ηην 

καηάζηαζη. 

 


