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ΠΑΡΑΣΑΗ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 20 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2017 ΣΙ 13.00μμ
Η Ανώτατθ υνομοςπονδία Γονζων Μακθτών Ελλάδασ (ΑΓΜΕ) και θ Ομοςπονδία
Κθδεμόνων Περιφζρειασ Αττικισ κακώσ επίςθσ και άλλεσ Ομοςπονδίεσ και Ενώςεισ Γονζων

Γονζων &
όλο το

προθγοφμενο διάςτθμα εκφράςαμε τθν αντίκεςθ μασ για τθ διλωςθ πόκεν ζςχεσ που υποχρεοφνται να
υποβάλουν οι εκπρόςωποι των Ενώςεων Συλλόγων Γονζων ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ των Διμων.
Θεωροφμε τισ ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ του νόμου που αφοροφν γονείσ απαράδεκτεσ, κζλουμε να
υπενκυμίςουμε ςτθν κυβζρνθςθ πωσ οι εκπρόςωποι των Ενώςεων Συλλόγων Γονζων ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ,
ςτισ περιςςότερεσ περιπτώςεισ μζςω τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε αυτά τα πρόςωπα (ΝΠΔΔ) αναδεικνφουν τα
οξυμμζνα προβλιματα των ςχολείων, προςπακοφν να ελζγξουν τθ ςωςτι και δίκαιθ κατανομι τθσ πενιχρισ
κρατικισ χρθματοδότθςθσ, προςπακοφν να βάλουν φραγμό ςτθν ιδιωτικοποίθςθ των δομών του δθμόςιου
ςχολείου, αναδεικνφουν ηθτιματα που αφοροφν τισ ανάγκεσ τθσ λειτουργίασ – τθσ αςφάλειασ των ςχολικών
μονάδων, δεν ζχουν καμία ευκφνθ διαχείριςθσ χρθματικών ι περιουςιακών ςτοιχείων των ςχολικών
επιτροπών.
Αλικεια πιςτεφει θ κυβζρνθςθ πωσ οι εκπρόςωποι των γονιών ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ είναι
υπεφκυνοι για τθ διαφκορά και τθν καταςπατάλθςθ του δθμόςιου χριματοσ; Αλικεια τι μζτρα ζχουν πάρει
όλεσ οι μζχρι ςιμερα κυβερνιςεισ για τουσ Διμουσ εκείνουσ που ζχουν παρακρατιςει τα χριματα των
ςχολικών επιτροπών για να εξυπθρετιςουν άλλεσ ανάγκεσ;
Μζχρι ςιμερα, παρ' όλεσ τισ επανειλθμμζνεσ οχλιςεισ μασ, δεν ζχουμε πάρει ΚΑΜΙΑ απάντθςθ απ' τθν
κυβζρνθςθ, θ οποία επιδεικνφει μια απαράδεκτθ ολιγωρία ςτθν αντιμετώπιςθ του ςυγκεκριμζνου
προβλιματοσ.
Απαιτοφμε άμεςα να εξαιρεκοφν οι εκπρόςωποι των Ενώςεων υλλόγων ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ
από τθν υποβολι διλωςθσ πόκεν ζςχεσ, με ςυγκεκριμζνθ νομοκετικι ρφκμιςθ. Η τροπολογία αυτι να ζχει
αναδρομικι ιςχφ. Να μθν επιβλθκοφν πρόςτιμα για τυχόν εκπρόκεςμθ υποβολι διλωςθσ πόκεν ζςχεσ.
ΚΑΛΟΤΜΕ ΟΛΕ ΣΙ ΕΝΩΕΙ, ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ, ΚΑΙ ΣΟΤ
ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ ΣΩΝ ΕΝΩΕΩΝ ΣΙ ΧΟΛΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 20 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2017 ΣΙ
13.00μμ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε ΠΑΡΑΣΑΗ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ.

