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ΑΜΑΙΟΘΜΩΗ  
 

 Λε πνιηηηθή απφθαζε ηεο λέαο δεκνηηθήο αξρήο (ΤΡΘΖΑ – 

ΑΜΕΚ) ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 25/2/2015, 

απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία λα δηαγξάςεη ιεηηνπξγηθά έζνδα ησλ 

ζρνιείσλ πνπ ρξσζηάεη ν Δήκνο Πεξάκαηνο απφ ην 2006, επί ζεηείαο 

ηνπ δεκάξρνπ ηεο ΜΔ Γ. Καγνπδάθνπ, χςνπο 260.000Επξψ!!! 

Αηηηνιφγεζαλ ηε δηαγξαθή ηνπ ρξένπο ηνπο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ Δήκνπ, κε ην ζθεπηηθφ φηη ε «δαπάλε» απηή δελ κπνξεί λα 

πιεξσζεί απφ ην Δήκν Πεξάκαηνο. 

 

 Η Έλσζε Γνλέσλ Πεξάκαηνο θαηαγγέιιεη ηε λέα δεκνηηθή 

αξρή, ε νπνία κε πεξίζζην ζξάζνο «βάθηηζε» ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα 

ησλ ζρνιείσλ «δαπάλε» θαη πήξε απφθαζε λα παξαγξαθνχλ, 

επηθξνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ παξαλνκία πνπ έγηλε ζην Δήκν 

ην 2006. 

 Σα ιεηηνπξγηθά έζνδα ησλ ζρνιείσλ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηηο 

δαπάλεο ησλ Γήκσλ, είλαη ρξήκαηα πνπ πιεξψλνπλ νη γνλείο κέζα απφ 

άκεζνπο ή εκκέζνπο θφξνπο πξνο ην θξάηνο. 

Κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ επηζηξέθνπλ ζηνπο Γήκνπο ψζηε λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ηα ζρνιεία. Απφ απηά ηα ρξήκαηα πιεξψλνληαη ηα αλαιψζηκα 

ησλ ζρνιείσλ, νη ινγαξηαζκνί ησλ ΓΔΘΟ, ην πεηξέιαην, ηα πιηθά γηα ηελ 

θαζαξηφηεηα θ.α. Ο ξφινο ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη 

θαζαξά ν ξφινο ηνπ «ηαρπδξφκνπ» θαη κφλν απηφο. Κνλαδηθή ππνρξέσζε πνπ 

έρεη ν Γήκνο είλαη λα κνηξάζεη απηά ηα ρξήκαηα ζηα ζρνιεία ηεο αξκνδηφηεηαο 

ηνπ.  

 Ζ Έλσζε Γνλέσλ Πεξάκαηνο απφ ην 2006 έρεη θαηαγγείιεη ηε δεκνηηθή 

αξρή ηεο ΛΓ, ε νπνία παξάλνκα παξαθξάηεζε ηα ρξήκαηα ησλ ζρνιείσλ. Γελ 

ππήξμε ζηηγκή πνπ δελ ηα δηεθδίθεζε, καδί κε ηνπο πιιφγνπο Γνλέσλ. Θάζε 

θνξά κέζα απφ δπλακηθέο θηλεηνπνηήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο 

ππνρξεψλακε ηηο δεκνηηθέο αξρέο απφ ην 2006 θαη κεηά λα δίλνπλ ηα ρξήκαηα 

ζηα ζρνιεία. 

 Γε καο πξνθαιεί θακία έθπιεμε ε απφθαζε ηεο λέαο «αληηκλεκνληαθήο» 

αξρήο. Κπνξεί λα είλαη λέα, αιιά ε πνιηηηθή ηεο είλαη ηφζν ζάπηα απέλαληη ζηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ζρνιεία ηεο πφιεο καο, φζν ήηαλ θαη ησλ 

πξνεγνχκελσλ δεκνηηθψλ αξρψλ ηηο νπνίεο πξνεθινγηθά αθφξηδε ζηα ιφγηα. 

Δμάιινπ έρεη απνδείμεη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο ζεηείαο ηεο ην «θηινιατθφ» 

ηεο πξφζσπν.  



 Γελ είλαη ηπραίν φηη κφιηο ηε δεχηεξε κέξα ηεο ζεηείαο ηεο (2/9/2015) 

πξνρψξεζε ζε «αλαζηνιή», δειαδή θιείζηκν ηνπ κνλαδηθνχ βξεθνλεπηαθνχ 

ζηαζκνχ ζην Πέξακα.  

 Σν λέν ήζνο ησλ «αληηκλεκνληαθψλ», δελ ηνπο απέηξεςε λα δψζνπλ 

απεπζείαο αλάζεζε έξγνπ ηεο α΄βάζκηαο ζρνιηθήο επηηξνπήο, ηε ζπληήξεζε 

ησλ θαπζηήξσλ ησλ ζρνιείσλ. 

 Δίλαη επίζεο γλσζηή ε πξφζεζε ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Ιαγνπδάθε, ν νπνίνο, 

ζε άηππε ζπλάληεζε κε ηελ Έλσζε Γνλέσλ (πξηλ αλαιάβεη ηα θαζήθνληα ηνπ), 

δήισζε φηη είρε ζθνπφ λα δηψμεη ηηο ζπκβαζηνχρεο θαζαξίζηξηεο απφ ηα ζρνιεία 

γηαηί ην Πέξακα έρεη κεγάιε αλεξγία θαη πξέπεη λα θάλε θάλα θνκκάηη ςσκί θαη 

νη άιινη πνπ είλαη άλεξγνη. Πξνθαλψο ην φλεηξν ηεο «αληηκλεκνληαθήο» αξρήο 

ηεο πφιεο καο είλαη λα δηαρεηξηζηεί ηε θηψρεηα ηνπ Πεξακατθνχ ιανχ θαη 

ηίπνηα άιιν. 

 Αλαξσηηφκαζηε: Αλ ζήκεξα πνπ ην θξάηνο δίλεη πεληαξνδεθάξεο γηα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ηα ζρνιεία (60% θάησ κε αθνξκή ηελ νηθνλνκηθή θξίζε), ηη ζα 

γίλεη άξαγε φηαλ ζηακαηήζεη ηηο επηρνξεγήζεηο πξνο ηνπο δήκνπο, θαηά 

δήισζε Βαξνπθαθε, φπσο άιισζηε πξνζηάδεη ε ΔΔ θαη ν Θαιιηθξάηεο; 

 Δπηζεκαίλνπκε φηη ηα ρξέε ηνπ Γήκνπ πξνο ηα ζρνιεία δελ έρνπλ θακία 

ζρέζε κε ηηο δαπάλεο ηνπ Γήκνπ, φζα βαθηίζηα θαη λα θάλεη ε δεκνηηθή αξρή 

ΤΡΗΕΑ –ΑΛΔΙ. Πξνρψξεζαλ ζε απηή ηελ απφθαζε επεηδή ηνπο ην επηβάιεη ην 

παξαηεξεηήξην ησλ ΟΣΑ θαη ζέινπλ λα παξνπζηάζνπλ ηζνζθειηζκέλνπο 

πξνυπνινγηζκνχο κε κείσζε ησλ εμφδσλ. Απηφ απαηηνχλ νη κλεκνληαθνί λφκνη 

πνπ πξνεθινγηθά ππνζηήξηδαλ φηη ζα ηνπο θαηαξγήζνπλ κε έλα λφκν! 

 

 Αγαπεηνί γνλείο 

Λε ή ρσξίο κλεκφληα ην «κάξκαξν» ην πιεξψλνπλ θαη ζα ζπλερίζνπλ 
λα ην πιεξψλνπλ πάληα νη εξγαδφκελνη θαη ηα θησρά ιατθά 
ζηξψκαηα. Γηα πφζν;  
 

Γηα φζν εκείο ζα ηνπο ην επηηξέπνπκε!!! 
 

 Ιαινχκε ηα Δηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ πιιφγσλ Γνλέσλ ηεο 
πφιεο καο λα ελεκεξψζνπλ φινπο ηνπο γνλείο ησλ ζρνιείσλ, γηα ηηο 
λέεο εμειίμεηο. 
Δε ζα επηηξέςνπκε ζε θακία δεκνηηθή αξρή λα ζηεξήζεη απφ ηα παηδηά 
καο, ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. Δελ ζα επηηξέςνπκε ζε θακία 
δεκνηηθή αξρή λα αδεηάδεη θαη άιιν ηηο ηζέπεο καο. 

 

ΑΠΑΘΣΟΤΛΕ: 

 Μα αθπξσζεί ηψξα ε θαηάπηπζηε απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ 25/2/2015. 
 Μα απνδνζνχλ ηψξα φια ηα ρξήκαηα ζηα ζρνιεία ηνπ 
Πεξάκαηνο. 

 

Σν Δ.. ηεο Έλσζεο πιιφγσλ Γνλέσλ Πεξάκαηνο 


