
 

 

  Θϋμα: Επιτακτικό η ανϊγκη κϊλυψησ των λειτουργικών δαπανών των 

ςχολικών μονϊδων 

 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋχει επανειλημμϋνα τονύςει και αναδεύξει το τερϊςτιο 

πρόβλημα που αφορϊ ςτισ περικοπϋσ των λειτουργικών δαπανών ςτα ςχολεύα, 

οι οπούεσ εφαρμόζονται δυςκολεύοντασ ακόμα περιςςότερο τη λειτουργύα του 

δημόςιου ςχολεύου. 

H διαρκόσ μεύωςη τησ οικονομικόσ επιχορόγηςησ για την κϊλυψη των 

λειτουργικών αναγκών των ςχολικών μονϊδων, που πραγματοποιόθηκε τα 

τελευταύα χρόνια  με πρόςχημα τισ μνημονιακϋσ δεςμεύςεισ, επιφϋρει αρνητικϊ 

αποτελϋςματα ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Τα ποςϊ που διατύθενται ςτισ 

ςχολικϋσ μονϊδεσ ςε καμύα περύπτωςη δεν αρκούν ώςτε να καλυφθούν οι 

λειτουργικϋσ ανϊγκεσ των ςχολεύων (πληρωμό λογαριαςμών Δ.Ε.Κ.Ο., υλικϊ 

καθαριςμού, γραφικό ύλη, φυςικό αϋριο ό πετρϋλαιο). 

Τα προβλόματα ελλιπούσ χρηματοδότηςησ ενιςχύονται από τη 

δυςλειτουργύα ςτο ςύςτημα απόδοςησ των χρημϊτων από τουσ δόμουσ ςτισ 

ςχολικϋσ μονϊδεσ. Οι αδικαιολόγητεσ καθυςτερόςεισ, το διαφορετικό ςκεπτικό 

ςτη χρηματοδότηςη του κϊθε ςχολεύου, η παντελόσ ϋλλειψη δυνατότητασ 
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ελϋγχου (αν π.χ. με το πετρϋλαιο θερμαύνονται μόνο τα ςχολεύα ό  και ϊλλα 

δημοτικϊ κτόρια), η προμόθεια υλικών όχι πρώτησ προτεραιότητασ με βϊςη τισ 

ανϊγκεσ (π.χ. φωτοτυπικών μηχανημϊτων χωρύσ να ϋχουν ζητηθεύ) για λόγουσ 

ψηφοθηρικών ςκοπιμοτότων, εύναι αιτύεσ που ςυνηγορούν ςτην αλλαγό του 

υφιςτϊμενου προβληματικού θεςμικού πλαιςύου και ςτην ϊμεςη απόδοςη των 

χρημϊτων για τισ λειτουργικϋσ ανϊγκεσ ςτα ςχολεύα χωρύσ τη μεςολϊβηςη των 

Ο.Τ.Α. 

Λύγεσ ημϋρεσ πριν την ϋναρξη τησ νϋασ ςχολικόσ χρονιϊσ 2019-2020, 

ακόμα και αυτό η «κουτςουρεμϋνη» επιχορόγηςη δεν ϋχει φτϊςει ςτα ςχολεύα 

καθώσ η τρύτη δόςη του 2019 δεν ϋχει αποδοθεύ ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ. Αν 

μϊλιςτα ςυνυπολογύςουμε και τη χρονικό καθυςτϋρηςη που προκύπτει από τισ 

διαδικαςύεσ εκταμύευςησ των δόμων, εύναι βϋβαιο ότι ςτην καλύτερη των 

περιπτώςεων τα κονδύλια για τισ λειτουργικϋσ δαπϊνεσ θα φτϊςουν  ςτα 

ςχολεύα ςτισ αρχϋσ Οκτωβρύου. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., ζητϊ την ϊμεςη απόδοςη τησ τρύτησ και τϋταρτησ 

δόςησ του 2019 ςε όλεσ τισ ςχολικϋσ μονϊδεσ ώςτε να μπορϋςουν να 

ανταποκριθούν ςτισ αυξημϋνεσ οικονομικϋσ ανϊγκεσ τησ ϋναρξησ τησ νϋασ 

ςχολικόσ χρονιϊσ. Σε κϊθε περύπτωςη η πλόρησ κϊλυψη των αναγκών 

λειτουργύασ  των ςχολεύων παραμϋνει καύριο ζότημα ςτο οπούο η κυβϋρνηςη 

οφεύλει να ανταποκριθεύ  ςτην κατεύθυνςη τησ ϋμπρακτησ ςτόριξησ του 

δημόςιου ςχολεύου.   

 

 


