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∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΠΗΛΑΚΙΣΜΟ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
                                           
           
  Κ. ∆ήµαρχε, 
                                    

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µας διαµαρτύρεται και καταγγέλλει τον 
προπηλακισµό ∆ιευθυντών σχολείων της πόλης µας, από οµάδα εργαζοµένων του ∆ήµου 
Νίκαιας και τον εκπρόσωπό τους.  

Συγκεκριµένα, εργαζόµενοι του ∆ήµου Νίκαιας µε τον συνδικαλιστικό τους εκπρόσωπο 
απείλησαν και χτύπησαν, χωρίς αιτία, συναδέλφους µας ∆ιευθυντές, που πήγαν στην 
οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου Νίκαιας - εκτελώντας την υποχρέωσή τους - για να 
πληρωθούν τη 2η δόση της τακτικής οικονοµικής επιχορήγησης των σχολείων για το 
οικονοµικό έτος 2010.  

 
∆ηλώνουµε κατηγορηµατικά ότι κατανοούµε το πρόβληµα των απλήρωτων 

εργαζοµένων του ∆ήµου µας, αλλά θεωρούµε απαράδεκτο αυτό να γίνεται αιτία να µην 
αποδίδονται εγκαίρως τα χρήµατα στις σχολικές επιτροπές και να γρονθοκοπούνται  οι 
∆ιευθυντές των σχολείων της πόλης. 

Πιστεύουµε ότι η ενέργεια αυτή δεν στρέφεται µόνο εναντίον των εκπαιδευτικών αλλά 
και  ενάντια στο ∆ηµόσιο Σχολείο, τους µαθητές και τους γονείς τους. 
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 Κ. ∆ήµαρχε, 
 
Είκοσι µέρες πριν τελειώσει το 2010, έχει δοθεί στις Σχολικές Επιτροπές από το ∆ήµο 

Νίκαιας µόνο η 1η δόση για τα σχολεία, η οποία όπως είναι γνωστό είναι µειωµένη κατά 60% 
σε σχέση µε πέρσι. 
 

� Οι καθαρίστριες µε σύµβαση έργου παραµένουν απλήρωτες.  
� Οι λογαριασµοί των ∆ΕΚΟ παραµένουν ανεξόφλητοι.  
� Για τα αναλώσιµα, καθηµερινής χρήσης, ακόµη περιµένουν να πληρωθούν οι 

προµηθευτές.  
� Τι θα γίνει µε την παραλαβή του πετρελαίου θέρµανσης, µε την τιµή του να εξισώνεται 

µε την αντίστοιχη του πετρελαίου κίνησης; 
 

Ενώ τα σχολεία µας δε µπορούν να ανταποκριθούν στις καθηµερινές ανάγκες 
λειτουργίας τους, στην τελευταία συνάντηση που είχαµε µαζί σας δηλώσατε ανέξοδα  
«εµείς καταβάλλουµε αµέσως τα χρήµατα που παίρνουµε για τα σχολεία», δίνοντας 
αόριστες υποσχέσεις ότι «θα πάρετε τη 2η δόση».    

  
 

Απαιτούµε από το ∆ήµο Νίκαιας 
 

 
� Να πάρει άµεσα θέση καταδικάζοντας το περιστατικό του προπηλακισµού  των 

συναδέλφων µας. 
� Να καταβάλλει άµεσα τη 2η και 3η δόση της τακτικής επιχορήγησης των 

σχολείων, τις οποίες έχει εισπράξει και έπρεπε να τις έχει εδώ και καιρό αποδώσει  
στις  σχολικές επιτροπές. 

 
 
 

           Τα ψέµατα τελείωσαν. Ως εδώ και µη παρέκει! 
 
 

  
                                                   Για  το  ∆.Σ. 
 
                                      
                   Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γενικός Γραµµατέας 
 
 
        Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος                                               Βύρωνας Κουτσώνης               

 
 
 
                           


