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Γιώργος Τρούλης                                    Ρέθυµνο, 24 Φεβρουαρίου 2011 
Αναπληρωτής Αιρετός  
ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης 
Τηλ. 6945802754  
Email:   giorgiot@edc.uoc.gr 
 

Προς τους Συναδέλφους μου 
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι 
 

Θέμα: «Επιπλέον 25% μειωμένη η `Α κατανομή χρηματοδότησης των 

σχολικών μονάδων για το 2011» 

 
Την περίοδο των συγχωνεύσεων και καταργήσεων των σχολικών µονάδων ένα άλλο γεγονός, αµιγώς 

οικονοµικό, προβληµατίζει το χώρο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο λόγος για την `Α κρατική επιχορήγηση 

του 2011 για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών µονάδων.  

Κάθε χρόνο δίδονται τρεις κρατικές επιχορηγήσεις για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολικών 

µονάδων, µέσω των δήµων και κοινοτήτων της χώρας. Φέτος η πρώτη χρηµατοδότηση του έτους 2011 

είναι κατά 10.000.000€ µειωµένη από την τρίτη και τελευταία περυσινή χρηµατοδότηση. Συγκεκριµένα στις 

21 Σεπτεµβρίου 2010, µε απόφαση του υπουργείου εσωτερικών, αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, κατανεµήθηκε το ποσό των 40.000.000 € (τρίτη επιχορήγηση έτους 2010) στους νοµούς της 

χώρας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών όλων των σχολικών µονάδων, πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Φέτος η χρηµατοδότηση αυτή µε απόφαση που εκδόθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 

2011 διαµορφώθηκε στις 30.000.000 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ Φάση Χρηµατοδότησης  

21 Σεπτεµβρίου 2010  

για την Περιφέρεια Κρήτης 

Συνολικό Ποσό:  2.172.913,78 € 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1.132.927,36 € 

ΧΑΝΙΑ 508.518,05 € 

ΡΕΘΥΜΝΟ 270.443,09 € 

ΛΑΣΙΘΙ 261.925,28 € 

Α Φάση Χρηµατοδότησης  

8 Φεβρουαρίου 2011  

για την Περιφέρεια Κρήτης 

Συνολικό Ποσό:  1.629.685,34 € 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 849.020,53 € 

ΧΑΝΙΑ 381.388,53 € 

ΡΕΘΥΜΝΟ 202.832,32 € 

ΛΑΣΙΘΙ 196.443,96 € 



2 

 

 

Στο Ηράκλειο, όπως φαίνεται από τους παραπάνω πίνακες, η κρατική χρηµατοδότηση είναι 

µειωµένη από τον προηγούµενο Σεπτέµβριο κατά 283.006,83€, στα Χανιά κατά 127.129,52€, στο Ρέθυµνο 

κατά 67.610,77€, και στο Λασίθι κατά 65.481,32€. Συνολικά η µείωση σε ολόκληρη την Περιφέρεια 

Κρήτης είναι 543.228,44€. ∆ηλαδή το ποσοστό της µείωσης του ποσού που παρέχεται για τις ανάγκες 

των σχολείων (πετρέλαιο θέρµανσης, γραφική ύλη, λογαριασµό τηλεφώνου, αγορά βιβλίων για τις σχολικές 

βιβλιοθήκες, εργασίες συντήρησης κ.α.) είναι της τάξης του 25% σε επίπεδο νοµών και περιφέρειας.  
 

Στις προηγούµενες χρηµατοδοτήσεις ο τρόπος κατανοµής των χρηµάτων δεν γινόταν σε επίπεδο 

δήµων αλλά σε επίπεδο νοµών. Κατόπιν ο νοµός έκανε την κατανοµή των χρηµάτων στους δήµους και στη 

συνέχεια το ποσό αυτό µοιραζόταν αναλογικά στις σχολικές µονάδες. Στη φετινή `Α χρηµατοδότηση, µε τη 

δηµιουργία των νέων καλλικρατικών δήµων και τις νέες ενιαίες σχολικές επιτροπές που θα συγκροτηθούν, η 

κατανοµή γίνεται απευθείας στους δήµους και από τα δηµοτικά συµβούλια θα προκύψει το ποσό για το 

κάθε σχολείο. Πρακτικά σηµαίνει ότι ο δήµος θα δώσει το ίδιο ποσό µε πέρυσι στο κάθε σχολείο µειωµένο 

όµως κατά 25% (αν το κονδύλι στο δήµο είναι στα ίδια επίπεδα). ∆ηλαδή αν ένα σχολείο πήρε πέρυσι τον 

Σεπτέµβριο 1.000€ επιχορήγηση ,σήµερα θα πάρει 750€ για τις λειτουργικές του ανάγκες.  

 

 

Πίνακες κατανοµής της κρατικής χρηµατοδότησης για τα σχολεία Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης ανά 

Νοµό και ∆ήµο στην Περιφέρεια Κρήτης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Συνολικό Ποσό:  849.020,53 € 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 462.002,29 € 

ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 54.938,49 € 

ΒΙΑΝΝΟΥ 14.768,34 € 

ΓΟΡΤΥΝΑΣ 69.526,73 € 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 47.887,59 € 

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 59.058,26 € 

ΦΑΙΣΤΟΥ 75.339,67 € 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 65.499,16 € 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Συνολικό Ποσό: 381.388,53 € 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΧΑΝΙΩΝ 267.426,75 € 

ΓΑΥΔΟΥ  610,62 € 

ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ  14.295,26 € 

ΚΙΣΣΑΜΟΥ  26.637,29 € 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ  35.740,29 € 

ΣΦΑΚΙΩΝ  8.415,71 € 

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 28.262,61 € 
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«Η κρατική υποχρηµατοδότηση οδηγεί στην ιδιωτική χρηµατοδότηση» 

 

Ο προβληµατισµός έχει να κάνει µε τη συνεχή υποχρηµατοδότηση των σχολείων µας, ειδικά 

σήµερα που βρισκόµαστε προ των πυλών νέων συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολείων. Τα ερωτήµατα 

που προκύπτουν είναι πολλά, αφού η σηµερινή µείωση του 25% από την προηγούµενη χρηµατοδότηση, αν 

συνδυαστεί µε τη µείωση από τις προηγούµενες κρατικές επιχορηγήσεις του έτους 2010 (Α και Β κατανοµή), 

που σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε το 30%, σηµαίνει ότι η µείωση της κρατικής χρηµατοδότησης για τα 

σχολεία µας σε ένα µόλις χρόνο είναι της τάξης του 50%. Εποµένως εύλογα αναρωτιέται κανείς τι θα 

συµβεί µε τις επόµενες φάσεις χρηµατοδότηση, αφού οι σχολικές µονάδες (µε τις συγχωνεύσεις) θα 

µειωθούν (αριθµητικά); Πώς θα συντηρούν οι δήµοι, µε τις συνεχώς µειωµένες χρηµατοδοτήσεις, τις 

σχολικές µονάδες αφού το σχέδιο του υπουργείου παιδείας είναι τα σχολεία να αποκεντρωθούν πλήρως 

από το υπουργείο παιδείας και να περιέλθουν στην αρµοδιότητα των δήµων;  
 

∆υστυχώς βρισκόµαστε µπροστά σε κρίσιµες στιγµές για το δηµόσιο και δωρεάν σχολείο. Όσο 

και αν φωνάζαµε στο παρελθόν για αύξηση των δαπανών στην Παιδεία, σήµερα µε την όλο και αυξηµένη 

µείωση των επιχορηγήσεων, τα προβλήµατα που παλεύει να αντιµετωπίσει ο εκπαιδευτικός γιγαντώνονται 

τόσο, ώστε εµφανίζονται να προσπαθούν να πνίξουν το ίδιο το σχολείο. Σε όλη αυτή την διαρκώς βαλλόµενη 

εκπαιδευτική πραγµατικότητα (καθιέρωση 3ετίας, συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολείων, αξιολόγηση, 

αναστολή των διδασκαλείων, µη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών, φειδωλές αποσπάσεις στο εξωτερικό κ.α.) 

το µότο του υπουργείου παιδείας «Πρώτα ο µαθητής» ηχεί ως ένα λαϊκίστικο ευφυολόγηµα και 

λειτουργεί στην πράξη ως µια  κακόγουστη φάρσα. Πολιτεία που χτυπάει την εκπαίδευση, χτυπάει την 

Παιδεία της και τη νέα γενιά. Ίσως κάποιοι να σκέφτονται ότι η νέα γενιά θα ζει στο µέλλον σε καθεστώς 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Συνολικό Ποσό: 202.832,32 € 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ  134.902,12 € 

ΑΜΑΡΙΟΥ  10.444,52 € 

ΑΝΩΓΕΙΩΝ  6.942,36 € 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  35.477,80 € 

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 15.065,52 € 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Συνολικό Ποσό: 196.443,96 € 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  67.163,79 € 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ  71.957,10 € 

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ  
10.451,39 € 

ΣΗΤΕΙΑΣ  46.871,68 € 
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υποτέλειας οπότε η µόρφωση και η εκπαίδευσή της αποτελεί πολυτέλεια. Όµως τον τελευταίο λόγο τον έχει ο 

ίδιος ο λαός.  

 

Ευτυχώς δεν σκεφτόµαστε όλοι το ίδιο, όσοι όµως δεν µπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά 

τους, για προάσπιση του σχολείου και του µαθητή, ΜΠΟΡΟΥΝ και ΟΦΕΙΛΟΥΝ εκτός από το να το 

δηλώνουν, να καταθέσουν την παραίτησή τους από ευθιξία και µόνο για την υποβάθµιση του δηµόσιου 

σχολείου. 

 

 

Με Συναδελφικούς Χαιρετισµούς 

 

 

Γιώργος Τρούλης 

Αναπληρωτής Αιρετός 

ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης 

 

 

*Υ.Γ. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά και τα άρθρα που στέλνω στα 
σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να μου στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα 
στο: giorgiot@edc.uoc.gr. Επίσης εδώ και καιρό έχω δημιουργήσει σελίδα στο Facebook μέσω 
του οποίου μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα (το όνομα χρήστη είναι Giorgos Troulis) 

 


