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Καλή σχολική χρονιά…χωρίς αναλώσιμα στα σχολεία! 

Στις 7 Σεπτέμβρη, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΠΕ σε συνάντηση με τους διευθυντές/τριες και τις 

προϊσταμένες των νηπιαγωγείων, διαβεβαίωνε ότι πάμε για μια νέα καλή αρχή με τη νέα σύνθεση 

της Σχολικής Επιτροπής. Ότι όλα μπαίνουν σε μια σειρά και όλα θα είναι καλύτερα. Όλοι ελπίσαμε 

για το καλύτερο.  

Στις 21 Σεπτέμβρη, και ενώ τα Σχολεία λειτουργούν ήδη 10 μέρες, η κατάσταση περιγράφεται ως 

πολύ δύσκολη.  

Σε σύσκεψη του Συλλόγου μας με Διευθυντές/τριες και Προϊσταμένες που έγινε στις 20/9, η 

κατάσταση που υπάρχει στα Σχολεία της Νέας Σμύρνης σήμερα είναι η εξής: 

-Δεν υπάρχει χαρτί φωτοτυπικού. Δίνεται με το σταγονόμετρο. 1,2, 3 πακέτα χαρτί των 500 

φύλλων  το κάθε σχολείο, ενώ τα σχολεία μας έχουν κατά μέσο όρο 400 μαθητές το καθένα.  

-Δεν υπάρχουν μαρκαδόροι γραφής για τους πίνακες και οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να 

αγοράζουν οι ίδιοι. 

-Δεν υπάρχουν υλικά για τα φαρμακεία των σχολείων. Οι παραγγελίες που γίνονται περνούν από 

«κόφτη».  

-Δεν υπάρχουν αναλώσιμα απαραίτητα για τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων και οι παραγγελίες 

που γίνονται περνούν από «κόφτη».  

-Εγκαλούνται ορισμένοι διευθυντές και προϊσταμένες γιατί παραγγέλνουν πολλά!  

-Διευθυντές σε απόγνωση κόβουν μόνοι τους τα επικίνδυνα κλαδιά και βουλώνουν τις τρύπες στην 

περίφραξη του σχολείου. 

-Κλαδιά δέντρων προεξέχουν στις ορισμένες αυλές.  

-Καταγράφονται επικίνδυνα σημεία στις αυλές των σχολείων αλλά δεν είναι προτεραιότητα.  

-Γονείς βάφουν αίθουσες και πληρώνουν για αναλώσιμα. 

-Ειδικού τύπου άσπροι πίνακες του λεγόμενου «πιλοτικού προγράμματος» του Δήμου, χρειάζονται 

ξαναβάψιμο και επισκευή από πέρσι. Οι πίνακες αυτοί –που δεν είναι πλέον άσπροι-έχουν μείνει 

έτσι γιατί ενάμιση χρόνο τώρα δεν έχει υπογραφεί ακόμα η σύμβαση που θα επέτρεπε να 

ξαναβαφτούν, ενώ χρειάζονται κάθε χρόνο συντήρηση και βάψιμο. 

Και ρωτάμε:  

 Πού είναι οι προμηθευτές του Δήμου; Γιατί δεν έχει κλείσει ακόμη το ζήτημα με τους 

διαγωνισμούς; Πότε θα κλείσει; Είμαστε στις 21 Σεπτέμβρη. 

 Γιατί δεν έχουν πληρωθεί οι προμηθευτές για να μπορούν να συνεχίσουν να εξυπηρετούν 

τα σχολεία; 

 Ποιος γνωρίζει τι και πόσα αναλώσιμα χρειάζεται ένα σχολείο; Ο «κόφτης» της Σχολικής 

Επιτροπής ή οι Σύλλογοι  Διδασκόντων;  

Ενημερώνουμε λοιπόν τους υπεύθυνους ότι τα σχολεία λειτουργούν ήδη 10 μέρες. Ότι δεν είναι σε 

φάση χαλάρωσης αλλά στην πιο δύσκολη περίοδό τους, Ότι οι δάσκαλοι, οι διευθυντές/τριες και οι 

Προϊσταμένες έχουν να ασχοληθούν με εκατοντάδες ζητήματα διοικητικού και κυρίως 

παιδαγωγικού χαρακτήρα. Και σε μια τέτοια περίοδο, είναι πάρα πολύ βαρύ να υποχρεώνονται οι 
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εκπαιδευτικοί να ψάχνουν μαρκαδόρους και χαρτί φωτοτυπικού και αναλώσιμα και να παρακαλάνε 

για να συμπληρωθεί το φαρμακείο του σχολείου να κοπούν κλαδιά και να κλείσουν τρύπες.  

Και ενώ δεν έχουν ακόμα εγκριθεί τα τροφεία των παιδιών των οικονομικά αδύναμων οικογενειών, 

μαθαίνουμε ότι η Σχολική Επιτροπή ενέκρινε κονδύλι για να αγοραστούν σχολικές τσάντες (!!!) για 

όλα (!!!) τα πρωτάκια της Νέας Σμύρνης! Ευελπιστούμε στην άμεση ανάκληση της παράλογης και 

παράνομης αυτής απόφασης. 

(Και δεν θα μιλήσουμε ακόμη για τα προβλήματα επισκευής των σχολικών κτιρίων και των έργων 

που πρέπει να γίνουν για την ασφάλεια των μαθητών/τριων) 

 

Ένα έχουμε να πούμε: Καλές οι υποσχέσεις, αλλά πρέπει και να τηρούνται. Ας αναλάβει ο 

καθένας τις ευθύνες του.   

 

Τέλος, ενημερωθήκαμε ότι στη συνεδρίαση της ΕΣΕΠΕ που έγινε την Πέμπτη 21/9, 

αποφασίστηκε:  

-Η σύμβαση με τον προμηθευτή για το χαρτί φωτοτυπικού θα υπογραφεί τις επόμενες ημέρες. Η 

σύμβαση για τις απολυμάνσεις επίσης.  

-Όλα τα σχολεία μπορούν να παραγγείλουν υλικά για το φαρμακείο τους.  

-Οι τσάντες για τα πρωτάκια δεν θα πληρωθούν από τα χρήματα της σχολικής επιτροπής. 

-Αναλώσιμα, μπορούν να παραγγέλνουν τα σχολεία αλλά «με μέτρο».  

-Θα επεκταθεί το «πιλοτικό πρόγραμμα» με τους γνωστούς άσπρους πίνακες!!! Ελπίζουμε να 

υπογραφεί πρώτα η σύμβαση που θα επιτρέπει τη συντήρησή τους.  

 

Είμαστε σε αναμονή και διεκδικούμε την υλοποίηση όλων των δεσμεύσεων και την άμεση 

ικανοποίηση όλων των αιτημάτων των σχολείων μας.   

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 

 

 

 

 

 

 

 


