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Για την εγκύκλιο με θέμα «Οδηγίες για την καταγραφή δεδομένων κτιριακής υποδομής
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι
Έχει έρθει στα Δημοτικά Σχολεία έγγραφο του Υπ. Παιδείας με το οποίο ζητείται να
συγκεντρωθούν στοιχεία τεχνικού χαρακτήρα για τις υφιστάμενες κτηριακές υποδομές των
σχολικών μονάδων που αφορούν στη χρονολόγηση της κατασκευής, στις διατιθέμενες
εγκαταστάσεις και στην κατάσταση διατήρησής τους κλπ.
Απ΄ ότι φαίνεται το Υπουργείο Παιδείας μπέρδεψε τον κλάδο των εκπαιδευτικών με τον
κλάδο των μηχανικών.
Η καταγραφή των προβλημάτων των οικοδομικών στοιχείων των κτισμάτων και των υποδομών
(δικτύων, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κ.ο.κ.) αποτελεί αντικείμενο τεχνικής φύσης, για
την ορθή αποτύπωσή τους είναι απαραίτητη η συνδρομή μηχανικών. Είναι αδύνατον να γίνει από
εκπαιδευτικούς. Και μάλιστα, το Υπουργείο φαίνεται ότι αγνοεί πως στα σχολεία μας, λείπουν
ακόμα και σήμερα εκπαιδευτικοί, δεν υπάρχουν ώρες διοικητικού έργου, δεν υπάρχει χρόνος για
χάσιμο.
Επομένως, ο Σύλλογός μας σας προτείνει, να αποστείλετε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και
την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας την παρακάτω επιστολή, με την οποία θα ζητάτε να αναλάβει ο
Δήμος την καταγραφή αυτή.
Από την πλευρά μας θα ενημερώσουμε την Ομοσπονδία μας για το πρόβλημα που
προκύπτει από αυτήν την απαίτηση του Υπουργείου και θα ζητήσουμε να θέσει το αίτημα
της απόσυρσης της εγκυκλίου.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Προς
Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμου Νέας Σμύρνης
Κοινοποίηση Διεύθυνση Π.Ε. Δ Αθήνας
ΘΕΜΑ: Κτιριακά προβλήματα του ……… Δ.Σ./ Νηπ. …………….
Σχετ: αρ. πρωτ. 38882/Α2/4-3-2016, έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
Κε Προϊστάμενε των Τεχνικών Υπηρεσιών,

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, το οποίο και σας επισυνάπτουμε, ο Διευθυντής/τρια –
Προϊσταμένη της Σχολικής Μονάδας υποχρεούται να προβεί στη συμπλήρωση της φόρμας
«κτιριακά προβλήματα» στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας, my school.
Καθότι η καταγραφή των προβλημάτων των οικοδομικών στοιχείων των κτισμάτων και των
υποδομών (δικτύων, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κ.ο.κ.) αποτελεί αντικείμενο τεχνικής
φύσης, για την ορθή αποτύπωσή τους απαιτείται η συνδρομή μηχανικών, υπαλλήλων των
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Παρακαλούμε για την αυτοψία από συνεργείο της υπηρεσίας σας και τη γνωστοποίηση σε
εμάς της έκθεσης που θα συντάξετε με βάση τα ζητούμενα - στην καρτέλα β’- του ανωτέρω
σχετικού.
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