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ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΤΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ:
Καθαριότητα Σχολείων –τρόποι διεκδίκησης
Λειτουργία ΕΣΕ ΠΕ και προβλήματα στη διαχείριση των οικονομικών της.
Δευτέρα 20 Μαρτίου στις 7 μμ στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΚΕΨΗ ΠΟΥ ΚΑΛΕΣΕ Η ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου παρευρεθήκαμε στη συνάντηση που είχε καλέσει η Ένωση
Γονέων Νέας Σμύρνης «για το θέμα της καθαριότητας και της φύλαξης των Σχολικών
Συγκροτημάτων Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης». Η πρόσκληση της Ένωσης Γονέων είχε
αποδέκτες τον κ. Δήμαρχο Νέας Σμύρνης, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Α/βαθμιας και
Β/βαθμιας, τους Δ/ντες των Σχολείων και τους Προέδρους και τα ΔΣ των Συλλόγων Γονέων και
Κηδεμόνων. Δεν υπήρχε επίσημη απεύθυνση ούτε προς το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νέας
Σμύρνης, ούτε προς την τοπική ΕΛΜΕ. Η πρόσκληση προς το Σύλλογό μας ήταν έμμεση και όχι
άμεση και έγινε με προώθηση του εγγράφου στο μέιλ του Συλλόγου.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων, εκπρόσωπος της
Ομοσπονδίας Γονέων, σχεδόν όλοι οι διευθυντές/τριες των Δημοτικών Σχολείων, λίγοι δ/ντες/τριες
από τη δευτεροβάθμια, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας (κ. Συρίγος) και ο Πρόεδρος της ΕΣΕ ΠΕ (κ.
Τερζόπουλος). Μετά τη σύντομη εισήγηση του Προέδρου της Ένωσης Γονέων κ. Θ. Γιαννιώτη,
ακολούθησε συζήτηση. Στη συζήτηση αυτή, οι εκπρόσωποι των Συλλόγων γονέων αλλά και οι
διευθυντές/τριες των Σχολικών Μονάδων περιέγραψαν με μελανά χρώματα την πολύ κακή
κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία σχετικά με την καθαριότητα. (Το θέμα της ασφάλειας
αναδείχτηκε κυρίως από το Σύλλογο Γονέων του 1 ου Δημοτικού). Το πρόβλημα εντοπίστηκε
κυρίως στην έλλειψη σχολικής καθαρίστριας την ώρα λειτουργίας των σχολείων. Μοναδικές
εξαιρέσεις ήταν τα ελάχιστα σχολεία όπου εξακολουθούν να υπάρχουν μόνιμες καθαρίστριες οι
οποίες εργάζονται από το πρωί στα σχολεία. Τονίστηκε βέβαια, ότι και αυτές οι ελάχιστες μόνιμες

είναι κοντά στη σύνταξη, οπότε και αυτά τα σχολεία θα αντιμετωπίσουν ακριβώς το ίδια
προβλήματα.
Η συζήτηση είχε ενδιαφέρον και ήταν θετική από την άποψη και μόνο ότι αναδείχθηκε με
σαφή τρόπο ότι ΟΛΑ τα σχολεία που έχουν συμβασιούχες καθαρίστριες έχουν πρόβλημα. Ότι δεν
είναι κανένα «ευνοημένο» έναντι του άλλου (αρχικά υπήρχαν και τέτοιες λανθασμένες
εντυπώσεις). Θετικό είναι επίσης το γεγονός ότι όλοι και όλες οι εκπρόσωποι των γονέων,
απευθύνθηκαν στους εκπροσώπους του Δήμου και απαίτησαν λύσεις.
Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και ο Πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, απαντώντας
στις διαμαρτυρίες των Συλλόγων Γονέων, μας ενημέρωσε ότι το πρόβλημα τους είναι γνωστό. Και
οι δύο εκπρόσωποι του Δήμου, ουσιαστικά «κρύφτηκαν» πίσω από το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο
δεν επιτρέπει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους Δήμους, με αποτέλεσμα να υπάρχει
πρόβλημα και στην καθαριότητα και στη φύλαξη. Εδώ και αρκετά χρόνια, όταν παίρνει σύνταξη
μια καθαρίστρια καταργείται και η οργανική της θέση και δεν υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσής
της αφού είναι προσωποπαγής - αυτό θεσμοθετήθηκε με τη συνένωση των Δήμων με τον
Καλλικράτη. (Υπενθυμίζουμε ότι οι Σχολικοί φύλακες είχαν απολυθεί την περίοδο Μητσοτάκη και
όταν επανήλθαν μπήκαν και αυτοί σε προσωποπαγείς θέσεις). Ειπώθηκε από τους εκπροσώπους
του Δήμου ότι δεν υπεύθυνα είναι μόνο τα μνημόνια, ότι υπήρχε και από πριν το πρόβλημα
προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, από την εποχή του σχεδίου Πολιτεία στη συνέχεια τον
Καποδίστρια και μετά τον Καλλικράτη. Σήμερα πλέον, με τη συνταξιοδότηση των μονίμων
καθαριστριών, το πρόβλημα της καθαριότητας έχει διογκωθεί και είναι πανελλαδικό.
Η βασική τοποθέτηση των εκπροσώπων του Δήμου ήταν ότι το πρόβλημα δεν λύνεται γιατί είναι
ελλιπές το θεσμικό πλαίσιο. Οι συμβάσεις και οι μισθοί των καθαριστριών είναι προκαθορισμένα
από Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.NE.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Είναι με χρέωση ανά αίθουσα (1
καθαρίστρια ανά 14 αίθουσες), μετά τη λήξη του ωραρίου του σχολείου, 4ωρης εργασίας σύμβαση
έργου. Δεν μετράνε στην αμοιβή τους οι κοινόχρηστοι χώροι και τα προαύλια. Η αμοιβή τους είναι
μικρή και ο κάθε δήμος παίρνει τα χρήματα από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
(Ι.NE.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Τα χρήματα είναι λίγα αλλά δεν μπορεί να δοθεί αύξηση ούτε να γίνουν
προσλήψεις γιατί μπλοκάρονται από το ελεγκτικό συνέδριο.
Οι εκπρόσωποι του Δήμου μας περιέγραψαν τις αδιέξοδες προσπάθειες που έγιναν από την
πλευρά τους για να λυθεί το πρόβλημα. Η προσπάθεια πχ που έγινε για να μπουν οδοκαθαριστές,
μπλόκαρε από το σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο γιατί οι εργαζόμενοι αυτοί είναι ακάλυπτοι
αν γίνει ατύχημα. (Ο Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων, ο οποίος είναι και Γραμματέας του Συλλόγου
Εργαζομένων του Δήμου είπε ότι το Σωματείο του δεν έφερε ποτέ κώλυμα στη χρησιμοποίηση
οδοκαθαριστών για τον καθαρισμό των σχολείων). Για τους σχολικούς φύλακες και πάλι
περιγράφηκε ένα αδιέξοδο, αφού και πάλι δεν δίνει το θεσμικό πλαίσιο δυνατότητα για αυτό που
χρειάζονται τα σχολεία δηλαδή νυχτοφύλακα.

(Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας για να στηρίξει την άποψή του για το ασφυκτικό και άδικο θεσμικό
πλαίσιο, έφερε ένα ατυχέστατο παράδειγμα, ότι ο νόμος λέει ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι
και τραπεζοκόμοι. Ζητήσαμε το λόγο για να το διευκρινίσουμε, αλλά, δεν μας δόθηκε αυτή η
δυνατότητα από τον Πρόεδρο της Ένωσης Γονέων ο οποίος προέδρευε στη συζήτηση.)
Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ΠΕ, μας ενημέρωσε ότι σύμφωνα με μια νέα
διάταξη, μπορεί ο Δήμος να απασχολήσει τις σχολικές καθαρίστριες σε δίωρη πρωινή εργασία.
Μετά από διαμαρτυρίες γονέων αναγκάστηκε να διευκρινίσει ότι αυτό δεν έχει υλοποιηθεί παρά
μόνο σε ελάχιστα σχολεία γιατί το ποσόν είναι πολύ μικρό, μόνο 60 ευρώ το μήνα και όπως
ειπώθηκε χαρακτηριστικά από γονείς, δεν είναι ούτε έξοδα κίνησης. Εξετάζεται –είπε-το
ενδεχόμενο να δοθούν επιπλέον χρήματα αν το επιτρέψει το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου
Μάθησης (Ι.NE.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει απάντηση από τους υπεύθυνους!!!
Επίσης μας ενημέρωσαν για τη νέα νομοθεσία που επιτρέπει στους Δήμους να κάνουν
προσλήψεις συμβασιούχων μετά το ..2018, N.4452 αρ.8
«ββ. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2018-2019 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των
σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που
καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
γγ. Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού της προηγούμενης υποπερίπτωσης, για το
διδακτικό έτος 2018-2019 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους.».

Με βάση αυτό, ζητήθηκε από τους γονείς να πιέσουν τις υπάρχουσες καθαρίστριες να δουλέψουν
σε «εθελοντική βάση» για δυο χρόνια πρωινό με 60 ευρώ το μήνα, απαίτηση που ξεσήκωσε τη
γενική αγανάκτηση.
Τέλος, ειπώθηκε ότι το κράτος έδωσε στους Δήμους τις αρμοδιότητες και την ευθύνη για τα
σχολικά κτίρια με ανεπαρκή χρηματοδότηση. Δίνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό 480.000
ευρώ ετησίως για τις 2 σχολικές επιτροπές της Νέας Σμύρνης. Επειδή αυτά τα χρήματα δεν είναι
αρκετά, σε όλη την Ελλάδα οι Δήμοι συμπληρώνουν χρήματα για τα σχολεία τους. Έτσι και στο
Δήμο Νέας Σμύρνης έχουν καταχωρηθεί 500.000 ευρώ στον προϋπολογισμό του για τα σχολεία
της πόλης και για το 2017 και ανάλογα άλλες 500.000 είχαν δοθεί το 2016.
Δηλαδή ο Δήμος Νέας Σμύρνης ξόδεψε το 2016 980.000 ευρώ για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σκοπεύει να ξοδέψει ανάλογο ποσόν το 2017.
Η αποκάλυψη αυτή, δημιούργησε έντονες διαμαρτυρίες εκπροσώπων των σχολείων, οι οποίοι
αναρωτήθηκαν πού δόθηκαν αυτά τα χρήματα και γιατί δεν είναι δημόσιος ο αναλυτικός
οικονομικό απολογισμός των Σχολικών Επιτροπών για να δούμε όλοι πού έχουν πάει.
Ο αντιδήμαρχος Παιδείας απάντησε ότι το 2016, έχουν δοθεί 400.000 ευρώ σε εργολάβο για την
συντήρηση σχολικών κτιρίων, ότι υπάρχει η σύμβαση της Εταιρείας αυτής στη Διαύγεια και ότι η
εταιρεία αυτή έχει κάνει εργασίες αξίας 400.000 ευρώ σε όλα τα σχολικά κτίρια μέσα στο 2016. Και

επιπλέον έχουν δοθεί άλλα 100.000 ευρώ ως έκτακτη ενίσχυση για τα λειτουργικά έξοδα των
σχολικών επιτροπών. Αντίστοιχα, έχει υπογραφεί σύμβαση για νέα εργολαβία πάλι των 400.000
ευρώ για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων το 2017.
Η συνάντηση κατέληξε σε ένα ψήφισμα της Ένωσης Γονέων, με το οποίο καλεί το Δημοτικό
Συμβούλιο να συνεδριάσει για το θέμα της καθαριότητας. Το ψήφισμα, είχε τα παρακάτω σημεία:
1.

«Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Σμύρνης να τεθεί προς συζήτηση το θέμα:

«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» και να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις για
άμεση κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να καλύπτονται οι κανόνες υγιεινής και προστασίας
όλων των δημόσιων σχολείων της πόλης μας σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανονισμούς.

2.

Εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού και προστασίας κατά

τις

νυκτερινές ώρες, στον αύλειο χώρο των

Σχολικών Συγκροτημάτων – άμεσα.

3.

Πλήρη φύλαξη όλων των σχολικών κτιρίων και κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες, ούτως ώστε να

διασφαλίζονται οι έννοιες της πρόληψης και καταστολής συμβάντων, οι οποίες εξ ορισμού εμπεριέχονται στον όρο
«φύλαξη χώρων».

4.

Άμεση εξεύρεση οριστικής λύσης με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού καθαριότητας που θα καλύπτει

πλήρως και αποτελεσματικά τις ανάγκες καθαρισμού κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (συμπεριλαμβανομένου
και του ολοήμερου) καθώς και μετά το πέρας αυτού, προκειμένου να παραδίδεται το σύνολο των σχολικών χώρων
καθαρό την επόμενη ημέρα.

5.

Το γονεϊκό κίνημα της Ν. Σμύρνης απαιτεί από τους αρμόδιους φορείς την ανάληψη της ευθύνης για καθαρά

και ασφαλή σχολεία. Προτίθεται δε, να σταθεί υποστηρικτικά δίπλα τους, για διεκδίκηση άμεσης και οριστικής λύσης ή
απέναντί τους στην αποποίηση των ευθυνών τους και τη διαιώνιση του προβλήματος, επικαλούμενοι λόγους δημόσιας
υγείας και επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματος, προκειμένου να διασφαλίσει την υγιεινή και ασφάλεια των
μαθητών της πόλης μας. Επίσης καλεί, τόσο το Δήμο όσο και τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς, σε συστράτευση
για την άσκηση πίεσης, με κάθε πρόσφορο μέσο, για την εξεύρεση λύσεων σε ανώτερο θεσμικό επίπεδο.

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ
Η παρέμβαση του Συλλόγου μας έγινε με βάση το παρακάτω κείμενο το οποίο μοιράστηκε στους
παρόντες.

«ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Στη συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων μετά τη συνταξιοδότηση των μόνιμων καθαριστριών
(που βρισκόταν στο σχολείο και το πρωί) έχει γίνει αντικατάστασή τους όχι από μόνιμες αλλά από
συμβασιούχους (που πληρώνονται με την αίθουσα) που βρίσκονται στο σχολείο μετά τη λήξη του
ωραρίου του. Το πρόβλημα αυτό αφορά σχεδόν όλα τα σχολεία και έχει σαν συνέπεια να μην υπάρχει
καθαρίστρια στη διάρκεια της πρωινής λειτουργίας των σχολείων και να δημιουργούνται σοβαρά
προβλήματα με την καθαριότητα. Ιδιαίτερα στα νηπιαγωγεία το πρόβλημα είναι έντονο λόγω της ηλικίας
των μικρών μαθητών. Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, και πρέπει να λυθεί με πρόσληψη του αναγκαίου
προσωπικού, όχι με επιβάρυνση των γονέων ή/και των εκπαιδευτικών. Η ακόμη, να εξετασθεί η
δυνατότητα της επέκταση της σύμβασης των συμβασιούχων καθαριστριών έτσι ώστε να είναι δυνατόν να
έρχονται και το πρωί.

Δεν θεωρούμε ικανοποιητική λύση την πρόταση που έχει γίνει στις απογευματινές καθαρίστριες
να αναλάβουν το πρωινό καθάρισμα για 1-2 ώρες με 60 ευρώ το μήνα επιπλέον. Το ποσόν αυτό είναι
εξευτελιστικό και δεν επαρκεί ούτε για τα εισιτήρια της μετακίνησής τους. Για το λόγο αυτό δεν έχει
υπάρξει ιδιαίτερη ανταπόκριση σε αυτή την πρόταση. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι και αυτές που
δέχτηκαν, δεν έχουν πληρωθεί ακόμη.
Σήμερα, 2 σχολικά συγκροτήματα είναι χωρίς πρωινή καθαρίστρια, σε 2 εξακολουθούν να
υπάρχουν οι παλιές καθαρίστριες αορίστου χρόνου, σε 3 υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση –με
καθαρίστριες που πληρώνονται με 60 ευρώ για 1-2 ώρες αλλά και με πληρωμή από γονείς και σε ένα
μόνο υπάρχει καθαρίστρια αορίστου χρόνου με σύμβαση που βρίσκεται στο σχολείο από τις 9 έως τις 1
Σε όλα τα νηπιαγωγεία μας δεν υπάρχει πρωινή καθαρίστρια από το Δήμο, ενώ σε δύο από αυτά
υπάρχει με πληρωμή των γονέων.
Ζητάμε από το Δήμο να μεριμνήσει για να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολείων και σε πρωινή
καθαριότητα με πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού. Επίσης ζητάμε να φτιαχτούν επιπλέον
τουαλέτες στο 5ου νηπιαγωγείο, αφού οι τουαλέτες δεν επαρκούν για το μεγάλο αριθμό των μικρών
μαθητών. Το αίτημα έχει τεθεί επανειλημμένα, αλλά δεν έχει ικανοποιηθεί.»
Επίσης απαιτήσαμε να πάρουμε το λόγο για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια σχετικά με
την ανακρίβεια που ειπώθηκε ότι ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι και τραπεζοκόμος, αλλά δεν μας
δόθηκε ο λόγος.
Τέλος, διαφωνήσαμε έντονα με την πρόθεση που εκφράστηκε εισηγητικά από την Ένωση
Γονέων να ζητηθεί από το Δήμο να αναθέσει τη φύλαξη των Σχολείων σε εταιρεία σεκιούριτι,
δηλαδή με την προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί το γονεϊκό κίνημα στη «διεκδίκηση» επέκτασης της
σύμβασης του δήμου με ιδιωτική εταιρεία.
Συμπεράσματα:
1. Λύσεις μπορούν να βρεθούν, αλλά πολιτική βούληση δεν υπάρχει από την πλευρά του Δήμου.
2. Η απόπειρα περιγραφής θεσμικών αδιεξόδων, μας κάνει ιδιαίτερα καχύποπτους.
3. Μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα της καθαριότητας είναι θετικό βήμα, αρκεί να
δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και να παίρνονται αποφάσεις
να μη γίνεται απλά και μόνο «για την τιμή των όπλων». Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο
έγινε, χωρίς να ενημερωθεί ο Σύλλογός μας, στις 28/2. Πέρασε σχεδόν ομόφωνα το ψήφισμα που
κατέθεσε η Ένωση Γονέων. Αναρωτιόμαστε πώς και αν θα υλοποιηθεί κάτι από όλα αυτά.
4. Η πρωινή καθαριότητα των Σχολείων πρέπει να γίνει αντικείμενο δυναμικής διεκδίκησης γονέων
και εκπαιδευτικών, και αυτό προτείναμε στη σύσκεψη. Όταν η διεκδίκηση παίρνει φωνή τότε
αναγκάζονται να ψάξουν λύσεις.
5. Για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, απ’ ότι φαίνεται «λεφτά υπάρχουν». Κάθε χρόνο κάποιος
εργολάβος παίρνει 400.000 ευρώ για να κάνει συντήρηση τω σχολικών κτιρίων. Αυτό το γεγονός,

πρέπει να μας προβληματίσει. Πρέπει να μπει τέλος στην εκμετάλλευση της διάθεσης των γονέων
για προσφορά, βάψιμο και επισκευή των σχολείων. Την ώρα που ένας εργολάβος έχει αναλάβει
αυτές τις εργασίες με 400.000 ευρώ το χρόνο, είναι απαράδεκτο να καταλήγουμε σε
«εθελοντισμό» για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων.
6. Η δημοσιοποίηση του αναλυτικού οικονομικού απολογισμού της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, ο
οποίος έχει καταντήσει επτασφράγιστο μυστικό, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά μας, είναι
περισσότερο από απαραίτητη σήμερα. Απαραίτητη είναι επίσης η διαφανής και νόμιμη λειτουργία
των νομικών προσώπων των δύο Σχολικών Επιτροπών.
Για τους παραπάνω λόγους, καλούμε τους Διευθυντές/τριες των Δημοτικών Σχολείων και
τις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων της Νέας Σμύρνης σε συνάντηση-σύσκεψη τη
Δευτέρα 20 Μαρτίου στις 7 μμ στο 7ο Δημοτικό Σχολείο με θέματα:
Καθαριότητα Σχολείων –τρόποι διεκδίκησης
Λειτουργία ΕΣΕ ΠΕ και προβλήματα στη διαχείριση των οικονομικών της.

