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ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Σας είχαμε ενημερώσει με έγγραφό μας της 20/4/2016, ότι στην 15μελή σύνθεση της ΕΣΕ
ΠΕ Νέας Σμύρνης και στην 8μελή σύνθεση της ΔΕΠ Νέας Σμύρνης εξακολουθεί να υπάρχει ο Ν.
Σιούτας ως διευθυντής Σχολείου ΠΕ διορισμένος από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας, παρόλο που
ο συνάδελφος έχει συνταξιοδοτηθεί από 1/7/2015. Είχαμε επισημάνει ότι η παρουσία και η
συμμετοχή του σε συνεδριάσεις της ΕΣΕ ΠΕ και της ΔΕΠ με αυτήν την ιδιότητα είναι ενδεχόμενο
να εγείρει ζητήματα νομιμότητας των αποφάσεών της, ιδιαίτερα εάν υπάρχουν περιπτώσεις στις
οποίες η παρουσία του είναι καθοριστική για τον σχηματισμό απαρτίας. Είχαμε ζητήσει, να
προχωρήσετε στην ΑΜΕΣΗ αντικατάσταση του κ. Σιούτα καθώς και να ελέγξετε εάν υπάρχουν
αποφάσεις τις ΕΣΕ ΠΕ οι οποίες έχουν ληφθεί με απαρτία εξαρτώμενη από την παρουσία του.
Μέχρι σήμερα, ο κ. Σιούτας δεν έχει αντικατασταθεί. Επίσης, ο δεύτερος διορισμένος
διευθυντής στην ΕΣΕ ΠΕ, έχει δηλώσει την πρόθεσή του να παραιτηθεί λόγω των
δυσλειτουργιών της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ΠΕ.
Το ζήτημα αυτό πρέπει να λυθεί άμεσα. Το ΦΕΚ 318 /25 Φεβρουαρίου 2011, ορίζει ότι στην
Ενιαία Σχολική Επιτροπή συμμετέχουν τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε
αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
αντίστοιχα. Ο ορισμός ή/και η αντικατάστασή τους είναι αρμοδιότητα και υποχρέωση της
Υπηρεσίας.
Υποχρέωση της Υπηρεσίας επιπλέον, είναι ο έλεγχος και η εποπτεία για την καλή και
σωστή λειτουργία της ΕΣΕ ΠΕ και της ΔΕΠ η οποία κατά την άποψή μας δεν υφίσταται.
Σας ενημερώνουμε για τα σοβαρότατα προβλήματα που έχουμε καταγράψει, για τη λύση
των οποίων οφείλετε και εσείς να παρέμβετε:
 Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας δεν λειτουργεί.
 Η ΕΣΕΠΕ είτε δεν συνεδριάζει καθόλου είτε συνεδριάζει χωρίς απαρτία και πρακτικά.
 Υπάρχει συνεχιζόμενη άρνηση μας να δοθεί και να αναρτηθεί δημόσια ο αναλυτικός
οικονομικός απολογισμός της ΕΣΕ ΠΕ.
 Δεν εφαρμόζεται ο νόμος σύμφωνα με τον οποίο «Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής
προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε διευθυντή σχολείου για την
αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε
τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της σχολικής επιτροπής με προσθήκη του ονόματος της
αντίστοιχης σχολικής μονάδας. Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εξουσιοδοτεί το






διευθυντή που μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό. β) Για την
αντιμετώπιση αμέσων δαπανών επιτρέπεται η διατήρηση από τον διευθυντή σχολείου
μετρητών μέχρι 500 ευρώ. Στην περίπτωση που πρόκειται για συγκρότημα σχολείου
επιτρέπεται η διατήρηση ποσού μέχρι 1.000 ευρώ.» Αντίθετα, οι διευθυντές/τριες και οι
Προϊσταμένες καλούνται από την ΕΣΕ ΠΕ να δώσουν τον προσωπικό τους λογαριασμό (!!!)
για τους κατατεθούν τα χρήματα που έχουν ξοδέψει!
Δεν είναι διαφανής ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η κατανομή πιστώσεων. Σύμφωνα με το
νόμο «Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των
σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη
κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη
λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών
κ.λπ., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών
μονάδων.». Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.
Υπάρχουν σοβαρότατα ερωτήματα για τη νομιμότητα και τη διαφάνεια στη λειτουργία της
Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ΠΕ Νέας Σμύρνης.
Υπάρχει πολύ μεγάλο έλλειμμα ανταπόκρισης στις ανάγκες των σχολείων.

Περιμένουμε την ανταπόκριση και τη συνεργασία σας.
Ζητάμε άμεσα συνάντηση, στην οποία θα καλέσουμε διευθυντές και προϊσταμένες των
σχολικών μονάδων, για να υπάρξει συντονισμός ενεργειών και να τερματιστεί επιτέλους
αυτή η απαράδεκτη κατάσταση στο Δήμο Νέας Σμύρνης.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

