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Συνάντηση με τους Διευθυντές/τριες υποδιευθυντές/τριες και
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Στις 20 Μαρτίου έγινε η συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου μας με τους διευθυντές και τις
προϊσταμένες των σχολικών μονάδων. Παρευρέθηκαν 6 διευθυντές/τριες 1 υποδιευθύντρια και 5
προϊσταμένες. Στη συζήτηση που έγινε αναδείχτηκαν τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν
σχετικά με τη λειτουργία της ΕΣΕ ΠΕ και της ΔΕΠ. Η συνάντηση αποτιμήθηκε ως θετική.
Αποφασίστηκε:
Να γραφτεί κείμενο προς Πρόεδρο ΕΣΕ ΠΕ και μέλη, Πρόεδρο ΔΕΠ κα μέλη και Δήμαρχο το
οποίο να θέτει τα ζητήματα:
Ζητάμε να μας χορηγηθεί ο αναλυτικός οικονομικός απολογισμός εξόδων της ΕΣΕΠΕ, του 2016,
δηλαδή, τα έξοδα ανά σχολική μονάδα και κατά είδος (ΔΕΚΟ, αμοιβές καθαριστριών, σχολικών
τροχονόμων, αναλώσιμα, επισκευές κλπ).
Ζητάμε τα πρακτικά της ΕΣΕ ΠΕ, τουλάχιστον όσον αφορά στο κομμάτι της έγκρισης των
οικονομικών απολογισμών.
Απαιτούμε να απαντηθεί το ερώτημα πότε θα ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί για την κάθε
σχολική μονάδα, οι οποίοι σύμφωνα με το νόμο ανοίγουν στο όνομα της σχολικής επιτροπής με
προσθήκη του ονόματος της αντίστοιχης σχολικής μονάδας
Απαιτούμε να γίνεται η κατανομή της επιχορήγησης των σχολείων με βάση συγκεκριμένα και
σταθερά κριτήρια όπως ορίζει ο νόμος.
Διαμαρτυρόμαστε για την ανεπάρκεια των υπηρεσιών του Δήμου στην υποστήριξη των τρεχόντων
αλλά και των γενικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σχολεία.
Το κείμενο αυτό θα διαμορφωθεί από κοινού, θα υπογραφεί από όλους τους διευθυντές/τριες και
προϊσταμένες και θα διαβιβαστεί μέσω του Συλλόγου σε Δήμαρχο, Αντιδήμαρχο, Πρόεδρο ΕΣΕ
ΠΕ.
Θα ζητηθεί συνάντηση με το Νέο Πρόεδρο της ΕΣΕ ΠΕ ο οποίος θα οριστεί την επόμενη
εβδομάδα.
Θα ζητηθεί συνάντηση με Δήμαρχο/Αντιδήμαρχο Παιδείας.
Θα καταγραφούν τα επείγοντα προβλήματα των σχολείων και θα φτιαχτεί υπόμνημα το οποίο θα
κατατεθεί μαζί με τα προηγούμενα.
Θα γίνει έγγραφο προς τον Δ/ντη της Δ Αθήνας σχετικά με όλα αυτά τα θέματα και θα ζητηθεί
συνάντηση.
Στις συναντήσεις αυτές μαζί με το ΔΣ θα συμμετέχουν και οι Διευθυντές/τριες και προϊσταμένες.
Σε εύλογο χρονικό διάστημα, εάν δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση σχετικά με την Ενιαία Σχολική
Επιτροπή, θα εξετασθούν και η νομική οδός αντιμετώπισης του προβλήματος.

