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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ν. 93
Αποφάσεις Τακτικού Διοικητικό Συμβουλίου της 10-9-2018
1.

Προβλήματα σχολείων, κενά, συσκέψεις κινητοποιήσεις.

Έγινε ενημέρωση ότι έχουν καλυφθεί όλα τα κενά ΠΕ 70 και ΠΕ60 στη Δ Αθήνας. Λείπουν
ειδικότητες από πολλά σχολεία. Οι υπάρχουσες ειδικότητες αναμένεται να τοποθετηθούν μέχρι
το τέλος της εβδομάδας. Για εικαστικά περιμένουμε συναδέλφους με διάθεση από τη
δευτεροβάθμια. Για τα γαλλικά πρέπει να προηγηθεί η εξέταση πολλών ενστάσεων που έχουν
γίνει για τις αρχικές τοποθετήσεις. Τοποθετήθηκαν και οι 99 (12 για νηπιαγωγεία)
συνάδελφοι/σσες της παράλληλης στήριξης που έχουν έρθει, αλλά μοιράζονται σε 2,3, 4 ή και
5 παιδιά!!! Συνολικά έχουν εγκριθεί 389 αιτήματα μαθητών/τριων εκ των οποίων 28 είναι για
νηπιαγωγεία.
Συμμετέχουμε στη σύσκεψη για το Συντονισμό Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ που καλεί ο Σύλλογος
ΠΕ Κ. Σωτηρίου την Τετάρτη 12/9 στις 7 μμ στη ΔΟΕ.
Συγκεντρώνουμε τα κενά από τα σχολεία στο τέλος της εβδομάδας για να βγει η σχετική
ανακοίνωση.

2.

Σχετικά με το διδακτικό και εργασιακό ωράριο:

Απαντώντας

σε

ερωτήματα

συναδέλφων/σσων

σχετικά

με

το

εργασιακό

μας

ωράριο

επισημαίνουμε ιδιαίτερα έντονα τα παρακάτω:
Παρά τις περσινές νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης τίποτα δεν αλλάζει σε σχέση με το
ζήτημα αυτό. Παραμένουμε στο σχολείο πέραν του διδακτικού ωραρίου μόνο εφόσον μας ανατεθεί
συγκεκριμένη εργασία. Η θέση της ΔΟΕ: «Σε κάθε περίπτωση σημειώνουμε ότι, όλες οι μέχρι τώρα
σχετικές διατάξεις του νόμου αλλά και η εγκύκλιος, υιοθετούν τη διατύπωση «όχι όμως πέρα από
έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα» (διατύπωση του Ν. 1566/1985), που
σαφέστατα ορίζει το μέγιστο και όχι το ελάχιστο ή το υποχρεωτικό όριο παραμονής. Το Δ.Σ. της
Δ.Ο.Ε. καλεί τους συλλόγους διδασκόντων (κυρίαρχο και αποφασιστικό όργανο διοίκησης των
σχολικών μονάδων) να συνεχίσουν να εργάζονται στο σχολείο όπως έκαναν μέχρι σήμερα και να μην
εφαρμόσουν καμιά εντολή για υποχρεωτική παραμονή στο σχολείο για 30 ώρες την εβδομάδα. Η
αρμοδιότητα της εκτίμησης των περιπτώσεων παραμονής πέραν του διδακτικού ωραρίου, σύμφωνα
και με τον τελευταίο νόμο 4512/2018, ανήκει στους συλλόγους διδασκόντων.
Καλούμε τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων τις Προϊσταμένες των νηπιαγωγείων και τους
Διευθυντές Εκπαίδευσης να μην επιχειρήσουν να εφαρμόσουν, παράνομες και αυταρχικές,

λογικές υποχρεωτικής παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο. Απέναντί τους θα βρεθεί
σύσσωμος ο κλάδος που θα αντιδράσει με κάθε πρόσφορο τρόπο».

3.

Νόμος για τις Δομές στην Εκπαίδευση:

Με βάση το ν. 4547/18 καταργούνται οι σχολικοί σύμβουλοι και αντικαθίστανται από τους
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (άρθρο 5). Η διαδικασία επιλογής Συντονιστών αναμένεται να
ολοκληρωθεί μετά τα τέλη Σεπτέμβρη. Η θητεία των Σχολικών Συμβούλων έχει παραταθεί μέχρι
και 6 μήνες. Συνεπώς, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους.
Μέχρι στιγμής, και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων στα ΚΕΣΥ (η
οποία θα ακολουθήσει την επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου) τα ΚΕΣΥ θα λειτουργούν
ως

ΚΕΔΔΥ.

Κατά

συνέπεια,

συνεχίζουμε

τις

διαδικασίες

παραπομπής

για

διάγνωση,

διαφοροδιάγνωση και υποστήριξη όπως την προηγούμενη χρονιά.
Συνολικά, εκτιμάται ότι ο νέος νόμος για τις δομές στην εκπαίδευση θα μπει σε εφαρμογή στις αρχές
του 2019.
Η θέση του Συλλόγου μας είναι η διεκδίκηση για την κατάργησή του.

4.

Συμμετοχή σε αντιφασιστικές-αντιρατσιστικές εκδηλώσεις.

Αποφασίστηκε να εκδοθεί ανακοίνωση –κάλεσμα για συμμετοχή των συναδέλφων στην πορεία
για τα 5 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, που θα γίνει την Τρίτη 18 Σεπτέμβρη.
Η πορεία θα ξεκινήσει όπως κάθε χρόνο στις 5.30 το απόγευμα από το μνημείο στην οδό Παύλου
Φύσσα 60 (πρώην Παναγή Τσαλδάρη) και θα καταλήξει στα κεντρικά γραφεία της Χρυσής Αυγής
στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά.

5.

Εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Έγινε ενημέρωση για τις ενέργειες του Δήμου Νέας Σμύρνης ο οποίος προσπάθησε μέσα στο
καλοκαίρι χωρίς καν να ενημερώσει τα μέλη της ΔΕΠ όπως όφειλε, χωρίς να ενδιαφερθεί για
τη γνώμη της σχολικής κοινότητας να ζητήσει αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ για να τοποθετηθούν σε
αυλές δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.
Όπως αναφέραμε στο υπόμνημα-διαμαρτυρία της 31/7/2018,
«Σε επικοινωνία μας με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας στις 20 Ιουλίου, ενημερωθήκαμε ότι έχει
γίνει ήδη επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, όπου τους εξηγήθηκε ότι το
έγγραφο αυτό (για παροχή ΠΡΟΚΑΤ) δεν αφορούσε τα Δημοτικά αλλά τα Νηπιαγωγεία, στα πλαίσια
της επέκτασης της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Μάλιστα, το Υπουργείο, είχε ήδη απορρίψει το 6ο και το 12ο Δημοτικό εφόσον δεν συστεγάζονται με
νηπιαγωγείο και ο Δήμος Νέας Σμύρνης τροποποιεί

την πρότασή του την οποία πρόκειται να

αποστείλει άμεσα όπου θα ζητά ΠΡΟΚΑΤ αίθουσες για να τοποθετηθούν σε Νηπιαγωγεία!
Μια στον αύλιο χώρο του το 2ου Νηπιαγωγείου, μια στον αύλιο χώρο του 4ου Νηπιαγωγείου και
άγνωστος αριθμός για το 7ο Νηπιαγωγείο το οποίο εφόσον συστεγάζεται με το 4ο –Αγ. Ανδρέας
Δημοτικά Σχολεία οι ΠΡΟΚΑΤ θα τοποθετηθούν στην αυλή των Δημοτικών.

Στην έντονη διαμαρτυρία μας, αναφέραμε για μια φορά ακόμη ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης θα
πρέπει να αντιμετωπίσει επιτέλους σοβαρά το εντονότατο κτιριακό πρόβλημα το οποίο έχει εδώ
και μια δεκαετία. Η απάντηση του αρμόδιου αντιδημάρχου και Προέδρου της ΔΕΠ ήταν ότι αν
δεν θέλουμε τα ΠΡΟΚΑΤ τότε δε θα εφαρμοστεί ποτέ η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική
αγωγή και εκπαίδευση και ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό, μια που
όλα τα προνήπια του Δήμου έχουν φέτος βολευτεί είτε στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς είτε
στους ιδιωτικούς με τα voucher!!!
Από αυτές τις επικοινωνίες, κατανοήσαμε πλήρως ότι τελικά, η πρόταση του Δήμου Νέας
Σμύρνης για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής αγωγής και εκπαίδευσης, μια πρόταση
την οποία περιμένουμε να διατυπωθεί γραπτά από τις 3 Απριλίου (για τη μη κατάθεση της
πρότασης αυτής διαμαρτυρηθήκαμε στις 29/5), είναι απλώς να μπουν ΠΡΟΚΑΤ στις αυλές των
υπαρχόντων νηπιαγωγείων!!!
Δυστυχώς, μας είναι γνωστή η στάση του Δήμου Νέας Σμύρνης διαχρονικά. Εδώ και μια δεκαετία,
ενημερώνουμε, τεκμηριώνουμε, διεκδικούμε, διαμαρτυρόμαστε για το εντονότατο κτιριακό πρόβλημα,
αλλά, ο πλεονασματικός Δήμος Νέας Σμύρνης δεν ενδιαφέρεται για μια σοβαρή και ριζική λύση.
Αντίθετα, κάνει διαρκώς μπαλώματα με ΠΡΟΚΑΤ με αποτέλεσμα ΟΛΑ τα σχολεία της Νέας
Σμύρνης να είναι πλέον υπερμεγέθη και με ανεπαρκή προαύλια.»
Μετά τις διαμαρτυρίες μας, αποσύρθηκαν οι προτάσεις αυτές για το 4ο και 2ο Νηπιαγωγείο. Όμως, ο
Δήμος Νέας Σμύρνης επιμένει στο αίτημα για 3 ΠΡΟΚΑΤ αίθουσες στο 4ο –Αγ. Ανδρέας για να
στεγάσουν τα προνήπια λόγω συστέγασης με το 7ο Νηπιαγωγείο.
Μια τέτοια εξέλιξη δεν πρέπει να την επιτρέψουμε.
Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι:
Στηρίζουμε τις αντιδράσεις/κινητοποιήσεις των Συλλόγων Γονέων των δύο Σχολείων που
θίγονται.
Εκδίδουμε νέα ανακοίνωση διαμαρτυρίας
Καταγράφουμε εκ νέου τον αριθμό των νηπίων προνηπίων για να γίνει εκτίμηση των αιθουσών
που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτική προσχολικής αγωγής και
εκπαίδευσης
Προτείνουμε να προχωρήσει ο Δήμος σε άμεση ενοικίαση κατάλληλων χώρων αξιοποιώντας
σχετικό κονδύλι που δίδεται από το Υπ. Παιδείας.
να προχωρήσει η ίδρυση και η στελέχωση των δύο (2) νηπιαγωγείων στο Παπαστράτειο και
στην Πλατεία Ζαρίφη,
να φτιαχτεί κανονική δεύτερη αίθουσα στο 9ο Νηπιαγωγείο
και να υπάρξει επιτέλους προγραμματισμός για αγορά οικοπέδων και οικοδόμηση και άλλων
σύγχρονων νηπιαγωγείων στην περιοχή μας.

6.

Ενημέρωση από τη συνάντηση με τον νέο Πρόεδρο της ΕΣΕΠΕ

Η συνάντηση έγινε στις 20/6/2018. Παραθέτουμε παρακάτω τόσο τα ζητήματα που έθεσε ο
ίδιος ο Πρόεδρος της ΕΣΕΠΕ όσο και τα ζητήματα που τέθηκαν από την πλευρά του ΔΣ του
Συλλόγου μας και τις απαντήσεις που δόθηκαν.
Θεωρούμε ότι είναι χρήσιμες για τον προγραμματισμό και τις διεκδικήσεις των σχολείων.

Ο νέος Πρόεδρος της ΕΣΕΠΕ κ. Σιούτας, έθεσε τα παρακάτω ζητήματα:
Α. Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή είναι ένα νομικό πρόσωπο που επιτελεί ένα συγκεκριμένο έργο. Είναι
υπεύθυνο για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και τις μικροσυσκευές. Σήμερα οι ρόλοι έχουν
μπερδευτεί με τις άλλες υπηρεσίες.
Στόχος του είναι να δημιουργήσει ένα μητρώο με τις ανάγκες των σχολείων να κάνει καταμερισμό
ευθυνών και να διεκπεραιώσει προς τις τεχνικές υπηρεσίες ότι τους αναλογεί. Για το λόγο αυτό
έχει στείλει έγγραφο στα σχολεία να στείλουν τις ανάγκες τους για να γίνει η κατηγοριοποίηση των
αναγκών.

Και όταν γίνει η κατηγοριοποίηση θα προωθήσει τα αιτήματα των

σχολείων στους

ανάλογους τομείς οι οποίοι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οι διευθυντές θα
ενημερωθούν σε ποιον τομέα έχει πάει το κάθε αίτημα τους.
Β. Θα αλλάξει ο τρόπος παραγγελιών των αναλώσιμων για τα σχολεία και θα γίνονται συνολικές
παραγγελίες τρείς η τέσσερις φορές το χρόνο. Θα πρέπει να σταματήσουν τα διαρκή αιτήματα για
μικρές παραγγελίες. Τα σχολεία θα παίρνουν χαρτί ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών τους με
παραγγελία τρεις φορές το χρόνο. Πρέπει να γίνει ένα πρόγραμμα και από τους διευθυντές και από
τους δασκάλους και να πουν τι χρειάζονται κάθε τρίμηνο να προγραμματίσουν τι χρειάζονται για ένα
τρίμηνο.
Γ. Θα κάνει προϋπολογισμό της ΕΣΕΠΕ με βάση τα έξοδα των τελευταίων χρόνων για να ξέρει από
την αρχή ο Δήμος πόσα χρήματα πρέπει να δοθούν για τα σχολεία επιπλέον της κρατικής
επιχορήγησης.
Δ. Οι λογαριασμοί των σχολείων θα λειτουργήσουν. Δεν είναι λειτουργικό να θέλει ένας διευθυντής
να φτιάξε π.χ. ένα κλειδί και να παίρνει τηλέφωνο τη σχολική επιτροπή . Για αυτό και θα
λειτουργήσουν οι λογαριασμοί το σχολείο των σχολείων αρχικά με ένα μικρό ποσόν που θα
υπολογιστεί όταν εξοφληθούν οι προμηθευτές που δεν έχουν πληρωθεί δύο μήνες τώρα λόγω της
αλλαγής στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή. Αν δεν φτάνουν θα ζητηθεί έκτακτη επιχορήγηση για να
πληρωθούν τα πάντα.
Ε. Τα χρήματα των τροφείων θα δίνονται από την κοινωνική υπηρεσία και όχι από χρήματα της
Σχολικής Επιτροπής

και αυτό έχει περάσει σαν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η Σχολική

Επιτροπή θα εισπράττει το ενοίκιο από τα κυλικεία και τα τροφεία θα δίνονται πίσω από την
κοινωνική υπηρεσία του δήμου στην οποία υπεύθυνος είναι ο κ. Γιατζίδης. Έτσι θα υπάρχουν
επιπλέον χρήματα στη σχολική επιτροπή για τις ανάγκες των σχολείων. Είναι επιπλέον 15.000 ευρώ.
ΣΤ. Επισήμανε επίσης ότι η σχολική επιτροπή έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες για να ξοδέψει τα
χρήματα που της κατανέμονται. Οτιδήποτε είναι εκτός των αρμοδιοτήτων της δεν εγκρίνεται από το
Ελεγκτικό Συμβούλιο και θα απορρίπτεται σαν αίτημα. Για παράδειγμα δεν είναι δυνατόν να εγκρίνει
παράταση τις συμβάσεις των εργαζομένων Γενικών Καθηκόντων οι οποίοι είχαν προσληφθεί από
πρόγραμμα ΕΣΠΑ μέσω του ΟΑΕΔ και γι αυτό ήταν αδύνατον να ανταποκριθεί σε αιτήματα
παράταση στις προσλήψεις τους. Και όσον αφορά τα αιτήματα για καθαριστικά, χαρτί

φωτοτυπικού

και είδη φαρμακείου θα εγκρίνονται όλα δεν θα κόβεται τίποτα Αρκεί να γίνεται προγραμματισμός
ανά τρίμηνο.
Μας εξήγησε ότι τα όποια επιπλέον χρήματα παίρνει η Σχολική Επιτροπή έρχονται σαν έκτακτη
επιχορήγηση που θα κατευθυνθεί σε συγκεκριμένο σκοπό. Τέτοια έκτακτη επιχορήγηση που θα
κατευθυνθεί σε συγκεκριμένο σκοπό είναι τα χρήματα που θα έρθουν για την ανανέωση του
εξοπλισμού των εργαστηρίων των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το επόμενο διάστημα θα προσπαθήσει
να αξιοποιήσει κα άλλα τέτοια κονδύλια.

Ζ. Δεσμεύεται να μην πάρει το επιμίσθιο του Προέδρου παρόλο που είναι απόφαση
συμβουλίου

δημοτικού

(βέβαια έχει κάνει παρατήρηση στο δήμο Νέας Σμύρνης το ελεγκτικό συνέδριο),

πρόκειται για επιπλέον 6.000 ευρώ.

Από την πλευρά μας θέσαμε τα παρακάτω ζητήματα:
Α. Να μην ξαναγίνει το Σεπτέμβρη αυτό που έγινε την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή ότι δεν είχαν τα
σχολεία ούτε χαρτί φωτοτυπικού ούτε αναλώσιμα γιατί
προμηθευτές.

Επίσης, να

δεν είχαν κλείσει σύμβαση με τους

ληφθεί υπόψη στον προγραμματισμό σαν βάση τι έχουν ξοδέψει την

προηγούμενη χρονιά τα σχολεία και με αυτό τον τρόπο να γίνει ο όποιος προϋπολογισμός.
Β. Επίσης ζητήσαμε να γίνουν άμεσα όσες μικροεπισκευές είναι απαραίτητες για το άνοιγμα των
σχολείων. Η σχολική επιτροπή θα πρέπει να είναι έτοιμη για συντήρηση καυστήρων για καθάρισμα
φρεατίων και ότι άλλο χρειάζεται προετοιμασία μέσα στο καλοκαίρι για να είναι έτοιμα τα σχολεία
για την έναρξη.
Γ. Για το σοβαρό πρόβλημα με το βάψιμο των σχολείων, θέσαμε το ζήτημα ότι ορισμένα σχολικά
κτίρια έχουν πολλά χρόνια να βαφτούν από το Δήμο και αυτό είναι πολύ σοβαρό.
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της ΕΣΕΠΕ μας ενημέρωσε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κονδύλι για το
βάψιμο των σχολικών κτιρίων αλλά δεν γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα γιατί είναι θέμα της τεχνικής
υπηρεσίας.

Ζητήσαμε να πάρει το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας και να το επεξεργαστεί
με βάση τα αιτήματα των σχολείων τα οποία καταγράφονται στα έγγραφα που θα παραλάβει. Να
ελέγχει το χρονοδιάγραμμα και την υλοποίηση του. Να σταματήσει άμεσα το καθεστώς όπου γονείς
και εκπαιδευτικοί βάφουν τα σχολικά κτίρια και ο Δήμος πληρώνει μόνο τα χρώματα. Παρατηρήσαμε
ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου αποτελούνται από υπαλλήλους οι οποίοι εκτελούν τις εντολές
του πολιτικού τους προϊσταμένου. Δεν είναι δυνατόν να επιλέγουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες την
αναγκαιότητα και να αξιολογούν την προτεραιότητα των έργων. Αυτό είναι ευθύνη Πολιτικού
Προϊσταμένου.
Ο κ. Σιούτας μας απάντησε ότι

αυτός θα διαβιβάσει τα αιτήματα και ο καθένας να αναλάβει

τις ευθύνες του. Τα κριτήρια του προγραμματισμού και οι προτεραιότητες ανήκουν στην
Υπεύθυνη των Τεχνικών Υπηρεσιών. Αυτός θα προωθήσει τα αιτήματα

και οι τεχνικές

υπηρεσίες ας δώσουν απαντήσεις και ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Η Σχολική
Επιτροπή έχει ξεκάθαρο κομμάτι διαχείρισης και ξεκάθαρο ρόλο. Δεν δίνει κατευθύνσεις στην
τεχνική υπηρεσία. Μόνο τις μικρές επισκευές και τα βαψίματα στα προαύλια τα κάνει σχολική
επιτροπή.
Δ. Ζητήσαμε επίσης να δίνεται αναλυτικός οικονομικός απολογισμός κατά σχολείο και κατά είδος
εξόδων φέρνοντας το παράδειγμα του πρόχειρο πρόσφατου οικονομικού απολογισμού εξαμήνου ο
οποίος εκδόθηκε το προηγούμενο διάστημα όπου ανακαλύψαμε ότι υπήρχαν σοβαρά λάθη στις
καταχωρήσεις εξόδων κυρίως στα νηπιαγωγεία.
Μας είπε ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί για τα έξοδα και τον απολογισμό
διαχείρισης. όμως δεσμεύτηκε ότι από το

τις προηγούμενης

Σεπτέμβρη υπάρχει μηνιαίος απολογισμός των

εξόδων των σχολείων. Επίσης, δεσμεύτηκε ότι εάν γίνονται συνολικές παραγγελίες με
προγραμματισμό και δεν απασχολείται κάθε μέρα η υπάλληλος με συμπληρώματα μικρών
παραγγελιών τότε μπορούμε να φτιάξουμε φακέλους σχολείων
Ε. Ενημερώσαμε επίσης ότι στα σχολεία που λειτουργούν ΚΔΑΠ δεν έχουν δοθεί ποτέ χρήματα για
αγορά υλικού όπως ήταν η αρχική υπόσχεση αλλά αντίθετα γίνονται μόνο φθορές. Ότι η μέχρι
στιγμής απάντηση που έχουμε πάρει από την προηγούμενη διοίκηση της Σχολικής Επιτροπής είναι
ότι τα χρήματα αυτά που αντιστοιχούν σε 1.200 με 1.300 ευρώ ανά

παιδί τα παίρνει ο δήμος ο

οποίος πληρώνει τα έξοδα των εργαζομένων και όποια άλλα έξοδα και ότι περισσεύει αποφασίζει το
δημοτικό συμβούλιο πώς θα τα διαχειριστεί Και ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης επιχορηγεί τα σχολεία με
πολλά επιπλέον της κρατικής επιχορήγησης χρήματα.
Επισημάναμε επίσης ότι τα σχολεία στα οποία λειτουργούν ΚΔΑΠ έχουν αυξημένη κατανάλωση σε
λογαριασμούς ΔΕΚΟ και σε ανάγκες για αντικατάσταση υλικών που φθείρονται Και αυτό πρέπει να
παρθεί υπόψη σε όποιο προϋπολογισμό.
Ζ. Ενημερώσαμε επίσης ότι σαν σύλλογος στείλαμε στους διευθυντές/τριες έγγραφο για να το
απευθύνουν προς το Δήμο με το οποίο ζητούν να βεβαιώσουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου την

καταλληλότητα των σχολείων, γιατί απαιτείται από το myschool να το βεβαιώσουν οι διευθυντές οι
οποίοι δεν έχουν τις τεχνικές γνώσεις και την αρμοδιότητα για κάτι τέτοιο.
Η. Παραδώσαμε υπόμνημα για το κτιριακό πρόβλημα τόσο των δημοτικών σχολείων όσο και των
νηπιαγωγείων και επισημάναμε την ανάγκη να χτιστούν και να διαμορφωθούν άμεσα νέα νηπιαγωγεία
για να εφαρμοστεί ο νόμος για τη δημόσια δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση.
Τον ενημερώσαμε ότι υπάρχουν τρεις προτάσεις για νηπιαγωγεία ένα στην πλατεία Ζαρίφη ένα στο
Παπαστράτειο και ένα δίπλα του 4 δημοτικό (κτίριο Ελ. Βενιζέλου 4 που πωλείται). Επίσης του
παραδώσαμε επιπλέον το ίδιο υπόμνημα που είχε δοθεί ακριβώς ένα χρόνο πριν στον κύριο Συρίγο
μαζί με τις απαντήσεις του τότε Προέδρου
Ο κύριος Σιούτας συμφώνησε

ότι είναι απαραίτητο ένα νέο σχολείο για

τα παιδιά της Νέας

Σμύρνης. Υποσχέθηκε ότι θα εμπλακεί όσο μπορεί για να προχωρήσουν οι διαδικασίες αυτές
και θα μας ενημερώσει για τις δυσκολίες που υπάρχουν. Αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν είναι
αρμοδιότητα της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής αλλά της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και του
Αντιδημάρχου Παιδείας.
7.

Αποφασίστηκε ότι η Τακτική Εκλογική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας θα γίνει την

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018.
Επίσης οι εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια έχουν οριστεί για τις 7 Νοεμβρίου 2018.

Παρόντες/παρούσες: Μελαμπιανάκη Ζέττα, Καραμπά Σοφία, Μαντζαβράκου Ανθή, Αγιοπετρίτη
Μαριέττα, Κουρκούνη Φωτεινή, Μπογιατζής Φίλιππος.
Όλες οι αποφάσεις είναι ομόφωνες.

