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Σχετικά με την απογραφή υλικού των Σχολικών Μονάδων 

 
Ενημερωθήκαμε ότι την Τρίτη 8/10, ήρθε στο μέιλ των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της 
περιοχής ευθύνης μας, από την ΕΣΕ ΠΕ  με το παρακάτω αίτημα:  

«Λόγω αλλαγής Προέδρου και Μελών της ΕΣΕΠΕ και απογραφικού ελέγχου,  
παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τους πίνακες ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ  
ΕΧΕΤΕ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΣ ΣΗΜΕΡΑ )  των ecxel που υπάρχουν συνημμένα και  
να μας τα αποστείλετε πίσω ΑΜΕΣΑ.» 

Οι 5 συνημμένοι πίνακες απογραφής (γραφικής ύλης-φαρμακείου-Α4-μελάνια, τόνερ-υλικά 
καθαριότητας) πραγματικά εκπλήσσουν για τη λεπτομέρεια καταγραφής που απαιτούν! 

Αυτοί οι πίνακες απογραφής θα μας είναι πάρα πολύ χρήσιμοι. Γιατί περιέχουν όλα όσα θα έπρεπε 
να έχει μια Σχολική Μονάδα στη διάθεσή της και μάλιστα σε αφθονία. Αλλά δυστυχώς δεν τα έχει. Η 
εμπειρία μας είναι ότι στα αιτήματα των σχολείων, ακόμα και για τα απολύτως απαραίτητα, πάντα 
υπάρχει ένας «κόφτης» που περιορίζει την τροφοδότηση των σχολείων μας με το αναγκαίο για τη 
λειτουργία τους υλικό. 

 Θεωρούμε ότι η ζητούμενη απογραφή δεν έχει κανένα νόημα. Δεν βοηθά κανένα. Τα σχολεία μας 
δεν έχουν κάπου  κρυμμένο «στοκ» από αναλώσιμα. Αντίθετα, δυστυχώς, πάρα πολλές φορές οι 
εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να αγοράζουν με δικά τους έξοδα 
αναλώσιμα, για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Μια επίσκεψη στις σχολικές μονάδες θα 
πείσει και τους πιο δύσπιστους.  

Καλούμε λοιπόν, τους Διευθυντές/τριες και Προϊσταμένες να μην συμπληρώσουν τους πίνακες 
απογραφής, αλλά να διαθέσουν το πολύτιμο χρόνο τους για να συμπληρώσουν ένα πίνακα με τις 
ΑΝΑΓΚΕΣ του κάθε σχολείου.  

Πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ πιο χρήσιμο για τον προγραμματισμό και της νέας ΕΣΕ ΠΕ και  των 
σχολικών μονάδων.  

Τέλος, ζητάμε άμεσα συνάντηση με το νέο Πρόεδρο της ΕΣΕ ΠΕ για να τον ενημερώσουμε 
για τα προβλήματα των σχολείων και να ενημερωθούμε για τον προγραμματισμό της Ενιαίας 
Σχολικής Επιτροπής ΠΕ.  

 

 

 

 


