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Προς: Πρόεδρο ΕΣΕ ΠΕ και Πρόεδρο ΔΕΠ 

Κοιν. Δ/ντη Δ Διεύθυνσης, Μέλη Συλλόγου, ΔΟΕ, Αιρετοί Δ Αθήνας, ΕΛΜΕ, Ένωση Γονέων, 

Σύλλογοι Γονέων, ΜΜΕ  

 

 

Κ. Πρόεδρε της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ΠΕ 

Ζητάμε να ορίσετε άμεσα συνάντηση με το ΔΣ του Συλλόγου μας, για να συζητήσουμε 

χρονίζοντα και επείγοντα θέματα που μας απασχολούν σχετικά με τη λειτουργία της 

Σχολικής Επιτροπής ΠΕ Νέας Σμύρνης και τις ανάγκες των Σχολείων.  

Ενδεικτικά, αναφέρουμε παρακάτω ορισμένα από αυτά.  

   

1.  Η κατανομή πιστώσεων.  

Γνωρίζουμε ότι σε ετήσια βάση, διατίθενται από τον κρατικό προϋπολογισμό περίπου 480.000 ευρώ 

ετησίως για τις δύο Σχολικές Επιτροπές της Νέας Σμύρνης. Εφόσον αυτά δεν επαρκούν, διατίθενται 

επιπλέον, σύμφωνα με δικιά σας ενημέρωση (στη σύσκεψη Ένωσης Γονέων για την καθαριότητα 

15/2), από τον προϋπολογισμό του Δήμου Νέας Σμύρνης, ετησίως περίπου 500.000 ευρώ (400.000 

για συντήρηση κτιρίων και 100.000 για λειτουργικά έξοδα). 

 Σύμφωνα με το ΦΕΚ 318-25/2/2011 (Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και 

ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών, αρ.2), ορίζεται ότι: «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 σήμερα.  

Ζητάμε να υπάρξουν σαφή και προσδιορισμένα κριτήρια (ενός είδους μαθηματικός τύπος) για την 

κατανομή των χρημάτων στις σχολικές μονάδες.   

Σε κάθε περίπτωση, ζητάμε να εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία.    

Σας υπενθυμίζουμε ότι το αίτημα αυτό έχει τεθεί στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής 

Παιδείας της 24/4, 25/4 και 12/5/2017 και από τους δύο εκπροσώπους της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (εκπρόσωπο Συλλόγου, εκπρόσωπο Δ Διεύθυνσης). 
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2. Λογαριασμοί των Σχολικών Μονάδων  

Γνωρίζουμε ότι το ΦΕΚ 318-25/2/2011 (Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και 

ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών, αρ3 παρ.8.) ορίζει σαφώς ότι: «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.»  

Γνωρίζουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει σήμερα, (με δικαιολογία τα capital control του 2015), ενώ έπρεπε 

να έχει υλοποιηθεί από το 2011. Σήμερα, οι διευθυντές/τριες και οι προϊσταμένες των σχολείων και 

νηπιαγωγείων της Νέας Σμύρνης, έχουν κληθεί επανειλημμένα από τον προηγούμενο Πρόεδρο της 

ΕΣΕ ΠΕ να δώσουν τον προσωπικό τους λογαριασμό για τους κατατεθούν τα χρήματα που έχουν 

ξοδέψει. Αυτό το καθεστώς, βρίσκεται στα όρια του νόμιμου, και δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί.  

Ζητάμε να εφαρμοστεί ο νόμος όσον αφορά αυτό το θέμα.  

Σας υπενθυμίζουμε ότι το αίτημα αυτό έχει τεθεί στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής 

Παιδείας της 24/4, 25/4 και 12/5/2017 και από τους δύο εκπροσώπους της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (εκπρόσωπο Συλλόγου, εκπρόσωπο Δ Διεύθυνσης). 

 

3.  Ζητάμε να μας  χορηγηθεί ο αναλυτικός οικονομικός απολογισμός εσόδων και εξόδων της 

ΕΣΕΠΕ, του έτους 2015 και του έτους 2016, και του πρώτου εξαμήνου του 2017, δηλαδή, τα έξοδα 

ανά  σχολική μονάδα και κατά είδος (ΔΕΚΟ, αμοιβές καθαριστριών, σχολικών τροχονόμων, 

αναλώσιμα, επισκευές κλπ).  

Σας υπενθυμίζουμε ότι το αίτημα αυτό έχει τεθεί στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής 

Παιδείας της 24/4, 25/4 και 12/5/2017 και από τους δύο εκπροσώπους της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (εκπρόσωπο Συλλόγου, εκπρόσωπο Δ Διεύθυνσης). 

Είναι αίτημα το οποίο έχει υποβληθεί επανειλημμένα από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ, την 

Ένωση Γονέων, Συλλόγους Γονέων και ουδέποτε έχει απαντηθεί. 

 

4.  Ζητάμε να μας χορηγηθεί το απόσπασμα πρακτικών των συνεδριάσεων της ΕΣΕ ΠΕ, που 

αφορά και το σκεπτικό και την κατανομή των κονδυλίων στα σχολεία και την έγκριση των 

οικονομικών απολογισμών του 2016.  

Επίσης, σας καλούμε να απαντήσετε στο έγγραφο αίτημα του εκπροσώπου μας στη ΔΕΠ 

(18/5/2017) και του εκπροσώπου της Δ Δ/νης ΠΕ (15/5/2017) για κοινοποίηση:  



 Αντιγράφων Πρακτικών συνεδρίασης της ΔΕΠ της 24-4-2017 και της 25-4-2017, όπως αυτά 

κοινοποιήθηκαν στους Δημοτικούς Συμβούλους την 26-4-2017.  

 Αντίγραφο Πρακτικού συνεδρίασης της ΔΕΠ της 12-5-2017.  

 Αντίγραφο της επιστολής παραίτησης (η μη αποδοχής) του Ν. Σιούτα από τη θέση του Προέδρου 

της ΕΣΕ ΠΕ.  

 

5. Έχουμε διαπιστώσει επανειλημμένα ότι οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου είναι ανεπαρκείς για την 

υποστήριξη των τρεχόντων αλλά και των γενικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα 

σχολεία. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο έλλειμμα ανταπόκρισης στις ανάγκες των 

σχολείων. Θα πρέπει να στελεχωθεί η τεχνική υπηρεσία με το απαραίτητο προσωπικό για να 

λειτουργήσει ικανοποιητικά.  

 

6. Ζητάμε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις εργασίες συντήρησης των σχολικών κτιρίων που 

πραγματοποιήθηκαν το 2016 και το πρώτο εξάμηνο του 2017 συγκριτικά με τα αιτήματα που 

υπήρξαν. Επίσης, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε με ποιο ρυθμό βάφονται τα κτίρια των σχολείων 

και ποιος είναι ο σχεδιασμός της Σχολικής Επιτροπής ΠΕ για το θέμα αυτό.  Το σημερινό καθεστώς, 

όπου, γονείς και εκπαιδευτικοί βάφουν τα σχολεία και –στην καλύτερη των περιπτώσεων- ο Δήμος 

τους παραπέμπει σε προμηθευτή για να πάρουν δωρεάν κάποια υλικά, πρέπει να σταματήσει. Είναι 

υποχρέωση του Δήμου η συντήρηση των σχολικών κτιρίων. 

 
7. Η επίλυση του προβλήματος της πρωινής καθαριότητας των Σχολείων, δεν έχει προχωρήσει. Η 

παραπομπή του θέματος στη νέα νομοθεσία η οποία επιτρέπει στους Δήμους να κάνουν 

προσλήψεις συμβασιούχων καθαριστριών μετά το ..2018, δε θεωρείται από εμάς ικανοποιητική 

απάντηση. (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.».) . Θα θέλαμε να μας 

ενημερώσετε για τις απόψεις και τις προτάσεις σας για το φλέγον αυτό θέμα.   

 
8. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε σχετικά με την λειτουργία των ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών).  
Έχουμε ενημερωθεί ότι η σύμβαση, περιέχει τον όρο ότι στα σχολεία όπου γίνεται το πρόγραμμα 

είναι απαραίτητο να υπάρχει πρωινή καθαρίστρια. Έχουμε όμως δεχτεί καταγγελίες από Σχολεία 

της περιοχής μας ότι αυτός ο όρος δεν τηρείται. Ποιος είναι ο προγραμματισμός της Σχολικής 

Επιτροπής ΠΕ για το θέμα αυτό;  



Σας υπενθυμίζουμε ότι στις 14/4/2016, σε ενημέρωση που κάνατε ως πρόεδρος της ΔΕΠ σε 

συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, είχατε πει ότι, στο πρόγραμμα αυτό, η 

χρηματοδότηση είναι «1200 ευρώ ανά παιδί και με αυτά τα χρήματα θα φτιαχτούν και υποδομές και 

θα αγοραστούν υλικά στα σχολεία» και ότι «εξασφαλίζεται η καθαριότητα των χώρων». Αυτά δεν 

έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τον σχεδιασμό σας.  

9. Σας ενημερώνουμε για την πρόσφατη (30/5/2017) ομόφωνη απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης 

για το μεγάλο ζήτημα του κτιριακού, ειδικά για τα Νηπιαγωγεία. Υπενθυμίζουμε τη δέσμευσή σας, 

ως Προέδρου της ΔΕΠ, πριν από δύο περίπου χρόνια, ότι θα προχωρήσει άμεσα η ίδρυση 3 νέων 

Νηπιαγωγείων. 

Παραθέτουμε την απόφαση.  

«Η ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΝΕΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

Στη Νέα Σμύρνη, τον πιο πυκνοκατοικημένο Δήμο της Αττικής, το κτιριακό πρόβλημα των σχολείων 

μας παραμένει έντονο.  

Παρά τις υποσχέσεις –εδώ και δύο χρόνια-του σημερινού Αντιδημάρχου Παιδείας ότι θα φτιαχτούν 3 

νέα νηπιαγωγεία, δεν έχει υλοποιηθεί απολύτως τίποτε. 

Και όμως, κάθε χρόνο μερικές εκατοντάδες παιδιά μένουν έξω από τους Δημοτικούς παιδικούς 

σταθμούς, ενώ στα 11 νηπιαγωγεία της Νέας Σμύρνης «χωράνε» με το ζόρι τα νήπια και ελάχιστα 

προνήπια. Ιδιαίτερα στην Άνω Νέα Σμύρνη το πρόβλημα έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις και το 11ο 

Νηπιαγωγείο δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες.  

Φέτος, τα νηπιαγωγεία της Νέας Σμύρνης εγγράφηκαν 515 Νήπια και 41 προνήπια. Στη λίστα με τις 

εγγραφές που δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ, βρίσκονται ακόμη 103 προνήπια που «τόλμησαν» να 

ζητήσουν εγγραφή, αλλά δεν «χωράνε» στο δημόσιο νηπιαγωγείο. 

Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση στο Δήμο Νέας Σμύρνης πρέπει να σταματήσει. Η Δημοτική Αρχή 

πρέπει να σταματήσει να αντιμετωπίζει το κτιριακό πρόβλημα ως «προσωρινό» γιατί «σταμάτησαν 

να γεννάνε λόγω κρίσης».  

Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο, τη ΔΕΠ και τον κ. Δήμαρχο να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Η Νέα 

Σμύρνη έχει ανάγκη από –τουλάχιστον – 3 νέα νηπιαγωγεία. Οι αριθμοί είναι για μια φορά ακόμα 

αμείλικτοι. Μόνο που πρέπει να καταλάβουν οι αρμόδιοι, ότι μιλάμε για παιδιά και όχι για αριθμούς.» 

10. Υπενθυμίζουμε  επίσης ότι έχουν χρονίσει αιτήματα νηπιαγωγείων σχετικά με την ανεπάρκεια που 

υπάρχει στις τουαλέτες τους οι οποίες δεν επαρκούν για το μεγάλο αριθμό μαθητών/τριων (5ο, 4ο , 

7ο κλπ). Είναι θέμα υγιεινής των νηπίων/προνηπίων το οποίο δεν είναι δυνατόν να αγνοείται.  



11.  Ζητάμε –το αυτονόητο: η επικοινωνία των αρμοδίων και των εκπροσώπων της ΕΣΕ ΠΕ και της 

ΔΕΠ με τους συναδέλφους/σσες Διευθυντές/τριες, Υποδιευθυντές/τριες και Προϊσταμένες να γίνεται 

με υπηρεσιακό και πολιτισμένο τρόπο. Δεν έχει σταματήσει η ροή παραπόνων προς το Σύλλογό 

μας, σχετικά με τον απαξιωτικό και χωρίς φερεγγυότητα τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα 

καθημερινά αιτήματα των σχολείων.  

12. Τέλος, ενημερωθήκαμε ότι στην τελευταία της συνεδρίαση η ΕΣΕ ΠΕ Νέας Σμύρνης 

αποφάσισε ότι θα ζητήσει από τις υπάρχουσες συμβασιούχες καθαρίστριες να αναλάβουν 

και την πρωινή καθαριότητα των σχολείων έναντι ενός εξευτελιστικού ποσού το οποίο δεν 

επαρκεί ούτε για τα εισιτήρια της επιπλέον μετακίνησής τους. Γνωρίζουμε ότι, αυτή η ίδια 

πρόταση, είχε απορριφθεί από τη συντριπτική πλειοψηφία των καθαριστριών τον 

Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2017. Επειδή λοιπόν, προβλέφθηκε ότι και πάλι θα υπάρξει 

αρνητική απάντηση από τις καθαρίστριες, η Σχολική Επιτροπή, για να τις υποχρεώσει να 

δεχτούν την πρόταση αυτή, αποφάσισε το ανήκουστο: Για όποιες δεν δεχτούν, θα ζητηθεί 

από τους  Διευθυντές/τριες των Σχολικών Μονάδων να τις χαρακτηρίσουν ανεπαρκείς, έτσι 

ώστε να δικαιολογηθεί  η μη ανανέωση της σύμβασής τους (απόλυση δηλαδή) και η 

πρόσληψη στη θέση τους άλλων πιο συνεργάσιμων! Και επειδή και οι Διευθυντές/τριες 

μπορεί να μην θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη απολύσεων, η Σχολική Επιτροπή τους 

καθιστά υπεύθυνους για το ότι δεν θα έχουν πρωινή καθαρίστρια στο σχολείο τους!!! 

Σας ενημερώνουμε ότι διαφωνούμε ριζικά με τέτοιες πρακτικές. Εάν η Σχολική Επιτροπή 

έχει πάρει τέτοια απόφαση, την καλούμε να την ανακαλέσει άμεσα. Εμείς από την πλευρά 

μας καλούμε τα μέλη μας να μη γίνουν συνένοχοι σε απολύσεις εργαζομένων και το Δήμο να 

λύσει επιτέλους το πρόβλημα της πρωινής καθαριότητας των σχολείων με σοβαρότητα και 

υπευθυνότητα. 

Περιμένουμε την ανταπόκριση και τη συνεργασία σας. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 
 

 

 


