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ΚΑΘΕ ΠΕΡΣΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ; 

 
Φτάνουμε αισίως στο τέλος Φεβρουαρίου και τα προβλήματα των σχολείων δεν έχουν τέλος! 

Α. Η απόφαση της ΕΣΕΠΕ για μεταφορά των τηλεφώνων των σχολείων από τον ΟΤΕ στη 

Wind για λόγους οικονομίας, έχει σε πολλά σχολεία δυσάρεστες συνέπειες.  

Σχολεία έμειναν και μένουν για αρκετές ημέρες χωρίς τηλέφωνο (3ο Νηπιαγωγείο, 4o 

Νηπιαγωγείο, 6ο Δημοτικό).  

Το τμήμα του 10ο Νηπιαγωγείου στην Ελ. Βενιζέλου, είναι ΕΝΑ ΜΗΝΑ χωρίς τηλέφωνο 

λόγω βλάβης την οποία η Wind δεν έχει λύσει ακόμα.  

Καταργήθηκε ο ένας τηλεφωνικός αριθμός (5ο Δημοτικό). 

Ενημερώθηκε το Σχολείο ότι θα καταργηθούν οι 2 από τους 3 τηλεφωνικούς αριθμούς (7ο 

Δημοτικό)  

Καταργήθηκαν η μία από τις δύο τηλεφωνικές γραμμές και η γραμμή του ΦΑΞ και έμεινε 

μόνο μία και για το τηλέφωνο και για φαξ (12ο Δημοτικό) 

Καταργήθηκε η γραμμή ISDN με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα με τη λειτουργία του 

φαξ (5ο Νηπιαγωγείο). 

Δεν υπήρξε πρόνοια για δεύτερο κανάλι φωνής στην ήδη υπάρχουσα τηλεφωνική γραμμή 

ώστε να μπορεί να δουλεύει και το fax (6ο Νηπιαγωγείο). 

Η κατάργηση των παροχών αυτών, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στα σχολεία, αφού 

κάνει πολύ δύσκολη την επικοινωνία με τους γονείς αλλά και των γονέων με τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς. Ένας τηλεφωνικός αριθμός μόνο δυσχεραίνει τη λειτουργία του σχολείου αλλά και 

του γραφείου του διευθυντή.  

 Έπρεπε να έχει γίνει κατανοητό, ότι, τα σχολεία ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΧΩΡΙΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ και να παρθούν όλα εκείνα τα μέτρα για να μην αναστατωθεί μέσα στη μέση της 

χρονιάς η λειτουργία τους.  

 Έπρεπε να έχει γίνει κατανοητό, ότι σε σχολεία της τάξης μεγέθους 300-400 παιδιών και 30-40 

εκπαιδευτικών, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μία μόνο τηλεφωνική γραμμή, είναι θέμα ασφάλειας 

των μαθητών/τριων και των εκπαιδευτικών.  

Υπάρχουν οι τεχνικοί τρόποι για να λυθούν αυτά τα προβλήματα και πρέπει να λυθούν 

ΑΜΕΣΑ. Αυτό που λείπει είναι η γνώση της λειτουργίας των σχολείων. Δυστυχώς, αναγκαζόμαστε 

να ανακαλύπτουμε συνεχώς την Αμερική. Και να ακούμε άστοχες ανεύθυνες και αλαζονικές 

υποδείξεις του τύπου «να παίρνουν τηλέφωνο οι δάσκαλοι από τα κινητά τους»!!!  

  

Β. Η υλοποίηση της απόφαση της ΕΣΕΠΕ για αλλαγή εταιρείας παροχής και συντήρησης 

φωτοτυπικών, για λόγους οικονομίας, έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα σε ορισμένα 

σχολεία (12ο, 7ο , 5ο,  2ο).  



Ενώ θα έπρεπε, να γίνει αντικατάσταση φωτοτυπικών σε ίσο αριθμό με τα προηγούμενα, 

συγκεκριμένα σχολεία έχουν βρεθεί με ΕΝΑ (1) μόνο φωτοτυπικό μηχάνημα, από ΔΥΟ (2) ή και 

ΤΡΙΑ (3) που λειτουργούσαν πριν, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η δουλειά των εκπαιδευτικών. 

Επίσης, στο 10ο Νηπιαγωγείο, αποσύρθηκε το φωτοτυπικό και δεν δόθηκε ΚΑΝΕΝΑ!!! 

Τα προβλήματα αυτά πρέπει να λυθούν άμεσα . Δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση να 

τινάζεται στον αέρα τη λειτουργία των σχολείων μέσα στη μέση της σχολικής χρονιάς για λόγους 

οικονομίας ή αλλαγής προμηθευτή. Υπάρχει άραγε συναίσθηση των αναγκών και του τρόπου 

λειτουργίας των σχολείων; Μάλλον όχι! 

 

Γ. Διατυπώνονται αιτήματα σχολείων για τα οποία δεν υπάρχει καμιά ανταπόκριση. 

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε τα παρακάτω:  

 

 Το χαρτί υγείας δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε σχολείο. Χρειάζεται χαρτί υγείας (ρολά) 500gr 

όπως κάθε χρόνο. Στις τουαλέτες του σχολείου δεν λειτουργούν τα περισσότερα καζανάκια. Η μη 

λειτουργία τους δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους υγείας. Έχει τελειώσει το μελάνι για τους 

μαρκαδόρους πίνακα (5ο Δημοτικό) 

 Ηλεκτρολογικές εργασίες (προβολείς, ηλεκτρικό κουδούνι και αντικατάσταση λαμπτήρων), 

αντικατάσταση επικίνδυνου υλικού σε σκαλοπάτια αύλειου χώρου (4ο Δημοτικό) 

 Μελάνια για το δεύτερο εκτυπωτή του σχολείου. Κάλυψη με ειδικό αφρώδες υλικό των τεσσάρων 

κολονών που βρίσκονται στον αύλειο χώρο του σχολείου, αγορά σημαίας, διαμόρφωση 

λαχανόκηπου.  (6ο Νηπιαγωγείο) 

 Αίτημα για νέο ψυγείο λόγω επικινδυνότητας του παλιού (4ο Νηπιαγωγείο). 

 Αίτημα για συμπλήρωμα καθαριστικών 19/2, αίτημα για είδη χειροτεχνίας για αποκριάτικες 

κατασκευές στις 10/2 με αρνητική απάντηση, κάλυψη σε μελάνια εκτυπωτή πέραν του γραφείου 

του διευθυντή, με αρνητική απάντηση, αίτημα άμεσης  πίστωσης 300 Ευρώ στους λογαριασμούς 

των σχολείων για την κάλυψη μέρους των αναγκών μας (3ο Δημοτικό).  

 Επιπλέον λίστα γραφικής ύλης βιβλιοπωλείου και αναγκαίων υλικών (1ο Νηπιαγωγείο) 

 Λίστα γραφικής ύλης και αναγκαίων υλικών από 6/2, (9ο Νηπιαγωγείο) 

 Αίτημα  (προφορικό και γραπτό) για αγορά αναλώσιμων (είδη βιβλιοπωλείου) και επιπλέον είδη 

για τις εποχικές ανάγκες αποκριάτικης δημιουργίας. (10ο Νηπιαγωγείο, 8ο Νηπιαγωγείο, 5ο 

Νηπιαγωγείο, 6ο Νηπιαγωγείο)  

Και ο κατάλογος μακραίνει συνεχώς… 

 

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ…  

 Τα απαραίτητα καθαριστικά, για την καθημερινή καθαριότητα, έχουν τελειώσει εδώ και 

καιρό και η επόμενη προμήθεια θα γίνει αρχές Μάρτη!!! Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων 

έχει διαμαρτυρηθεί είτε γραπτά είτε προφορικά.  Κανένας υπεύθυνος δεν κατάλαβε ότι οι 

παραγγελίες που γίνονται δεν επαρκούν;  

 



 Η απόφαση της Σχολικής Επιτροπής για πρωινή καθαρίστρια για το 7ο Δημοτικό δεν 

υλοποιήθηκε ποτέ! Επιπλέον, πρωινή καθαρίστρια έχει ζητήσει και το 5ο Δημοτικό χωρίς 

ανταπόκριση. 

 Δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση σχετικά με το αίτημα όλων των σχολείων, να δοθούν 

άμεσα, σε επαρκή ποσότητα και ποιότητα όλα τα υλικά που απαιτεί το Υπουργείο Παιδείας και το 

Υπουργείο Υγείας για την  πρόληψη της εποχικής γρίπης. Αντί αυτών, εισπράξαμε «επιστημονική 

διάγνωση» ότι δεν χρειάζεται να καθαρίζονται οι επιφάνειες γιατί οι ιοί δεν ζουν πάνω από 24 

ώρες!!! Προφανώς «ξεχάστηκε» ότι υπάρχει και η λειτουργία του Ολοήμερου και των ΚΔΑΠ. 

Αποτέλεσμα; Μεγάλη οικονομία γίνεται πλέον στη σχολική επιτροπή, αφού τα καθαριστικά και τα 

απολυμαντικά τα αγοράζουν από την τσέπη τους οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί!   

 Δεν έχουν δοθεί ακόμη τα (πενιχρά) 300 ευρώ στα σχολεία με αποτέλεσμα να έχουν ξοδέψει 

πολλά από την τσέπη τους οι διευθυντές/τριες και οι εκπαιδευτικοί για τα αναγκαία! Αλήθεια, 

πότε ακριβώς σκοπεύει η ο Πρόεδρος να εισηγηθεί για να ξεχρεώσει η Σχολική Επιτροπή αυτά 

τα χρέη; 

Θεωρούμε ότι υπάρχει ζήτημα αξιοπιστίας και δημοκρατικής λειτουργίας της 

Σχολικής Επιτροπής. Είναι ερώτημα ποιος αποφασίζει, με ποια κριτήρια και αν έχει γνώση των 

αναγκών λειτουργίας των σχολείων. Είναι ερώτημα γιατί, με το πρόσχημα της αλλαγής 

προμηθευτών, διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία στη μέση της χρονιάς.  

Επιπλέον, θεωρούμε ότι τα δημόσια πρόσωπα που κατέχουν αξιώματα όπως αυτό του 

Προέδρου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ΠΕ, θα πρέπει να προσέχουν τη συμπεριφορά και το 

λόγο τους, τόσο τον προφορικό όσο τον γραπτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το τελευταίο 

διάστημα, έχουν πολλαπλασιαστεί οι διαμαρτυρίες που δεχόμαστε από μέλη μας για απρεπή 

συμπεριφορά (προφορική και γραπτή) προς εκπαιδευτικούς οι οποίο είχαν την «ατυχία» να 

εκφράσουν διαφορετική άποψη από τον κ. Πρόεδρο, είτε να διαφωνήσουν μαζί του.  

Τέλος, επισημαίνουμε έντονα ότι: 

 Οι Σύλλογοι Διδασκόντων, είχαν, έχουν και θα έχουν λόγο για όλα όσα συμβαίνουν στο 

χώρο του Σχολείου τους. Κάνουν και οφείλουν να κάνουν ότι περάνει από το χέρι τους για 

να περιφρουρούν την ακεραιότητα της δημόσιας περιουσίας και την ασφάλεια των 

μαθητών/τριων από κάθε λογής συμφέροντα. Και ξέρουν τι πρέπει να γίνει σε ένα σχολείο 

για να λειτουργεί σωστά για το καλό των παιδιών, γιατί δεν είναι περαστικοί από τα 

σχολεία, αλλά είναι πάντα εκεί. Καλό θα ήταν λοιπόν, ο εκάστοτε υπεύθυνος, να ακούει τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών και να τις παίρνει υπόψη του.   

 


