
 

 

Ηνξπδαιιόο, 7/3/2018 

Πξνο:  

Πξόεδξν ρνι. Γπηηξνπήο Δεπη. Γθπαίδεπζεο 

Ηνηλ:  

Δήκαξρν Ηνξπδαιινύ 

Πξόεδξν Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

Σκήκα Παηδείαο θαη Δηά Βίνπ Ιάζεζεο 

Γληεηαικέλν ύκβνπιν Παηδείαο 

Δεκνηηθέο Παξαηάμεηο 

ρνιεία Δεπηεξνβάζκηαο Γθπαίδεπζεο   

πιιόγνπο Γνλέσλ Β/βάζκηαο Γθπαίδεπζεο 

 

ΘΓΜΑ: ΤΝΓΔΡΙΑΗ ΥΟΛΙΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑ ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ  

Ηύξηε πξόεδξε, 

Ε Β’ ΓΘΙΓ θαη ε ΓΚΩΕ ΤΘΘΟΓΩΚ ΓΟΚΓΩΚ ΙΑΘΕΣΩΚ ΗΟΡΤΔΑΘΘΟΤ ζέινπλ λα ζεκεηώζνπλ ηα εμήο:  

Έρεηε ζπγθαιέζεη ζπλεδξίαζε ηεο τοιηθής Γπηηροπής Δεσηεροβάζκηας Γθπαίδεσζες γηα ηελ Δεπηέξα 12/3/2018, 

αγλνώληαο όηη από ηηο 13/2/2018 έρνπλ ππνβάιεη ηηο παξαηηήζεηο ηνπο νη ηέζζεξηο Δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ηεο 

Δεπηεξνβάζκηαο Γθπαίδεπζεο (σο δπν ηαθηηθά θαη δπν αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο). Ωο εθ ηνύηνπ ε πθηζηάκελε 

ζρνιηθή επηηξνπή δελ έτεη πιέολ ηελ απαραίηεηε λόκηκε ζύλζεζε, όπσο πξνβιέπεη θαη ν λόκνο 8440 

(ΦΓΗ318/2011), δηόηη δελ ππάξρεη ε ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ δπν Δηεπζπληώλ. Γθόζνλ ινηπόλ ε ρνιηθή 

Γπηηξνπή Δεπηεξνβάζκηαο Γθπαίδεπζεο πνπ έρεη ζπγθιεζεί δελ έρεη ηελ απαηηνύκελε από ην λόκν ζύλζεζε, πξέπεη λα 

κελ πξαγκαηνπνηεζεί πξνηνύ ην Δεκνηηθό πκβνύιην πξνβεί ζε αλαζύζηαζή ηεο ζύκθσλα κε ην λόκν.  

Γπίζεο, ην ζέκα πνπ έρεηε πξνηάμεη πξνο ζπδήηεζε γηα ηηο 12/3/2018 θαη αθνξά ζηελ πρώηε θαη δεύηερε θαηαλοκή 

ηωλ τρεκάηωλ ζηα ζρνιεία γηα ην 2017 (εηεροτροληζκέλες θαηαλοκές κε απόζηαζε ελός τρόλοσ!), νη νπνίεο 

έπξεπε λα έρνπλ γίλεη ζηελ ώξα ηνπο, όηαλ δειαδή πηζηώζεθαλ ηα ρξήκαηα ζηε ζρνιηθή επηηξνπή, δείρλεη 

νινθάλεξα ηε κε εθαξκνγή ηνπ λόκνπ. Απηόο ήηαλ, άιισζηε, έλαο από ηνπο ιόγνπο, πνπ νδήγεζαλ ηνπο δηεπζπληέο 

ζε παξαίηεζε. 

Γπίζεο, δεηάηε λα ςεθηζηεί ζε απηήλ ηε ζπλεδξίαζε ηεο ρνιηθήο Γπηηξνπήο -κε ηε κε λόκηκε ζύλζεζε- ν 

απνινγηζκόο γηα ην 2017, ελώ δηαπηζηώλεηαη, κε βάζε ηηο πξνο ςήθηζε πηζηώζεηο πνπ καο θνηλνπνηήζαηε, όηη 

ππάξρνπλ πάξα πνιιά ζεκεία πνπ δείρλνπλ ηε κε ηζόηηκε δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ ζηα ζρνιεία θαζώο θαη δαπάλεο 

πνπ δελ απνηεινύλ ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ ζρνιείσλ. Παξάιιεια ππάξρνπλ θαη θελά ζηελ ελεκέξσζε γηα έζνδα θαη 

έμνδα ηεο ρνιηθήο Γπηηξνπήο.  

Ηαηόπηλ ηνύηνπ, δεηάκε λα απνζύξεηε ηελ πξόζθιεζε γηα ηε ζπλεδξίαζε ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο θαη λα 

πξνρσξήζεηε ζε αλαζύζηαζή ηεο, κε ςήθηζε από ην Δεκνηηθό πκβνύιην, ώζηε λα έρεη λόκηκε ζύζηαζε. Γπίζεο, 

δεηάκε από ην Δήκν θαηά ηελ αλαζύζηαζε ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο λα ππάξρεη απμεκέλε ζπκκεηνρή ηεο ζρνιηθήο 

θνηλόηεηαο, όπσο άιισζηε ν λόκνο δίλεη ην δηθαίσκα. 

Γπίζες ζας σπελζσκίδοσκε όηη έτοσκε δεηήζεη ηελ ζσλεδρίαζε ηοσ Δεκοηηθού σκβοσιίοσ κε κολαδηθό ζέκα 

ηα προβιήκαηα ιεηηοσργίας ηωλ ζτοιηθώλ επηηροπώλ θαη ηελ επίισζή ηοσς, εηδηθά κεηά από ηης ηειεσηαίες 

αποθάζεης ζας. 

Αο αλαιάβεη ν θαζέλαο ηηο επζύλεο ηνπ.  

Ιε εθηίκεζε,  

Γηα ηελ Β΄ ΓΘΙΓ ΠΓΖΡΑΖΑ    Γηα ηελ ΓΚΩΕ ΓΟΚΓΩΚ 

    ΚΖΗΟ ΗΑΣΟΤΘΕ     ΑΚΚΑ ΣΔΑΒΑΘΕ-ΔΓΘΕ 


