
  
ΘΕΜΑ: Αίτημα για συνάντηση με το ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ 

Ιεράπετρας «Μαρία Λιουδάκη»  

Το ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ιεράπετρας «Μαρία Λιουδάκη» ζητά τον άμεσο 
ορισμό συνάντησης με το Δήμαρχο Ιεράπετρας για την ενημέρωση πάνω στα παρακάτω 
θέματα, τα οποία θεωρεί εξαιρετικά σημαντικά:  

1. Τον προγραμματισμό και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ενεργειών του 
Δήμου Ιεράπετρας σχετικά με την εφαρμογή από το επόμενο σχολικό έτος 2019 – 2020 
της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στο Δήμο Ιεράπετρας, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 33 του ν. 4521/2018.  

Συνημμένα σας στέλνουμε Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας που 
έγινε στις 16/10/2018 καθώς επίσης και ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων στο οποίο αναφέρονται οι 20 δήμοι που υπέβαλαν αιτήσεις για τη 
συμμετοχή στο πρόγραμμα εγκατάστασης αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής, 
στους οποίους δε συγκαταλέγεται ο Δήμος Ιεράπετρας.  

2. Το θέμα της συστέγασης του Ειδικού Νηπιαγωγείου και του Ειδικού Δημοτικού 
Σχολείου Ιεράπετρας με το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Ιεράπετρας και τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί τόσο 
εξαιτίας των ανεπαρκών και ακατάλληλων για τη συνύπαρξη μαθητών ηλικίας από 4 μέχρι 
και 20 ετών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων όσο και των προβλημάτων στο κτίριο και 
τον αύλειο χώρο, προβλήματα για τα οποία είστε ενήμερος. Υπάρχει άμεση ανάγκη 
προσωρινής μεταστέγασης του Ειδικού Νηπιαγωγείου και του Ειδικού Δημοτικού 
Σχολείου μέχρι την ανέγερση καινούριου κτιρίου για τη μόνιμη στέγασή τους.  

Για τα δυο προαναφερθέντα θέματα ενημερώθηκε και ο Περιφερειακός Διευθυντής 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης κ. Τερζάκης στην κινητοποίηση 
που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9/11/2018 και εκδήλωσε την πρόθεσή του να 
έρθει στην Ιεράπετρα και να είναι παρών στη συνάντηση που σας ζητάμε να γίνει. 
Πρότεινε μάλιστα σαν πιθανές ημερομηνίες τη Δευτέρα 19 ή την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 
2018 κατά τις οποίες δεν έχει κώλυμα.  

3. Τις σχεδιαζόμενες ενέργειες των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για την 
εξασφάλιση για όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ιεράπετρας του Πιστοποιητικού 
Ενεργητικής Πυροπροστασίας. Το θέμα αυτό ήδη έχει προκαλέσει πολλές παρενέργειες, 
καθώς σε Διευθυντές σχολικών μονάδων της Αττικής έχει ασκηθεί δίωξη μετά από μήνυση 
που κατατέθηκε εναντίον τους από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, κλιμάκια της οποίας 
διαπίστωσαν παραβάσεις και μη συμμόρφωση με τα οριζόμενα από το άρθρο 57 του 
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νόμου 4559/2018 σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να ολοκληρωθούν για τη χορήγηση 
του Πιστοποιητικού Ενεργητικής Πυρασφάλειας.  

Για την ενημέρωση πάνω σε αυτά τα θέματα που τα θεωρούμε πολύ σημαντικά και 
εξαιρετικά επείγοντα σας ζητάμε να ορίσετε άμεσα συνάντηση με το ΔΣ του Συλλόγου 
μας στην οποία θα είναι παρών και ο Περιφερειακός Διευθυντής Π. & Δ. 
Εκπαίδευσης Κρήτης με επιθυμητές ημερομηνίες τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου ή την 
Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018.     

Για το Δ.Σ. 
      Ο Πρόεδρος                             Η Γενική Γραμματέας 
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