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Αγαπητοί γονείς 

 

Η φετινή σχολική χρονιά χαρακτηρίστηκε από την ιδιαιτερότητα λόγω της πανδημίας και  

των ειδικών συνθηκών με τις οποίες λειτούργησαν τα σχολεία και με το άγχος της επόμενης 

σχολικής χρονιάς να υπάρχει, καθώς η απειλή της πανδημίας δεν έχει καταλαγιάσει.  

΄Επειτα από αίτημα της ΄Ενωσης Γονέων, πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τη λήξη του 

σχολικού έτους, συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με τον Αντιδήμαρχο 

Παιδείας κ. Μιχαηλίδη και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κορόμηλο. 

Στη συνάντηση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Φωστηρόπουλος. 

Σκοπός της εν λόγω συνάντησης ήταν να ενημερωθούμε για τα τρέχοντα θέματα – κυρίως 

για τη δίχρονη προσχολική αγωγή, τη σχολική στέγη-οικόπεδα γενικότερα, αλλά και να 

έχουμε μια όσο το δυνατόν περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα για τα έργα που πρόκειται 

να πραγματοποιηθούν στα σχολεία. 

 
● Ως προς το ζήτημα της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής, η κατάσταση έχει 

ως εξής: 

Η 3χρονη παράταση που δόθηκε για την εφαρμογή της έληξε και πρέπει υποχρεωτικά από 

1/9 φέτος να φοιτήσουν και τα προνήπια. Ο αριθμός των αιθουσών δεν επαρκεί για όλα, 

υπολογίζοντας 25 παιδιά ανά τμήμα με βάση το νέο νόμο του Υπουργείου (που έχει 

συναντήσει την αντίθεση όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας). Απαιτούνται  νέοι χώροι και η  

πρόθεση της Δημοτικής αρχής είναι να μπουν προκάτ αίθουσες στο 2ο-7ο ΝΠΓ(2), στο 4ο(1) 

και στο 6ο(2). Ταυτόχρονα θα χρησιμοποιηθούν αίθουσες από τα ήδη υπάρχοντα κτίρια, 1 

στο 7ο Δημοτικό και 1 στο 9ο ΝΠΓ. 

Υπενθυμίσαμε την αντίθεσή μας στην τοποθέτηση προκάτ αιθουσών στους αύλειους 

χώρους όπως εκφράστηκε με την ομόφωνη απόφαση της φετινής αλλά και περυσινής 

γενικής μας συνέλευσης και που έγινε γνωστή με την παρέμβασή μας στο Δημοτικό 

Συμβούλιο στις 26/6/2019. Τέτοιες λύσεις είναι για μας πρόχειρες και αποσπασματικές όταν 

εφαρμόζονται χωρίς δομές, χρηματοδότηση, εξοπλισμό και κυρίως χωρίς κτίρια.   

Απαιτούσαμε και εξακολουθούμε να διεκδικούμε  την  ανέγερση νέων νηπιαγωγείων στα 

δεσμευμένα οικόπεδα. 

Πολύ πρόσφατα πληροφορηθήκαμε επίσης (από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), ότι ο 

Δήμαρχος στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ ζήτησε και έγινε αποδεκτό να 

ζητηθεί από την Υπουργό Παιδείας η εξαίρεση του Δήμου μας από την υποχρεωτική 

εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα εφαρμοστεί 

με πρόχειρες λύσεις αλλά με τους καταλληλότερους όρους και συνθήκες. 

Θα αναμένουμε πραγματικά με ενδιαφέρον να δούμε τι μπορεί να αλλάξει μόλις 1,5 μήνα 

πριν την έναρξη των σχολείων και κυρίως – αν δοθεί η εξαίρεση – τι λύσεις θα δοθούν και 

σε ποια κατεύθυνση θα είναι από άποψη χρονική και κυρίως ουσίας. 
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● Στο θέμα της σχολικής στέγης ο Δήμαρχος ανέφερε ότι από το 2017 έως σήμερα  η ΚΤΥΠ 

ζήτησε να αποχαρακτηριστούν 4 οικόπεδα – λόγω έλλειψης χρημάτων, χωρίς να έχει γίνει 

ενημέρωση του Δήμου. Μόνο ένα οικόπεδο, αυτό στην οδό Δημοκρατίας 81, προχωράει για 

την ανέγερση του 13ου ΝΠΓ. 

 

● Για το θέμα της καθαριότητας στα σχολεία, θα συνεχιστεί το ίδιο καθεστώς ενίσχυσης των 

σχολείων και με πρωινή καθαριότητα, όπως ξεκίνησε με τα μέτρα για την πανδημία, δηλαδή 

οι καθαρίστριες που προσλαμβάνονται από τις Σχολικές Επιτροπές με σύμβαση έργου με 

κονδύλια από το  ΙΝΕΔΙΒΙΜ, θα εργάζονται από το πρωί σε ώρα λειτουργίας του σχολείου 

και θα έχουν αυξημένες αποδοχές. 

 

● Για τα έργα-παρεμβάσεις στα σχολεία με τις εργολαβίες το καλοκαίρι, η ενημέρωση και 

συγχρόνως η δέσμευση που είχαμε από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Μιχαηλίδη είναι ότι θα 

γίνουν – ή έχουν ήδη γίνει τα ακόλουθα:    

√ Η εργολαβία για επισκευές σε αύλειους χώρους συμπεριλαμβάνει τα : 3ο, 6ο, 10ο, 11ο   

   Νηπιαγωγείο, 1ο, 4ο, 8ο, 11ο  Δημοτικό, ενώ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες  

   αποκατάστασης στο 4ο  Γυμνάσιο και με αλλαγή δύο μπασκετών.  

√ Ολική ανακατασκευή τουαλετών στα εξής: 1ο, 2ο, 3ο, 6ο, 11ο Δημοτικό (μόνο των αγοριών)  

   και 4ο Νηπιαγωγείο. 

√ Μονώσεις ταρατσών στο 6ο, 8ο, 13ο Δημοτικό, 2ο και 4ο Λύκειο. 

√ Στο 5ο Δημοτικό αποκατάσταση εξωτερικών βρυσών και θα τοποθετηθεί  στέγαστρο. 

√ Στο 2ο  Δημοτικό  αλλαγή αλουμινίων ορόφου, 6ο  Δημοτικό τοποθέτηση 2- 

   3 αλουμινοπαραθύρων, 10ο  Δημοτικό αλλαγή αλουμινίων.  

√ Τοποθέτηση μεμβρανών σε μερικά παράθυρα στα: 4ο, 5ο  Γυμνάσιο και 1ο, 3ο Λύκειο.  

√ Εσωτερικό βάψιμο στο 12ο Δημοτικό. 

√ Αλλαγή εσωτερικής και εξωτερικής πόρτας στο 13ο Δημοτικό και στο 1ο Λύκειο.  

√ Στο 1ο Γυμνάσιο θα τοποθετηθεί εσωτερικός φωτισμός (ψευδοροφή). 

 
√ Δεν θα γίνει τελικά αγορά καινούριου λεωφορείου που θα εξυπηρετούσε και τις ανάγκες  

   των σχολείων, γιατί θεωρήθηκε ασύμφορο και θα συζητηθεί η δυνατότητα συνεργασίας  

   με εταιρείες ενοικιάσεων.  

 
√ Θα γίνουν διαγραμμίσεις έξω από όλα τα σχολεία για τον έλεγχο της κυκλοφορίας και  

   σταδιακά θα τοποθετηθούν παλλόμενα φανάρια. 

 
Η Ένωση Γονέων έχει καταγράψει τα προβλήματα και τις ανάγκες, αλλά θα 

παρακολουθούμε και θα επικαιροποιήσουμε ότι έχουμε συγκεντρώσει, σε συνεργασία με 

τους Συλλόγους Γονέων και τις Διευθύνσεις των σχολείων.  

Θα είμαστε εδώ και θα εξακολουθούμε να διεκδικούμε αύξηση των δαπανών για τα σχολεία 

μας, δημόσια δωρεάν και ποιοτική Παιδεία για τα παιδιά μας.  

 
Ευχόμαστε καλό (υπόλοιπο) καλοκαίρι. 
 

 


