
Γειηίν ηύπνπ από ηε ζπλάληεζε πιιόγσλ Δθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. θαη ΔΛΜΔ κε ηνλ 

Αληηδήκαξρν Παηδείαο θαη Τγείαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ 

 

Σελ Σεηάξηε 22/01/2020 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ησλ πιιόγσλ Δθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. «Α΄ 

Αζελώλ», «Αζελά», «Αξηζηνηέιεο», «Μαθξπγηάλλεο», «Παξζελώλαο», «Ρόδα Ικβξηώηε» θαη ηεο Β΄ 

& Δ΄ ΔΛΜΔ κε ηνλ Αληηδήκαξρν Παηδείαο θαη Τγείαο θ. Καιακπόθα. Σα εθπαηδεπηηθά ζσκαηεία, 

επαλεηιεκκέλα, έρνπλ δεηήζεη λα ζπλαληεζνύλ κε ηνλ Γήκαξρν θ. Μπαθνγηάλλε, πξνθεηκέλνπ λα 

ζέζνπλ ην επείγνλ δήηεκα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ ζρνιείσλ, αιιά κέρξη ζήκεξα δελ έρεη 

αληαπνθξηζεί ζην αίηεκά καο.  

Σα εθπαηδεπηηθά ζσκαηεία εμ αξρήο έζεζαλ ην δήηεκα ηεο ηξαγηθήο θαηάζηαζεο πνπ βξίζθνληαη ηα 

ζρνιεία ιόγσ ηεο απαξάδεθηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ απόδνζε ησλ ρξεκάησλ ηεο Γ’ , ηεο Γ’ Γόζεο 

ηνπ 2019, θαζώο θαη ηεο έθηαθηεο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηε ζέξκαλζε ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο θαη 

θαη’ επέθηαζε ζηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Σα  ζρνιεία απηή ηε ζηηγκή ςάρλνπλ πξνκεζεπηέο 

πνπ ζα δέρνληαη κε πίζησζε, αιιηώο δελ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ. Οη ινγαξηαζκνί είλαη πάξα πνιινί, 

άξα ε γ΄ θαη ε δ΄ δόζε ησλ ρξεκάησλ πνπ έρνπλ πηζησζεί ζηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ 

ζα δνζνύλ ζηα ρξσζηνύκελα. Καζαξηζηηθά ζηα ζρνιεία δελ ππάξρνπλ, αλαιώζηκα δελ ππάξρνπλ, ηα 

θσηνηππηθά κεραλήκαηα ραιάλε θαη δελ κπνξνύλ λα επηζθεπαζηνύλ γηαηί νη εηαηξίεο επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο δελ δέρνληαη πηζηώζεηο θαη νη όπνηεο κηθξνεπηζθεπέο πιεξώλνληαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη γνλείο βάδνπλ βαζηά ην ρέξη ζηελ ηζέπε γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ζηνηρεησδώο ηα ζρνιεία. Γηα λα νινθιεξσζεί ε εηθόλα γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ Γήκν, αο 

πξνζζέζνπκε όηη ηελ πξνεγνύκελε βδνκάδα έθνςαλ ην θπζηθό αέξην από έλα ζρνιείν ζηνλ Κνισλό, 

γηαηί δελ πιεξώζεθε ν ινγαξηαζκόο από ηνλ Γήκν, σο όθεηιε.  

Σνλίζακε όηη δελ κπνξεί ν Γήκνο λα επηθαιείηαη δηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα γηα ηε κε ρξεκαηνδόηεζε 

ησλ ζρνιείσλ. Ζ θσιπζηεξγία πνπ έρεη επηδείμεη ε δεκνηηθή αξρή ηνπ θ. Μπαθνγηάλλε θηλείηαη ζηα όξηα 

ηεο αδηαθνξίαο, θαζώο όιεο νη δηαδηθαζίεο έρνπλ γίλεη κε ηεξάζηηα θαζπζηέξεζε.  

Θπκίδνπκε, επίζεο, όηη ζηε ζπλάληεζε πνπ είρε ζηηο 10/12/2019 ην Γ.. ηεο Γ.Ο.Δ. κε ηνπο 

Αληηδεκάξρνπο θ. Καιακπόθα θαη θ. Απνζηνιόπνπιν από ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ είρε δνζεί ε 

δηαβεβαίσζε όηη νη ζρνιηθέο κνλάδεο ζα κπνξνύζαλ πξηλ ηα Υξηζηνύγελλα λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε 

ζηηο νθεηιόκελεο επηρνξεγήζεηο, δηαβεβαίσζε ε νπνία απνδείρηεθε απνιύησο ςεπδήο. 

Ηδηαίηεξε βαξύηεηα δόζεθε ζην ζνβαξόηαην ζέκα πνπ έρεη πξνθύςεη κε ηα ρξήκαηα ηεο 1
εο

 ρνιηθήο 

Δπηηξνπήο. Έλα κεγάιν κέξνο ησλ ρξεκάησλ ηεο 1
εο

 ρνιηθήο Δπηηξνπήο «ιείπεη» θαη έρεη θαηαηεζεί 

κήλπζε θαηά αγλώζησλ από ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ.    

Σα εθπαηδεπηηθά ζσκαηεία δήηεζαλ λα πάξνπλ ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο ζηα εμήο 

εξσηήκαηα: 

 Πόηε αθξηβώο ζα πηζησζνύλ ηα ρξήκαηα ηεο Γ΄ & Γ΄ δόζεο ηνπ 2019, θαζώο θαη ηεο 

έθηαθηεο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηε ζέξκαλζε ζηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ ζρνιείσλ; 

Καλέλα ζαθέο θαη ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα δελ καο δόζεθε. Αληίζεηα καο δηαβεβαίσλε όηη 

άκεζα ζα θαηαβιεζνύλ ηα ρξήκαηα ξίρλνληαο ηελ επζύλε γηα ηελ θαζπζηέξεζε, ζηηο δηαδηθαζίεο 



πνπ είλαη ρξνλνβόξεο. Ο αληηδήκαξρνο παηδείαο, ηζρπξίζηεθε, όηη από ηελ πιεπξά ηνπ έρεη 

πξάμεη όζα ηνπ αλαινγνύλ θαη κέλεη λα επηζπεύζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο νη ηξάπεδεο. Δληύπσζε καο 

έθαλε, θαη παξά ηηο εξσηήζεηο καο απάληεζε δελ πήξακε, γηαηί δελ αλαθέξεηαη θαζόινπ ζηελ 

έθηαθηε ρξεκαηνδόηε γηα ηε ζέξκαλζε. Από ηα ζπκθξαδόκελα θαηαιάβακε όηη αθόκε δελ έρεη 

θαηαηεζεί θαλ ζηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ!  

 Ση ζα γίλεη κε ηελ 1
ε
 ρνιηθή Δπηηξνπή; Θα πεξηκέλνπλ πξώηα ηε δηαιεύθαλζε ηεο 

ππόζεζεο γηα λα πηζηώζνπλ ρξήκαηα ζηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ ζρνιείσλ; 

Γπζηπρώο, ε θαηάζηαζε κε ηελ 1
ε
 ζρνιηθή επηηξνπή είλαη πνιύ ζνβαξή. Ο Αληηδήκαξρνο ήηαλ 

ηδηαίηεξα ιαθσληθόο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, παξά ηηο ζπλερείο θαη επίκνλεο πηέζεηο καο. Μαο 

δήισζε όηη πξώηα πξέπεη λα νινθιεξσζνύλ θάπνηεο δηαδηθαζίεο, ρσξίο λα δηεπθξηλίδεη πνηεο 

είλαη αθξηβώο θαη πόζν θαηξό ρξεηάδνληαη, θαη κεηά ν Γήκνο κε ίδηα θνλδύιηα ζα θαιύςεη ην 

πνζό πνπ ιείπεη. Απηό, κε ιίγα ιόγηα ζεκαίλεη όηη αθόκε θαη αλ κέζα ζηηο επόκελεο κέξεο ηα 

ππόινηπα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ πάξνπλ ηα ρξήκαηα από ηε γ’ θαη δ΄ δόζε, ηα ζρνιεία 

ηεο 1
εο

 ζρνιηθήο επηηξνπήο ζα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ κεδεληθό ππόινηπν ζηνπο ινγαξηαζκνύο 

ηνπο.  

 Θα ππάξρεη αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα ηα ρξήκαηα πνπ δηθαηνύηαη ην θάζε ζρνιείν; 

 Γηαηί ζα πηζηώλεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ ζρνιείσλ κόλν ην 40% ησλ ρξεκάησλ πνπ 

δηθαηνύληαη; Σα ππόινηπα ρξήκαηα πνύ ζα πεγαίλνπλ; 

 Θα ππάξμεη ζαθήο δηαρσξηζκόο ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ από ηηο αλάγθεο γηα επηζθεπέο; 

ε απηά ηα εξσηήκαηα ν Αληηδήκαξρνο απάληεζε αθόκε πην γεληθόινγα. Μαο ελεκέξσζε όηη ζα 

ππάξρεη θεληξηθή ινγηζηηθή δηαρείξηζε γηα λα επηηεπρζεί δηαθάλεηα. Εήηεζε από ηα εθπαηδεπηηθά 

ζσκαηεία ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα κε ζθνπό λα ηηο ζπδεηήζεη κε ηηο 

αξκόδηεο ππεξεζίεο θαη λα καο ελεκεξώζεη. 

 Σα ρξήκαηα πνπ πεξίζζεςαλ από ηελ πξνεγνύκελε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ 

πνύ βξίζθνληαη θαη ηη ζα γίλνπλ; 

 Σα ρξήκαηα πνπ είραλ νη ινγαξηαζκνί ησλ ζρνιείσλ κε ην πξνεγνύκελν θαζεζηώο ζα 

πηζησζνύλ ζηνπο θαηλνύξηνπο ινγαξηαζκνύο; 

Θα γίλεη αλαδηαλνκή θαη αλαθαηαλνκή ησλ ρξεκάησλ πνπ ππήξραλ ζηνπο πξνεγνύκελνπο 

ινγαξηαζκνύο θαη καο δήισζε όηη ζα πηέζεη ηελ ηξάπεδα λα γίλεη ε κεηαθνξά ησλ ρξεκάησλ. 

Όηαλ εμεγήζακε ζηνλ θ. Καιακπόθα όηη δελ είλαη ζέκα ηξάπεδαο, αιιά πνιηηηθή απόθαζε, 

επαλέιαβε ηε δήισζή ηνπ όηη ζα ππάξρεη απόιπηε δηαθάλεηα θαη ζα καο ελεκεξώζεη γξαπηώο, 

όηαλ ζα  ζηείινπκε ηα αηηήκαηά καο.  

 

ηε ζπλάληεζε ηέζεθαλ θαη θάπνηα άιια εμίζνπ ζνβαξά δεηήκαηα. Από ηελ πιεπξά καο απαηηήζακε ηε κεληαία 

πιεξσκή ησλ δεδνπιεπκέλσλ ησλ ζρνιηθώλ θαζαξηζηξηώλ θαη ηξνρνλόκσλ. Ο θ. Καιακπόθαο ην ζεώξεζε απηνλόεην, 

αιιά δελ δεζκεύζεθε γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ αηηήκαηόο καο. Θέζακε ην ζέκα ησλ κεγάισλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα θηίξηα ησλ ζρνιείσλ ιόγσ ηεο παιαηόηεηάο ηνπο, ηεο έιιεηςεο ζπληήξεζήο ηνπο, ηεο έιιεηςεο κέηξσλ 

αζθαιείαο θαη απνπζίαο επηηξνπώλ ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηηο επηζθεπέο ησλ ζρνιηθώλ ρώξσλ θαη ηεο αλέγεξζεο 

λέσλ θηηξίσλ, ηελ αύμεζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ζηα ζρνιεία θαη εηδηθά ζηα λεπηαγσγεία γηαηί δελ επαξθνύλ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθώλ θαη ην πνιύ βαζηθό αίηεκα ηεο εθαξκνγήο ηεο δίρξνλεο ππνρξεσηηθήο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο από ηε ζρνιηθή ρξνληά 2020-2021. Ο θ. Καιακπόθαο επαλέιαβε ην αίηεκά ηνπ λα ηνπ ζηαινύλ όιεο νη 

πξνηάζεηο καο γξαπηώο γηα λα ηηο κειεηήζεη θαη καο παξέπεκςε ζε επόκελν ξαληεβνύ. Σέζεθε ζέκα λα δνζεί άκεζα ιύζε 

γηα ηε ζηέγαζε ηνπ ΔΔΔΔΚ Α΄ Αζήλαο πνπ έρεη ηδξπζεί, αιιά παξακέλεη αλελεξγό, αιιά θαη ην εμαηξεηηθά ζνβαξό 

ζηεγαζηηθό πξόβιεκα πνπ αθνξά ην 2
ν
 ΔΠΑΛ Αζήλαο πνπ αζθπθηηά ιόγσ έιιεηςεο αηζνπζώλ. 



Οη απαληήζεηο ηνπ θ. Καιακπόθα ήηαλ αόξηζηεο θαη αζαθείο θαη θαηέδεημαλ κε ηνλ πιένλ ζαθή θαη 

μεθάζαξν ηξόπν όηη νη επζύλεο ηεο δεκνηηθήο αξρήο ηνπ θ. Μπαθνγηάλλε είλαη ηεξάζηηεο. Γελ πξνλόεζαλ 

λα δώζνπλ ηα ρξήκαηα ζηα ζρνιεία πξηλ πξνρσξήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ησλ λέσλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ. 

Υαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη, ελώ ε απόθαζε γηα ηελ ίδξπζε 14 ζρνιηθώλ επηηξνπώλ ζηε ζέζε ησλ παιαηώλ 

2, πάξζεθε ηέιε ηνπ επηέκβξε, ε ζπγθξόηεζε ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε δπν κήλεο κεηά, ζηηο 2 

Γεθεκβξίνπ κε επζύλε ηεο δεκνηηθήο αξρήο. Έθηνηε, ε κόληκε δηθαηνινγία γηα ηε κε θαηαβνιή ησλ 

ρξεκάησλ ζηα ζρνιεία είλαη όηη νη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνύληαη είλαη ρξνλνβόξεο! Καη ζαλ λα κελ 

έθηαλαλ όια απηά, ε 1
ε
 ζρνιηθή επηηξνπή παξνπζηάδεη έιιεηκκα πξηλ αθόκε μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί 

γηαηί παξνπζηάζηεθαλ «ύπνπηεο θηλήζεηο ζηνλ ινγαξηαζκό»! Γηαηί από ηηο 3 Ηαλνπαξίνπ δελ ππάξρεη 

θακία ελεκέξσζε πνηνο έθαλε απηέο ηηο «ύπνπηεο θηλήζεηο», πνύ πήγαλ ηα ρξήκαηα θαη πνην είλαη ην 

πνζό απηό; 

Γηα ηε Γεκνηηθή Αξρή, παξόιν πνπ ζηα ιόγηα δειώλεη όηη ηα ζρνιεία θαη ε εθπαίδεπζε είλαη 

πξνηεξαηόηεηα, θάλεη πξάμε ην αθξηβώο αλάπνδν. Θεσξεί όηη ηα ζρνιεία κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ 

«ζηνλ απηόκαην». Γελ καο θάλεη εληύπσζε. Δμάιινπ ε αλαδήηεζε ρνξεγώλ, πξνγξακκάησλ θαη 

«επεξγεηώλ» ηύπν Νηάξρνπ θαη Λάηζε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ καο είλαη πηα κηα πάγηα ηαθηηθή 

θαη από ηηο πξνεγνύκελεο θαη από ηελ παξνύζα δεκνηηθή αξρή.  Ζ ζπνπδή ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαίλεηαη 

κόλν όηαλ πξόθεηηαη γηα ηελ άξλεζε παξαρώξεζεο ζρνιηθνύ ρώξνπ γηα ηα καζήκαηα ηεο Παθηζηαληθήο 

θνηλόηεηαο  – πνπ κεηά από κεγάιε θηλεηνπνίεζε πάξζεθε πίζσ – θαη όηαλ πξόθεηηαη λα δησρζνύλ 

πξνζθπγόπνπια, καζεηέο καο, από ην θέληξν ηεο Αζήλαο γηα λα βξεζνύλ ζηα ζηξαηόπεδα ηεο ληξνπήο, 

καθξηά από ηνλ αζηηθό ηζηό. Η Γεκνηηθή Αξρή κε ηελ θσιπζηεξγία θαη ηελ αδηαθνξία ηεο έρεη 

ζηεξήζεη από ηα ζρνιεία ηα ιηγνζηά ρξήκαηα πνπ δηθαηνύληαη γηα λα θαιύςνπλ ηηο βαζηθέο ηνπο 

αλάγθεο θαη αλαγθάδεη εθπαηδεπηηθνύο θαη γνλείο λα παζρίδνπλ λα ηηο θαιύςνπλ κε ίδηα κέζα. 

 

Απαηηνύκε: 

 Σελ άκεζε θαηαβνιή ζηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ ζρνιείσλ όινπ ηνπ πνζνύ ηεο γ’, ηεο δ’ δόζεο 

ηνπ 2019 θαη ηεο έθηαθηεο επηρνξήγεζεο γηα ηε ζέξκαλζε. Να δνζεί έθηαθηε ρξεκαηνδόηεζε ΣΩΡΑ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ ρξόλησλ αλαγθώλ. Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ην άλνηγκα ησλ 

ινγαξηαζκώλ, λα δνζνύλ ηα ρξήκαηα απεπζείαο ζηηο ζρνιηθέο θνηλόηεηεο θαη λα αλαιάβνπλ νη ζρνιηθέο 

επηηξνπέο λα εμνθινύλ ηα ηηκνιόγηα. 

 Μεληαία θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ ησλ ζρνιηθώλ θαζαξηζηξηώλ θαη ηξνρνλόκσλ. 

 Άκεζε αύμεζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, 

ηνπιάρηζηνλ ζην πξν ηνπ 2010 πνζό.   

 Πιήξε δηαθάλεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ. 

 Σα ρξήκαηα γηα ξεύκα, ζέξκαλζε θαη λεξό λα θαιύπηνληαη από ηνπο ΚΑΠ  ηνπ Γήκνπ, ρσξίο λα 

επηβαξύλνπλ ηα ζρνιεία.  

 Να κελ πιεξώλνπλ ηα ζρνιεία δεκνηηθά ηέιε. 

 Σα ρξήκαηα ησλ δόζεσλ λα απνδίδνληαη άκεζα ζηα ζρνιεία θαη όρη κε ηελ πνιύκελε 

θαζπζηέξεζε, όπσο γίλεηαη κέρξη ηώξα. 

 Οη ζρνιηθέο επηηξνπέο λα απνδίδνπλ όιν ην πνζό ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο ζηα ηακεία ησλ 

ζρνιηθώλ θνηλνηήησλ γηα λα ηα δηαρεηξίδεηαη ε ζρνιηθή κνλάδα ρσξίο λα θάλνπλ θακία παξαθξάηεζε. 



 Δηδηθή κέξηκλα γηα ηα λεπηαγσγεία ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ ην πξόβιεκα, ηα πνζά γηα ηελ 

πιεξσκή ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπο (ΓΔΖ/ΔΤΓΑΠ/ηειέθσλν) λα μεπεξλνύλ θαηά πνιύ ηα πνζά πνπ ηνπο 

αληηζηνηρνύλ κε βάζε ηνλ αιγόξηζκν απόδνζεο ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο. Να αλαιάβεη ν δήκνο ηελ 

πιεξσκή ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπο. Έθηαθηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηάμεο ησλ 500 επξώ εηδηθά γηα ηα 

λεπηαγσγεία. 

 Σα έμνδα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ (ινγηζηέο/ρώξνη ζηέγαζεο θ.ιπ.) λα 

βαξύλνπλ ηνλ Γήκν θαη όρη ηα ζρνιεία. 

 Να απνδνζνύλ απεπζείαο ζηα ζρνιεία ηα απνζεκαηηθά ησλ παιαηόηεξσλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ 

Π.Δ. θαη Γ.Δ. θαη λα κελ παξαθξαηεζνύλ από ηνλ Γήκν γηα άιιεο ρξήζεηο. Σα ρξήκαηα απηά αλήθνπλ 

ζηα ζρνιεία, είλαη πνζά πνπ έρνπλ παξαθξαηεζεί σο θνπκπαξάο από ηηο παιηέο ζρνιηθέο επηηξνπέο θαη 

θάζε απόπεηξα λα παξαθξαηεζνύλ γηα άιινπο ζθνπνύο απνηειεί θινπή ησλ ρξεκάησλ ηεο θξαηηθήο 

ρξεκαηνδόηεζεο. 

 Δηδηθά γηα ηελ 1
ε
 ζρνιηθή επηηξνπή: 

Να ππάξμεη πιήξεο δηαθάλεηα θαη ελεκέξσζε από ηε δεκνηηθή αξρή γηα «ηηο ύπνπηεο θηλήζεηο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζην ινγαξηαζκό». 

Να απνδνζνύλ ηώξα ΟΛΑ ηα πνζά ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Π.Δ. ηεο 1
εο

 θνηλόηεηαο  

 Να μεθηλήζεη ηώξα ε αλέγεξζε ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ λεπηαγσγείσλ, ζύκθσλα κε ηα αηηήκαηα 

ζε θάζε δηακέξηζκα. 

 Να ηθαλνπνηεζνύλ όια ηα αηηήκαηα γηα ζίηηζε ησλ καζεηώλ καο από ην Γεκνηηθό Βξεθνθνκείν. 

 Να δνζνύλ ηώξα όια ηα ρξήκαηα πνπ νθείινληαη ζηνπο ζπκβαζηνύρνπο εξγαδόκελνπο ζηα 

ζρνιεία – θαζαξίζηξηεο θαη ζρνιηθνύο ηξνρνλόκνπο. 

 Να ηθαλνπνηεζνύλ ηα αηηήκαηα ησλ ζρνιείσλ γηα θαηαζθεπέο θαη επηδηνξζώζεηο ζηα ζρνιηθά  

θηίξηα θαη πξναύιηα, ηδηαίηεξα ζε παιαηά δηδαθηήξηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄60 πνπ ελέρνπλ, εθηόο ησλ 

άιισλ, θηλδύλνπο γηα ηνπο καζεηέο θαη δπζθνιεύνπλ ηε δηαβίσζή ηνπο (έιιεηςε ππνζηέγσλ, 

νιηζζεξόηεηα θαη ζηελόηεηα δηαδξόκσλ θαη θιηκάθσλ, έιιεηςε ηνπαιεηώλ γηα καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνύο). 

 Υξεκαηνδόηεζε γηα ηηο αλάγθεο ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο   

 


