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Πξνο: Μέιε καο            

 
Αλαθνίλσζε 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε, πξηλ ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ζπλάληεζε ηνπ Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ 

εθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. «ν Μαθξπγηάλλεο» κε ηε Γηεπζύληξηα Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 

Αζελαίσλ θ. Γαληήι. ηε ζπλάληεζε πήξαλ κέξνο ε επηβιέπνπζα κεραληθόο ηνπ Γήκνπ θ. 

Δκκαλνπήι θαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο επίβιεςεο θ. Παπαρξηζηόπνπινο. 

Ζ ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε, κεηά από αίηεκα ηνπ Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ πξνο ηνλ Γήκν 

Αζελαίσλ, κε ζθνπό ηελ επίιπζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ θηηξηαθά πξνβιήκαηα ησλ ζρνιείσλ 

επζύλεο ηνπ. 

Σν Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ, αθνύ αλέθεξε ηηο ζέζεηο ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δίρξνλεο ππνρξεσηηθήο 

πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζηνλ Γήκν Αζελαίσλ από ηε ζρνιηθή ρξνληά 2020-2021, ηόληζε 

ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο αμηνπνίεζεο όισλ ησλ ρώξσλ πνπ ελδείθλπληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε αηζνπζώλ, 

ηεο ρξήζεο θηηξίσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ Γήκν, θαζώο θαη ηεο πξνζπάζεηαο γηα λέεο ελνηθηάζεηο θηηξίσλ, 

δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάγθε γηα ηελ εθαξκνγή ιύζεσλ κόληκνπ ραξαθηήξα κε ηελ 

εμεύξεζε νηθνπέδσλ θαη ηελ αλέγεξζε ζρνιηθώλ κνλάδσλ. 

Σν Γ.. έζεζε ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ 

πνπ αλήθνπλ ζηνλ Γήκν ηεο Αζήλαο, ιόγσ ηεο κε ιεηηνπξγίαο ησλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ θαη ηεο 

αδηθαηνιόγεηεο θαζπζηέξεζεο από ηε δεκνηηθή αξρή ηεο ζπγθξόηεζήο ηνπο. Απνηέιεζκα απηνύ 

είλαη, ηέζζεξηο κήλεο από ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο, νη ζρνιηθέο κνλάδεο λα αδπλαηνύλ λα 

θαιύςνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπο. 

Αλαθεξζήθακε ζηελ θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ησλ ζπκβαζηνύρσλ θαζαξηζηξηώλ, θαζώο θαη ησλ 

ζρνιηθώλ ηξνρνλόκσλ, ησλ νπνίσλ ε πιεξσκή πξαγκαηνπνηείηαη, κέζσ ησλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ, 

από ην Ίδξπκα Νενιαίαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ) θαη επηζεκάλακε ηελ επζύλε θαη ηεο 

θπβέξλεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Απαηηήζακε ηελ άκεζε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ, θαηαβνιή ησλ ρξεκάησλ ηεο 

Γ΄ θαη Γ΄ δόζεο ζηα ζρνιεία, πιεξσκή ησλ δεδνπιεπκέλσλ ησλ ζπκβαζηνύρσλ θαζαξηζηξηώλ θαη ησλ 

ζρνιηθώλ ηξνρνλόκσλ θαη αύμεζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ θαιύηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. 

ηε ζπλέρεηα, θαηαζέζακε ππόκλεκα κε ζεηξά πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηνπ ζπιιόγνπ καο, όπσο απηά θαηαγξάθεθαλ, ύζηεξα από ζρεηηθό έγγξαθν ηνπ ζπιιόγνπ 

πξνο ηα ζρνιεία επζύλεο ηνπ. 

Εεηήζακε λα ππάξρεη άκεζε αληαπόθξηζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ ζηα αηηήκαηα, ζε ζέκαηα 

θαζεκεξηλόηεηαο, πνπ ππνβάιινπλ νη Γηεπζπληέο/ηξηεο ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ θαη ησλ 

Νεπηαγσγείσλ. 

Από ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ επηζεκάλζεθε ε έιιεηςε πξνζσπηθνύ θαη δόζεθαλ δηαβεβαηώζεηο όηη 

ζα επηιεθζνύλ νη ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηα πξνβιήκαηα επείγνπζαο αληηκεηώπηζεο, ελώ 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί αμηνιόγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ. Δθηηκήζεθε όηη 

κε ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ, θαζώο θαη κε ηελ απηεπηζηαζία ηνπ 

Γήκνπ ζα ππάξμεη αληηκεηώπηζε ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ ζρνιείσλ. 
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ρεηηθά κε ην πξόγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ 2», ην νπνίν είλαη ζε ηζρύ, έγηλε αλαθνξά ζηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ επίζηξσζε κε ηάπεηεο ησλ αύιεησλ ρώξσλ ησλ 

ζρνιείσλ, θαζώο θαη ηε δπλαηόηεηα θαηαζθεπώλ πξόζβαζεο ΑΜΔΑ (ξάκπεο, WC). Σν θνλδύιη ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο δελ επαξθεί, αιιά ν Γήκνο πξνηίζεηαη λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο κε ίδηα 

κέζα θαη πόξνπο. 

Μαο αλαθνίλσζαλ, ηέινο, όηη ν Γήκνο ζα δηαζέζεη έθηαθην θνλδύιη ύςνπο 33 εθ. επξώ γηα 

επηζθεπέο – βειηηώζεηο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο θαη θηίξηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ην νπνίν ζα αθνξά, 

όκσο, ην ζρνιηθό έηνο 2020-2021. 

Σν Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. «ν Μαθξπγηάλλεο» εμέθξαζε ηελ επηζπκία λα ππάξμεη 

ζπλεξγαζία θαη ακθίδξνκε ελεκέξσζε ζε αλάινγεο ζπλαληήζεηο ζην κέιινλ, κε ζθνπό ηελ εμεύξεζε 

ιύζεσλ ζηα πξνβιήκαηα ηνπ ζπλόινπ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηνπ ζπιιόγνπ πνπ αλήθνπλ ζηα 

δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 

 

 

      Γηα ην Γ.. 
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