
ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
www.goneiskaisarianis.gr | facebook.com/goneiskaisarianis | kaisarianienosi@gmail.com 

Οδεμησίου 1 , Τ.Κ. 161 22, Καισαριανή 
Τηλ. επικοινωνίας: Τόλος Δημήτρης / 6948 330003 - Τσουμάνη Δήμητρα / 6972 602364 

Παρασκευή, 25 / 06 / 2021 

                  Αριθ. Πρωτοκόλλου 38/2021 

 

Προς :   ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

Υπόψη: Γραφείο Παιδείας  

 Πρόεδρο Α’ Σχολικής Επιτροπής κ. Αντωνόπουλο Δημήτριο 

 Μέλη Α’ Σχολικής Επιτροπής 

 Αντιδημάρχου Παιδείας, Πολιτικής Προστασίας, Τουρισμού και Οικολογίας κ. Κιτσέλλη Μάνο  

 

Κύριε πρόεδρε, 

Διανύσαμε μια δύσκολη χρονιά που άφησε πίσω της ανοιχτές πληγές στη μόρφωση των παιδιών μας, την 

υγεία και το εισόδημα των οικογενειών μας. Μετά από ενάμιση χρόνο πανδημίας, με τη διαχείρισή της να 

έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές διεξόδους παιδιών και 

γονέων, θεωρήσαμε ακόμα πιο επιβεβλημένη την συμβολή μας. Θεωρήσαμε έτσι σκόπιμο και με μεράκι 

προσπαθήσαμε να οργανώσουμε την 20η Μαθητική Γιορτή με τίτλο «Έχεις τα πινέλα, έχεις και τα χρώματα 

ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα», γιορτή που αποτελεί πλέον έναν θεσμό για την πόλη εδώ και 

21 χρόνια.  

Απευθυνόμενοι στους εκπροσώπους τους Δήμου σε πολιτισμό και παιδεία (κ. Γρύλλη, κ. Γουρζουλίδη, κ. 

Κιτσέλλη), μετά από συνάντηση και τις προτάσεις που μας έγιναν για το που μπορεί να υλοποιηθεί (αφού η 

Αιολία που παραδοσιακά γίνεται εκεί και προτείναμε, λόγω επέκτασης της σχ. χρονιάς είχε ξεκινήσει 

προβολές και αποδεχθήκαμε ότι δεν μπορεί να παραχωρηθεί). Μεταξύ αυτών των προτάσεων ήταν και οι 

αύλειοι χώροι και έτσι καταλήξαμε να γίνει στους αύλειους χώρους του 3ου & 6ου  Δημοτικού, την Παρασκευή 

25/06 και τους ενημερώσαμε με επιστολή μας, όπως και προβλέπεται, αντίστοιχα στις 17/06. 

Δυστυχώς τρεις ημέρες μόλις πριν την υλοποίηση της μαθητικής γιορτής και παρά την προφορική τους 

έγκριση σε όλα τα παραπάνω, μας ενημέρωσαν ότι η γιορτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Ξεκάθαρος 

λόγος δεν παρουσιάστηκε αφού έγινε αναφορά σε ένα ΦΕΚ του Υπ. Παιδείας για τελετές αποφοίτησης που 

έδινε άρση από τις 27/06, το οποίο όμως σε τίποτα δεν σχετίζεται με την παραχώρηση δημόσιου χώρου 

(όπως τα σχολεία) σε φορέα για εκδήλωση, αλλά την ίδια ώρα υπήρχε επιμονή να μεταφερθεί στα 

προαύλια του 1ου-7ου Δημοτικού ή μόνο του 3ου Δημοτικού.  

Επιμονή υπήρχε και στο να ζητηθεί από μέρους μας, από τους Διευθυντές η άδεια για την υλοποίηση της 

Γιορτής, πράγμα που όπως γνωρίζεται πολύ καλά, αυτό δεν προβλέπεται από πουθενά καθώς για την χρήση 

των σχολείων από φορείς, μετά το πέρας της λειτουργίας τους, υπεύθυνοι δεν είναι οι Διευθυντές αλλά ο 

Δήμος σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 94, § 4, περ.17 του Ν. 3852 (ΦΕΚ 87Α/7-

6-2010) «Περί Πρόσθετων Αρμοδιοτήτων Δήμων».  

Θεωρούμε ως επιβεβλημένο να πραγματοποιηθεί η γιορτή, που τόσο ανάγκη έχουν τα παιδιά μας και οι 

εμείς οι γονείς, ακόμα και αν δημιουργούνται μια σειρά από ζητήματα με την αναγκαστική αναβολή της. 

http://www.goneiskaisarianis.gr/


Γι’ αυτό ζητάμε την έκτακτη και άμεση συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας, με θέμα την 

παραχώρηση των προαυλίων του 3ου και 6ου Δημοτικού στην Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, των 

υλικών που θα απαιτηθούν (θρανία, καρέκλες) καθώς και όποιες άλλες διευκολύνσεις από τον Δήμο, για την 

υλοποίηση της 20ης Μαθητικής Γιορτής. 

 

Το Δ.Σ. της  
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