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Κύριε Πρόεδρε,
Στο δομημένο από την πρώτη στιγμή αίτημα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων προς τη Δημοτική
Αρχή, αλλά και στο αίτημά μας προς τη Σχολική Επιτροπή, αντί για συζήτηση μεταξύ των μελών της, ως
Δημοτική Αρχή επιλέγετε τον μονόλογο και μας απαντάτε με…αερολογίες!
Όπως αναφέρουμε και στο αίτημά μας, σύμφωνα με το άρθρο 94, § 4, περ.17 του Ν. 3852 (ΦΕΚ 87Α/76-2010) «Περί Πρόσθετων Αρμοδιοτήτων Δήμων» το οποίο αναφέρει: «17. Η διάθεση διδακτηρίου για άλλες
χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με
τη Σχολική Επιτροπή.» Γίνεται ξεκάθαρο λοιπόν ότι την παραχώρηση την κάνει ο Δήμος, με απόφαση της
Σχολικής Επιτροπής!
Επίσης, επιμένετε να ορίζετε ως υπεύθυνους στο να δώσουν την άδεια τους Διευθυντές, ενώ γνωρίζουν και
οι ίδιοι οι διευθυντές των σχολείων ότι δεν έχουν τέτοια δικαιοδοσία. Μάλιστα έχετε στα χέρια σας
επιστολή από Διεύθυνση σχολείου με αρ. πρωτοκόλλου: 125/22-06-21, όπου τονίζει χαρακτηριστικά:
«Άδεια, σε κάθε περίπτωση, δε θα μπορούσα να δώσω. Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στον Δήμο.»
Μας εμπαίζετε, κι ενώ είχαμε κάθε διάθεση να δούμε όλες τις λεπτομέρειες και δείξαμε εμπιστοσύνη στις
διαβεβαιώσεις σας, για την υλοποίηση της 20ης Μαθητικής Γιορτής, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ!
Είστε υπεύθυνοι για την παρεμπόδιση της υλοποίησης της 20ης Μαθητικής Γιορτής και υπόλογοι σε όλους
τους γονείς και τα παιδιά!
Η λογική ότι τα σχολεία θα είναι ανοιχτά σε ΜΚΟ και χορηγούς αλλά όχι στην Ένωση Γονέων, σε όλα τα μέλη
της Σχολικής κοινότητας, σε φορείς, υποδηλώνει πλέον ξεκάθαρα το πώς εννοείτε τα «Ανοιχτά Σχολεία»!
Με βάση τα παραπάνω επανακαταθέτουμε το αίτημά μας, χωρίς κανένα πρόσθετο στοιχείο, με τη
διαφοροποίηση ότι αιτούμαστε απόφαση της Σχολικής Επιτροπής, για παραχώρηση οποιουδήποτε αύλειου
χώρου μέσα στον Σεπτέμβρη για εκδήλωση της Ένωσης. Καταληκτική ημερομηνία για να έχουμε την
απάντηση θέτουμε την 20η Αυγούστου. Έχετε άπλετο χρόνο να μας ενημερώσετε!
Το Δ.Σ. της
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