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Κύριε Αντιδήμαρχε, 
 
 
Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το ΔΣ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων 
Καισαριανής ζητά να προγραμματιστεί συνάντηση μαζί σας προκειμένου να συζητήσουμε όλα τα θέματα 
και τα προβλήματα που αφορούν τα σχολεία της πόλης μας. Η συνάντηση θα θέλαμε να πραγματοποιηθεί 
απογευματινές ώρες που οι περισσότεροι επιστρέφουμε από τις δουλειές μας. Θα διευκόλυνε την 
κατάσταση αν στη συνάντηση παρευρίσκονταν και εκπρόσωποι της οικονομικής υπηρεσίας και της 
τεχνικής υπηρεσίας ώστε θα έχουμε ολόπλευρη ενημέρωση. 
 
 
Θα θέλαμε στη συνάντηση να ενημερωθούμε για τα παρακάτω: 
 
 
Κτηριακά 
 

1) Τι έργα υπάρχουν εν εξελίξει και από ποια ΣΑΤΑ. 
2) Ποιες ΣΑΤΑ εκκρεμούν κι αν υπάρχουν μελέτες για αυτές. Σας παρακαλούμε όπως μας δοθούν 

αντίγραφα. 
3) Ποια αιτήματα σχολείων και ποιες επισκευές εκκρεμούν. 
4) Ποιες επισκευές και για πότε έχουν προγραμματιστεί. Σας παρακαλούμε όπως μας δοθεί 

χρονοδιάγραμμα για να ενημερώσουμε με τη σειρά μας. 
5) Καθαρίστριες και πως θα διανεμηθούν λόγω των προγραμμάτων περιορισμένης διάρκειας αλλά 

και ζητημάτων υγείας αλλά και της επέκτασης του ολοημέρου. 
6) Στελέχωση του κέντρου υγείας και δωρεάν προληπτικός έλεγχος covid μαθητών και 

εκπαιδευτικών. 
7) Ειδικό σχολείο και τα γεύματα που υπήρχαν και σταμάτησαν. 
8) Σώματα καλοριφέρ 3ου δημοτικού πού βρίσκονται και πότε θα τοποθετηθούν. 
9) Τι γίνεται με το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. 

 

http://www.goneiskaisarianis.gr/


 
Οικονομικά 
 
Εκτός από την ενημέρωση που θα έχουμε προφορικά ζητάμε να μας δοθούν και εγγράφως: 

1) Τα διαθέσιμα χρήματα των σχολικών επιτροπών 
2) Οικονομικός απολογισμός των προηγούμενων ετών 
3) Οφειλές σε ΔΕΚΟ 
4) Με έγγραφο αίτημα μας στις 22/01/2021 με Αριθ. Πρωτοκόλλου 08/ 2021, στο οποίο έχουμε 

ζητήσει και ακόμα δεν μας έχουν δοθεί αναλυτικά ποια τα κονδύλια από τις ΣΑΤΑ των 
προηγουμένων ετών (από το M19,M20,M21 και τώρα ζητάμε για M22 & M23) και ποια έχουν 
διατεθεί αντίστοιχα στις ΣΑΤΑ.  
 

Πολιτιστικό κέντρο 
 
Πότε θα ανοίξει; Υπό ποιο καθεστώς λειτουργίας; Θα είναι δωρεάν; Θα αξιοποιηθεί φέτος η χρόνια 
πρόταση της Ένωσης το Πολιτιστικό κέντρο να παρέχει δωρεάν δραστηριότητες μέσα στα σχολεία τα 
απογεύματα; Υπάρχει σχεδιασμός; 
 
 
Κρίση της ενέργειας 
 
Με ποιους τρόπους συγκεκριμένα έχετε σχεδιάσει να αντιμετωπιστεί το υψηλότατο κόστος για την 
ενέργεια, μέσα στα σχολεία; Τι μέτρα έχετε λάβει ώστε να μην επωμιστούν το κόστος αυτό οι σχολικές 
επιτροπές; 
 
 

Το Δ.Σ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Καισαριανής 
 


