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Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Καισαριανής <kaisarianienosi@gmail.com>

Απαντήσεις για τα θέματα της Παιδείας. 
ΚΙΤΣΕΛΛΗΣ ΜΑΝΟΣ <kitsellism@0125.syzefxis.gov.gr> 8 Οκτωβρίου 2022 - 1:47 μ.μ.
Προς: "kaisarianienosi@gmail.com" <kaisarianienosi@gmail.com>

Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες,

Για τα θέματα της Παιδείας που σας απασχολούν και σίγουρα απασχολούν όλους μας, και λόγω της αδυναμίας τόσο
δικής μου όσο και των εκπροσώπων της ένωσης σε διαφορετικές ημέρες να συναντηθούμε, σας ενημερώνω ότι:

1. Η εργολαβία με την ονομασία «Μ19-Μ20» τελειώνει.
2. Οι «ΣΑΤΑ» του 2021 και 2022 είναι σε αναμονή για τις μελέτες που έχει ήδη κάνει η τεχνική υπηρεσία του

Δήμου, έχουν κατατεθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και περιμένουμε την σχετική διαδικασία για την χρηματοδότηση από την
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

3. Όλα τα αιτήματα των σχολείων είναι λεπτομερώς καταγεγραμμένα και συμφωνημένα με τις Διευθύνσεις των
σχολικών μονάδων και εκτελούνται σε καθημερινή βάση. Οι διαδικασίες των Δήμων δεν είναι και από τις πιο
ευέλικτες όπως γνωρίζεται, αλλά εδώ και 3 χρόνια γίνεται μια συστηματική προσπάθεια, καταγραφής και
ολοκλήρωσης των εργασιών σε καθημερινή βάση και σύμφωνα με τις δυνατότητες σε πόρους, ανθρώπινους,
υλικούς και οικονομικούς του Δήμου.

4. Για την φετινή χρονιά έχουμε εξασφαλίσει ήδη την παρουσία 29 καθαριστριών στις σχολικές μας μονάδες και
προσπαθούμε να τις αυξήσουμε άμεσα σε 32.

5. Για το θέμα των γευμάτων δεν είναι υπεύθυνος ο Δήμος και δεν εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία. Παρόλα
αυτά, αυτό που έχουμε κάνει τις προηγούμενες χρονιές είναι να κάνουμε ενέργειες προς επίρρωση των
προσπαθειών των Διευθυντών, όπου υπήρχε πρόβλημα. Για την ώρα δεν έχουμε κάποιο αίτημα.

6. Η τοποθέτηση των καλοριφέρ συνεχίζεται σε όποιες σχολικές μονάδες υπάρχει πρόβλημα και θα ολοκληρωθεί
άμεσα!

7. Για τα προγράμματα «Τρίτης» είμαστε σε αναμονή όπως και όλοι οι Δήμοι. Το πρόγραμμα για τους αύλειους
χώρους των σχολείων είναι το πρώτο που περιμένουμε προς έγκριση.

Σας ευχαριστώ για την συνεργασία και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνηση τις
επόμενες ημέρες.

 

Με εκτίμηση
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kaisariani.gr 

 

 

Στάλθηκε από την Αλληλογραφία για Windows 10

 

http://kaisariani.gr/
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986

