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Αξιότιμοι, 
 
Καθώς βρισκόμαστε ήδη μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς, μιας χρονιάς με 
ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της υγειονομικής κρίσης, η οποία φαίνεται ότι δεν έχει 
ξεπεραστεί, παραμένει επιτακτική και επείγουσα η διευθέτηση πολλών θεμάτων 
των Σχολείων μας και επομένως παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως για 
τα ακόλουθα θέματα: 
 
1. Την πρόοδο των ενεργειών για την αποκατάσταση των σεισμόπληκτων σχολείων 
και τον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών. 

 
α' Πότε θα υπογραφεί η σύμβαση με τον εργολάβο για εργασίες 
αποκατάστασης στα 7ο και 17ο δημοτικά σχολεία και ποιο το 
χρονοδιάγραμμα εργασιών για την αποκατάσταση τους; 
Πως θα λειτουργήσουν τα σχολεία τον Σεπτέμβριο και με συνθήκες μιας 
υγειονομικής κρίσης που εξακολουθεί να υφίσταται; 
Τι ενέργειες ή διαβουλεύσεις έχουν γίνει από την διοίκηση του Δήμου μας 
για επίσπευση των διαδικασιών;  

 
β' Έχει ενταχθεί το 1ο γυμνάσιο, το γκρέμισμα και η εκ νέου ανέγερση του 
στο πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"; Αν ναι, ποιο το χρονοδιάγραμμα 
έναρξης των εργασιών; 
 
γ' Υπάρχει έγγραφη δέσμευση της ΚΤΥΠ για την ανέγερση του 11ου 
δημοτικού σχολείου Αιγάλεω; Αν ναι σε ποιο στάδιο βρίσκεται η πορεία των 
μελετών και πότε εκτιμάται η έναρξη των εργασιών; 
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2. Την πορεία και την εξέλιξη των έργων που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα 
"Φιλόδημος" και στο πρόγραμμα για την αποκατάσταση ορισμένων "Αύλειων 
χωρών" στα σχολεία μας (Ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες εργασίες; Αν ναι, σε 
ποια σχολεία και τι εργασίες έγιναν; Υπάρχουν εκκρεμότητες στα έργα; 
Χρονοδιάγραμμα οριστικής παραλαβής). 
 
3. Ενημέρωση για άλλες εργασίες αποκαταστάσεις φθορών και συντηρήσεις στα 
σχολικά κτήρια του Δήμου μας, που πραγματοποιήθηκαν ή που χρίζουν άμεσης 
αποκατάστασης σύμφωνα με έγγραφα που σας έχουν κοινοποιηθεί των Συλλόγων 
Γονέων και των Διευθύνσεων των σχολείων, όπως ενδεικτικά αναφέρουμε την 
επείγουσα αποκατάσταση του στεγάστρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου λόγω 
επικινδυνότητας.  
 
4. Τον προγραμματισμό για την επαρκή καθαριότητα στα Σχολεία από το νέο 
σχολικό έτος, επιβεβλημένης λόγω της υγειονομικής κρίσης (στοιχεία για 
αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, αριθμός υπηρετούντος προσωπικού με πλήρη 
ή μερική απασχόληση, κάλυψη αυξημένων αναγκών Σχολείων λόγω πανδημίας). 
 
5. Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία της δίχρονης προσχολικής αγωγής στον 
Δήμο μας (Αν υπάρχει έλλειψη αιθουσών και πως θα αντιμετωπιστεί; Υπάρχει 
προγραμματισμός; Πολυπληθή τμήματα νηπίων, τμήματα ένταξης, εξοπλισμός, 
καθαριότητα κ.λπ.). 
 
Επισημαίνουμε ότι οι συνθήκες και η ασφάλεια των παιδιών μας στα σχολεία τους 
αποτελεί για εμάς τους γονείς ζήτημα ύψιστου ενδιαφέροντος, μιας και τα παιδιά 
μας είναι ό,τι πιο πολύτιμο για εμάς και πιστεύουμε και για τη Δημοτική Αρχή, που 
οφείλει να πράττει τα μέγιστα για να τους εξασφαλίσει το καλύτερο και 
ασφαλέστερο σχολικό περιβάλλον.  
 
Επίσης αντίστοιχα ερωτήματα είχαμε θέσει με έγγραφο μας στις 8/2/2021, για τα 
οποία δεν πήραμε καμία στοιχειοθετημένη, σαφή απάντηση. 
 
Αναμένουμε τις απαντήσεις σας, έτσι ώστε να υπάρξει επίσημη θεσμικά ενημέρωση 
των γονιών της πόλης μας. 

 
 

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων Αιγάλεω 
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