
 
 
 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/KΩΝ Π.Ε. 

«Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» 

Γιαβάση 7 -15242 

Αγία Παρασκευή 

Τηλ-Fax: 2106399318Πληρ.: 

Νικήτας Τσιρίγος 6974099815 

http://www.syllogosperiklis.gr 

info@syllogosperiklis.gr  

 Αγ. Παρασκευή,  29/ 10/2019 

Αρ. Πρωτ.:38 

 

Προς:  

1. Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής  

2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 

3. Τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας 

Κοιν.:   Ένωση Γονέων Αγίας Παρασκευής 

 

 

Θέμα:   Για την ανέγερση του 12ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας  Παρασκευής 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Το ζήτημα της σχολικής στέγης, δηλαδή η δημιουργία κατάλληλων υποδομών, η διαχείριση 
και η αναβάθμιση των υφιστάμενων, η φύλαξη, ο ευπρεπισμός και η συντήρησή τους, συνθέτουν 
την πολυδιάστατη κορυφαία αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί στους Δήμους. Η λειτουργία των 
εκπαιδευτικών μονάδων αποτελεί βασικό μέλημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσφέροντας 
διαχρονικά στην υπόθεση της Παιδείας τεράστιο έργο. 

Η σχολική στέγη αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της πόλης της Αγίας 
Παρασκευής. 
  Οι  υφιστάμενες σχολικές μονάδες έχουν υπερβεί εδώ και πολλά χρόνια την δυναμικότητά 
τους, με αποτέλεσμα οι κίνδυνοι που δημιουργούνται για την ασφάλεια των παιδιών μας, 
καθημερινά να αυξάνονται. 
 Αίθουσες εκδηλώσεων, αίθουσες σίτισης, βιβλιοθήκες, αποθηκευτικοί και βοηθητικοί 
χώροι, αποτελούν είδη προς εξαφάνιση, αφού έχουν μετατραπεί σε αίθουσες διδασκαλίας. 
 Τα παιδιά μας αναγκάζονται ακόμα και να καταφύγουν για την εγγραφή τους σε άλλους 
δήμους λόγω έλλειψης θέσεων. 
 Την επόμενη σχολική χρονιά με την υποχρεωτική εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής 
αγωγής και εκπαίδευσης, το πρόβλημα θα καταστεί εντονότερο. 

Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου και ώρα 19:30 στο Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής (αίθουσα 
Δημοτικού Συμβουλίου) θα συζητηθεί το ψήφισμα των Συλλόγων Γονέων για την απόκτηση του Ο.Τ. 
119 (πρώην Μακρή) για την ανέγερση του 12ου ΔΣ Αγίας Παρασκευής και ενός Νηπιαγωγείου. 

Συμπαραστεκόμαστε στην Ένωση Συλλόγων Γονέων Αγίας Παρασκευής. 
Στεκόμαστε πλάι στο δίκαιο αίτημα της  ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ. 119 (Πρώην 

εκπαιδευτήρια Μακρή) και την ανέγερση του 12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ και ενός νηπιαγωγείου. 
Καλούμε το Δήμο και όλους τους φορείς της πόλης να συνταχθούν μαζί μας  σε αυτή τη 

διεκδίκησή.       
Στηρίζουμε με την παρουσία μας τη διεκδίκηση αυτή στη συζήτηση του ψηφίσματος την 

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ στις 19:30 στο Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής. 
                                         

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 
 

 

http://www.syllogosperiklis.gr/
mailto:info@syllogosperiklis.gr

