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Α ΠΟ ΦΑΣΗ -ΚΑΛΕΣΜΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΕΝΩΣΗΣ
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Μετά από σειρά
συνεχόμενων και πιεστικών διεκδικήσεων
έγινε κατορθωτό να δεσμευτούν 734.000€
από το ταμείο της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.(πρώην
Οργανισμό
Σχολικών
Κτηρίων)
για
επισκευές στα σχολεία της πόλης μας, που
αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια.
Όλα είναι έτοιμα από το Νοέμβρη του 2016,
αλλά … η υλοποίηση του έργου ΠΑΓΩΣΕ…
καθώς μια υπογραφή δεν μπαίνει εδώ και 4
μήνες!!!

Προφανώς, ο λόγος της μη υπογραφής είναι πολιτικός και συνδέεται με την υλοποίηση της
δημοσιονομικής πολιτικής των μνημονίων. Όλα για τους δανειστές! Το ίδιο είχε συμβεί και την Άνοιξη του
2015 όταν άδειασαν τα ταμεία της ΚΤΥΠ Α.Ε. για να πληρωθούν οι «εταίροι».
Όμως τα σχολεία της πόλης μας χρειάζονται ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, γιατί:
 Δεν έχουμε πάρει ούτε 1€ από τον Οργανισμό εδώ και σχεδόν 20 χρόνια.
 Τα χρήματα για τη συντήρηση που στέλνει το Υπουργείο είναι ψίχουλα, μόλις 40.000€ ανά έτος για
όλα τα σχολεία!
 Το 10% των σχολείων μας είναι χτισμένα το 1930, το 80% το 1980 και έχουν αυξημένες ανάγκες.

Δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Ή ΤΩΡΑ Ή ΠΟΤΕ.
Όλα δείχνουν ότι αν δεν προχωρήσει τώρα το έργο, θα χαθεί ΚΑΙ το φετινό καλοκαίρι.
Το σχολικό έτος 2017-2018 θα είναι ακόμα χειρότερο για τα παιδιά μας και το κόστος των κτηριακών
επισκευών θα βαρύνει αργά ή γρήγορα εμάς τους ίδιους, σύμφωνα με όσα πρεσβεύει ο Καλλικράτης και
το «Νέο Σχολείο».

Η ΑΓΩΝΙΑ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΑΓΩΝΑ.
Καλούμε όλους
γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές, τους Καισαριανιώτες και τις Καισαριανιώτισες να συμμετέχουν στην
παράσταση διαμαρτυρίας στην ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. την Τρίτη 28/3/2017.
Ξεκινάμε στις 8:30 π.μ., από την Πλατεία Π. Μακρή (κεντρική πλατεία), όπου θα επιβιβαστούμε σε
λεωφορεία με προορισμό την ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. (Φαβιέρου 30) και να απαιτήσουμε την υπογραφή του έργου
ΑΜΕΣΑ.
Καλούμε τους δάσκαλους να δημιουργήσουν με τα παιδιά μεγάλα πανό διαμαρτυρίας που θα κρεμάσουν
στην είσοδο των σχολείων και τους καθηγητές να διευκολύνουν τα 15μελή και τους μαθητές να
συμμετέχουν.
Να μη λείψει κανείς!
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