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ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟΤ ΑΠΟΦΑΔΩΝ  
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ΔΚΣΑΚΣΗ -ΓΙΑ ΠΔΡΙΦΟΡΑ- ΜΔΩ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΨΗ-  

ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ   

 

Χρέη Γραμματέα έκανε ο Δημοτικός Σύμβοσλος κος Φίλιππος Θεοφιλίδης. 
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ΟΜΟΦΩΝΑ  απνθαζίζηεθε ε αλάιεςε θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ έληαμεο ηνπ 4νπ θαη ηνπ 13νπ 

Νεπηαγσγείσλ Κνξπδαιινύ από ηε ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ 

Κνξπδαιινύ».    

Η Δπηθεθαιήο ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο» θα Διεπζεξία Παπνπηζηδάθε ςήθηζε ΤΠΔΡ κε ηηο εμήο 

επηζεκάλζεηο: 

«Η δηνίθεζε θαη πάιη «δηα πεξηθνξάο»  επηιέγεη λα θέξεη ηελ αλάιεςε θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ 
ηκεκάησλ έληαμεο ζε 2 λεπηαγσγεία. Αθόκε κία αλάιεςε θόζηνπο, ηελ ώξα πνπ ζα έπξεπε λα 
δηεθδηθεζνύλ θνλδύιηα από ην θξάηνο γηα ηελ πνιπδηαθεκηζκέλε ππνρξεσηηθόηεηα ηεο δίρξνλεο 
πξνζρνιηθήο αγσγήο. Σελ ώξα πνπ παηδηά όισλ ησλ ειηθηώλ ζηηβάδνληαη ζε θνληέτλεξ, ε θπβέξλεζε 
θέξλεη άιιν έλα αληηεθπαηδεπηηθό λνκνζρέδην θαη πξνεηνηκάδεη λέεο κεηώζεηο ζηελ θξαηηθή 
ρξεκαηνδόηεζε. Η εθαξκνγή ηνπ λνκνζρεδίνπ ζα νξζώζεη αθόκε κεγαιύηεξα ηαμηθά εκπόδηα ζηα 
παηδηά ησλ ιατθώλ νηθνγελεηώλ θαη ε δηνίθεζε δελ ιέεη θνπβέληα γηα ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή πνπ 
κεηαηνπίδεη ηα βάξε ζηηο πιάηεο ηνπ ιανύ. 
Δίλαη εθβηαζηηθό  από ηελ κεξηά ηεο δηνίθεζεο λα επηιέγεη λα βάιεη πιάηε από ηελ κηα θαη από ηελ άιιε 
λα κελ έρεη ζηάμεη νύηε ζηαγόλα κειάλη γηα ηελ εγθιεκαηηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο. 
Σα ηκήκαηα έληαμεο ησλ παηδηώλ, είλαη αλαγθαία ππνδνκή θαη ζα έπξεπε λα ππάξρεη ζε θάζε ζρνιείν, 
όπνπ ππάξρεη έζησ θαη κία αλάγθε θαη όρη λα θηηάρλνληαη θαηά ην δνθνύλ θαη όπνπ πξντζηάκελνη θαη 
ππνπξγείν επηιέμεη. 
Η Λατθή πζπείξσζε, κε ηελ ππεξςήθηζε γηα ηελ θάιπςε ησλ όπνησλ αλαγθώλ, δελ δίλεη ιεπθή επηηαγή 
ζηελ δηνίθεζε. Μαδί κε ηελ ππεξςήθηζε, θαινύκε ηνπο γνλείο θαη ηνπο ζπιιόγνπο ηνπο λα δηεθδηθήζνπλ 
ζύγρξνλν ζρνιείν γηα όια ηα παηδηά, Να απαληήζνπλ ζε θπβέξλεζε θαη ππνπξγείν, πσο ηα ζύγρξνλα 
κνξθσηηθά δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ δελ ζηακαηάλε εθεί πνπ ζηακαηά ην πνξηνθόιη ηνπ γνληνύ.  
Καινύκε άιιε κία θνξά ηελ δηνίθεζε, άκεζα λα θηηάμεη ρξνλνδηάγξακκα γηα εύξεζε θαη απαιινηξίσζε 
ρώξσλ ζην θέληξν ηεο πόιεο. Να δηεθδηθήζεη θνλδύιηα από ην θξάηνο λα θηηαρηνύλ λέα λεπηαγσγεία, 
δεκνηηθά θαη γπκλάζηα ζηηο πεξηνρέο Αγ.Γηώξγε, Πι.Διεπζεξίαο, Πι.Βεληδέινπ, ρηζηνύ θ.ιπ.»   
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