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Παραμένουν τα οξυμμένα προβλημάτων υποδομών στο γυμνάσιο της Ν. Ερυθραίας παρά τις
επανειλημμένες επισημάνσεις προς το Δήμο, τόσο από τη Διεύθυνση του Σχολείου, όσο και από το Σύλλογο
γονέων και Κηδεμόνων .
Οι όποιες παρεμβάσεις έχουν γίνει, ή δρομολογούνται (π.χ απόφαση Σχολικής Επιτροπής για κουρτίνες και
ηχητικά στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και για τοποθέτηση διχτύου βόλεϋ στο γήπεδο) είναι
αποσπασματικές. Απουσιάζει ο ολοκληρωμένος προγραμματισμός και σχεδιασμός, ενώ παράλληλα
σπαταλούνται χρήματα σε εργασίες που δεν είναι άμεσης προτεραιότητας. Οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται
να απασχολούνται καθημερινά με την διαχείριση προβλημάτων σχετικών με τις υποδομές σε βάρος των
παιδαγωγικών τους καθηκόντων.
Είναι απόλυτη ανάγκη τα τεχνικά προβλήματα του σχολείου να καταγράφονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα, να αξιολογούνται και να προγραμματίζεται η επίλυσή τους από αρμόδιους τεχνικούς. Η
εμπλοκή των αιρετών πρέπει να αφορά την εκπόνηση μακροπρόθεσμων σχεδίων για την αναβάθμιση της
σχολικής στέγη, τη διάθεση των απαραίτητων πόρων, την δημιουργία επιτελικού οργανογράμματος στις
αρμόδιες υπηρεσίες, τη μέριμνα για την ωρίμανση έργων ώστε να μην χάνονται ευκαιρίες
χρηματοδοτήσεων. Αντί γι αυτά βλέπουμε την υποκατάσταση κάθε σχεδιασμού από ατομικές
πρωτοβουλίες προέδρων των σχολικών επιτροπών, αντιδημάρχων ή δημοτικών συμβούλων. Οι σχολικές
επιτροπές αποφασίζουν τη διάθεση κονδυλίων χωρίς ετήσιο προγραμματισμό, χωρίς την ύπαρξη τεχνικών
εκθέσεων και μελετών.
Η συντήρηση των σχολικών υποδομών πρέπει να γίνεται με λογική, τεχνική, υπηρεσιακή συνέχεια
αξιοποιώντας τις σύγχρονες μεθοδολογίες και να μην εξαρτάται από τις αλλαγές και τον υποκειμενισμό των
εκάστοτε αιρετών. Ζητάμε σοβαρή οργάνωση και όχι προεκλογικά μερεμέτια βιτρίνας. Η μέριμνα για την
κατάσταση των σχολικών υποδομών δεν είναι «χάρη», είναι νομική και ηθική υποχρέωση της διοίκησης του
Δήμου απέναντι στις σημερινές και μελλοντικές γενιές μαθητών/τριών.
Επαναλαμβάνουμε τα βασικά μας αιτήματα για τα οποία παραθέτουμε ενδεικτικά σχετικό φωτογραφικό
υλικό :









Ανακαίνιση αίθουσας Πολλαπλών χρήσεων
Σύγχρονες τουαλέτες
Επίστρωση γηπέδου μπάσκετ και τοποθέτηση υποδομής για βόλευ
Εκσυγχρονισμός ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε ΑΠΧ, στις αίθουσες διδασκαλίας, επαρκή
φωτισμό του προαυλίου, μεγαφωνική στο γήπεδο μπάσκετ, ι τηλεφωνική γραμμή στο φυλάκιο
Εκσυγχρονισμός εγκατάστασης θέρμανσης
Φύλαξη του σχολείου τα Σαββατοκύριακα και κατασκευές προφύλαξης των εσωτερικών χώρων
(εξωτερικές πόρτες στα συγκροτήματα τουαλετών, επέκταση γωνιακών κιγκλιδωμάτων στον 1ο
όροφο).
Δημιουργία νέων χώρων για γραφεία καθηγητών και βοηθητικές αίθουσες

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ :
Αποκολλημένο κάλυμμα φωτιστικού κινδυνεύει να πέσει στα κεφάλια των
παιδιών

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ :
Υγρασία

Αποθήκες με παλιές
παροπλισμένες τουαλέτες

Μισό χρόνο περιμένουμε
κουρτίνες συσκότισης

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ : Τούρκικου τύπου, χωρίς πλακάκια, το δάπεδο κατακρατά υγρασία
και είναι εστία μόλυνσης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: Διαρροές, ανεπαρκή και χαλασμένα σώματα

«Πονάει καλοριφέρ – καταργήσει καλοριφέρ». Ευτυχώς ήρθε η άνοιξη

ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ : 7 μήνες σπασμένα τζάμια. Δεν υπάρχει κανείς να απαντήσει
ποιες είναι οι κατάλληλες προδιαγραφές για την αντικατάστασή τους

ΤΑΡΑΤΣΕΣ : Γίνονται πισίνες γιατί δεν καθαρίζονται τα λούκια. Το νερό φθείρει
τις κατασκευές και ενίοτε περνά μέσα στις αίθουσες (π.χ. αίθουσα τεχνολογίας).
Τα καλώδια των προβολέων είναι βουτηγμένα στο νερό

Για το ΔΣ
Η πρόεδρος
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Η γραμματέας
Βίκυ Παπαχρήστου

