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Ευχές του Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης για το νέο σχολικό έτος
2020-2021
Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου και το Δημοτικό
Συμβούλιο εύχονται σε όλους τους μαθητές-μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς καλή σχολική
χρονιά. Καθ’ όλη τη διάρκεια των θερινών διακοπών όλα τα διδακτήρια του δήμου
(νηπιαγωγεία,

δημοτικά,

γυμνάσια

και

λύκεια)

συντηρήθηκαν,

καθαρίσθηκαν

και

απολυμάνθηκαν ώστε να υποδεχθούν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Για την εφετινή
σχολική χρονιά (2020-2021) ο δήμος μας, έχοντας πάντοτε την παιδεία και την εκπαίδευση
στην κορυφή, στέκεται στο πλευρό των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων καθ’
όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. O δήμος μας προέβη με ίδιους πόρους στην αγορά
μασκών για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, τις οποίες θα βρουν στα σχολεία τους με
το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού. Από την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού ο δήμος
μας προέβη σε συνεχής καθαρισμούς και απολυμάνσεις των σχολικών κτηρίων καθώς και
στην αγορά αυτόματων συσκευών αντισηψίας για την προστασία της δημόσιας υγείας και της
υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
Η σχολική χρονιά 2020-2021 ξεκινάει με εξασφαλισμένες τις πιστώσεις για λειτουργικές
δαπάνες και συντηρήσεις των σχολείων παρά τις πολύ μεγάλες μειώσεις από την κεντρική
εξουσία των πόρων αυτών. Ο Δήμος μεταφέρει από δικούς του πόρους επιπλέον πιστώσεις
προκειμένου τα διδακτήρια να συντηρούνται και να είναι κατάλληλα για τη φοίτηση των
μαθητών.
Τέλος, εντός του πλαισίου των οικονομικών του δυνατοτήτων και ανάλογα με τις
καταγεγραμμένες ανάγκες κάθε σχολείου προχώρησε στην προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού
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και δικτυακού υλικού αλλά και σε εργασίες εγκατάστασης,

ενίσχυσης-αναβάθμισης

της

δικτυακής υποδομής σε όλα τα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου, στηρίζοντας με
αυτό τον τρόπο έμπρακτα και με κάθε τρόπο την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών.

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Λάζαρος Κυρίζογλου
Α’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ

Μunicipality of Ampelokipi - Menemeni
12 P.Grigoriou E’ str., 561 23 Ampelokipi
Thessaloniki - Greece
Tel. : 2313 313600 Fax : 2310 729654
E-mail : info@ampelokipi-menemeni.gr

