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Γεπηέξα, 7 Φεβξνπαξίνπ 2011

Προς
 Σρνιεία θαη Υπεξεζίεο
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ννκνύ Μαγλεζίαο
Κοινοποίηζη
 ΜΜΔ
Θέμα: «Σπλάληεζε ηνπ ΓΣ ηεο ΔΛΜΔ Μαγλεζίαο κε ην Γήκαξρν Βόινπ»

Καηόπηλ πξωηνβνπιίαο ηνπ ΓΣ ηεο ΔΛΜΔ Μαγλεζίαο, ζήκεξα, ζπλαληήζεθαλ ηα κέιε ηνπ ΓΣ κε ην
Γήκαξρν Βόινπ θν Σθνηηληώηε θαη ηνπο Σπκβνύινπο – κέιινληεο πξνέδξνπο ηωλ Σρνιηθώλ
επηηξνπώλ παηδείαο Σνύια Μπαξηδηώθα θαη Γηάλλε Κανπλά.
Τν ΓΣ ηεο ΔΛΜΔ Μαγλεζίαο θάιεζε, πξνθνξηθά θαη έγγξαθα ην Γήκαξρν θαη ην Γεκνηηθό
Σπκβνύιην λα ελεξγήζνπλ ώζηε λα ππάξμεη:
1. Οπζηαζηηθή θαη κατά το τυπικό Γέζκεπζή ηνπο γηα ηε μη ζσναίνεζη ζε οποιαδήποηε
ζσγτώνεσζη ζτολείοσ ζην Γήκν.
2. Γέζκεπζή ηνπο γηα ηελ έγκαιρη παροτή κάθε οικονομικού και ηετνικού πόροσ γηα ηελ
εύξπζκε ιεηηνπξγία θάζε Σρνιείνπ.
3. Γέζκεπζή ηνπο γηα ηελ άμεζη προζπάθεια επίλσζης ηοσ Διδακηηριακού προβλήμαηος
ηωλ Σρνιείωλ ηνπ Καξηάιεηνπ Γηδαθηεξίνπ, ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Φπηόθνπ, ηνπ ΤΔΔ Δηδηθήο
Αγωγήο θαη ηεο ζηέγαζεο θαηλνηόκωλ ππεξεζηώλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
(Σπκβνπιεπηηθό

Σηαζκό

Νέωλ,
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θ΄

Δπαγγεικαηηθνύ

Πξνζαλαηνιηζκνύ, Υπεπζύλωλ Καηλνηόκωλ Γξάζεωλ).
Αλαθνξηθά ζην 1 ν Αίηεκα, ν Γήκαξρνο ηόληζε θαη’ αξρήλ όηη νη ζέζεηο ηνπ είλαη πνιύ θνληηλέο
κε εθείλεο ηεο ΔΛΜΔ θαη κόιηο ηνπ δεηεζεί επίζεκα ε γλωκνδόηεζε επί ηνπ ζέκαηνο, ζα ζέζεη
ην δήηεκα ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην, ζε απηή ηε βάζε.
Αλαθνξηθά ζην 2 ν Αίηεκα, ηόληζε όηη ζα θάλνπλ όηη κπνξνύλ θαη εθείλνο θαη νη πξόεδξνη ηωλ
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Σρνιηθώλ Δπηηξνπώλ γηα ηελ απξόζθνπηε ρξεκαηνδόηεζε ηωλ Σρνιείωλ. Δδώ, θάιεζε ηελ
ΔΛΜΔ λα ζπληαρζεί κε ην Γήκν ζην λα δεηήζνπλ από ηελ Πνιηηεία πεξηζζόηεξα ρξήκαηα γηα
ηα Σρνιεία. Πήξε ηελ απάληεζε όηη θάηη ηέηνην είλαη αλέθαζελ πξώην κέιεκά καο θαη πξώηε
δηεθδίθεζή καο.
Αλαθνξηθά ζην 3 ν Αίηεκα, ηόληζε όηη ν Γήκνο «θιεξνλόκεζε» από ηελ θαηαξγεκέλε
Ννκαξρία, έλα παρύ θάθειν αλαθνξηθά ζην Γηδαθηεξηαθό ηεο πεξηνρήο. Ο θάθεινο ζα
κειεηεζεί θαη ζα εκπινπηηζηεί κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ΔΛΜΔ ώζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο
ελέξγεηεο επίιπζεο ηωλ πξνβιεκάηωλ ζε ζηέξεα βάζε.
Τειηθά, ν Γήκαξρνο ηόληζε όηη ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα, θαζόζνλ πξόζθαηα αλέιαβε ε
Γεκνηηθή Αξρή, ζα θαιέζεη ην ΓΣ ηεο ΔΛΜΔ γηα ζπδήηεζε εθ’ όιεο ηεο ύιεο θαη θαηάζεζε
πξνηάζεωλ.
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