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Αμηόηηκε θ. Δήκαξρε 

Αμηόηηκε θύξηε Πξόεδξε ηνπ Δ.. 

Αμηόηηκνη θύξηνη/εο Αληηδήκαξρνη θαη Δεκνηηθνί ζύκβνπινη ηνπ Δήκνπ Πάξνπ. 

Σν ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ-Λ Πάξνπ, πνπ ιεηηνπξγεί από ηελ θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά είλαη έλα 

ζρνιείν ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε γηα λα θαιύςεη έλα ζεκαληηθό θελό ζηελ ηππηθή 

εθπαίδεπζε ζην λεζί καο. Όπσο ζε θάζε λέν ζρνιείν ζηελ αξρή είλαη θπζηνινγηθό λα 

ππάξρνπλ ζεκαληηθά θηηξηαθά θαη ιεηηνπξγηθά δεηήκαηα πνπ απαηηνύζαλ ιύζε.  

Ωο ζρνιηθή θνηλόηεηα ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ Δεκάξρν θ. Μάξθν 

Κσβαίν, ηελ αξκόδηα αληηδεκάξρν θ. Δώξα αξξή, ηνλ πξνέδξν ηεο ζρνιηθήο 

επηηξνπήο θ. Υαξάιακπν Μαιηλδξέην, ηηο ππεξεζίεο θαη ην πξνζσπηθό ηνπ Δήκνπ, 

γηαηί πνιύ ζύληνκα κεηά ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, κεξίκλεζαλ ώζηε 

λα γίλνπλ όιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Δήκνπ, 

γηα ηελ βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σν θηίξην δηακνξθώζεθε, ώζηε λα 

εμππεξεηήζεη ηηο παξνύζεο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο, ελώ έγηλαλ όιεο νη απαξαίηεηεο 

πξνκήζεηεο εμνπιηζκνύ θαη αλαιώζηκσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

Θα ζέιακε επίζεο λα επραξηζηήζνπκε ηελ Πξόεδξν, θ. Μαξγαξίηα Αξγνπδέιε, 

θαζώο θαη ην πκβνύιην ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηα Παξνηθίαο, νη νπνίνη κε ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ΚΔΕΠΑΠ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο, θ. Δεκήηξε Αληηπαξηώηε, 

απνθάζηζαλ λα δηαζέζνπλ έλα ζεκαληηθό ρξεκαηηθό πνζό, από ηηο αθπξσζείζεο 

ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο ιόγσ covid, γηα ηελ πξνκήζεηα επνπηηθνύ θαη ςεθηαθνύ 

πιηθνύ ππνζηήξημεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαζώο θαη πιηθό νξγάλσζεο 

γξαθείνπ θαη αλαιώζηκσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟ: Δεκνηηθό 

πκβνύιην Πάξνπ 
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εκαληηθό ξόιν ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ καο θαηέρεη θαη ην θηίξην 

ζην νπνίν ζηεγαζηήθακε. Γη΄ απηό ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ Πνιηηηζηηθό 

ύιινγν Κακαξώλ πνπ ηα ρξόληα πνπ αθνινύζεζαλ ην θιείζηκν ηνπ Δεκνηηθνύ 

ρνιείνπ θξόληηζε λα δηακνξθσζεί θαη λα ζπληεξεζεί ην θηίξην, κε απνηέιεζκα λα 

είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε καο. Με ηελ δηθή ηνπο ζπκβνιή έγηλε εθηθηό ν νηθηζκόο 

ησλ Κακαξώλ λα απνθηήζεη μαλά ζρνιείν κεηά από 30 ρξόληα.    

ίγνπξα νη αλάγθεο ελόο λένπ ζρνιείνπ είλαη πνιιέο, σζηόζν ζηνπο ιίγνπο κήλεο 

ιεηηνπξγίαο καο ε απνδνρή θαη ε ππνζηήξημε από ην πνιηηηθό πξνζσπηθό θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ, αιιά θαη από ηνπο απινύο πνιίηεο κε ηνπο νπνίνπο εξρόκαζηε 

ζε επαθή, δείρλεη όηη πνιύ ζύληνκα ην ζρνιείν καο ζα απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα ηνπ λεζηνύ καο αιιά θαη πέξα από απηό. 

Εθ κέξνπο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο ηνπ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ-Λ. Πάξνπ. 

 

Με Εθηίκεζε  

Ο Δηεπζπληήο 

 

Κεθάιαο Φξαγθίζθνο 
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