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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Επιςτολι του Δθμάρχου Μεγαρζων κ. Γρθγόρθ Σταμοφλθ ςτον 
Πρόεδρο τθσ ΕΕΤΑΑ κ. Δθμιτριο Καλογερόπουλο για το ηιτθμα τθσ 

κακυςτζρθςθσ των χρθματοδοτιςεων για τθ λειτουργία των Παιδικών 
Στακμών 

 
Εχουν κακυςτεριςει αρκετά οι χρθματοδοτιςεισ από τθν Κεντρικι 

Κυβζρνθςθ για τθν κάλυψθ δαπανϊν λειτουργίασ των  Βρεφονθπιακϊν  Στακμϊν 
του Διμου Μεγαρζων και για το λόγο αυτό ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ 
Σταμοφλθσ ζςτειλε επιςτολι ςτον Πρόεδρο τθσ ΕΕΤΑΑ κ. Δθμιτριο Καλογερόπουλο 
ηθτϊντασ να χρθματοδοτθκεί άμεςα ο Διμοσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία των 
Παιδικϊν και Βρεφονθπιακϊν Στακμϊν διότι ο Διμοσ δεν αντζχει άλλο Οικονομικά. 

Το κείμενο τθσ επιςτολισ του Δθμάρχου ζχει ωσ εξισ; 
«Κφριε Πρόεδρε,  

 Σασ ενθμερϊνουμε, ότι οι παιδικοί και βρεφονθπιακοί ςτακμοί του Διμου 

Μεγαρζων ξεκίνθςαν τθν λειτουργία τουσ για τθν τρζχουςα ςχολικι περίοδο ςτα μζςα 

Σεπτεμβρίου 2015. Οι εν λόγω ςτακμοί φιλοξενοφν εκατοντάδεσ παιδιά, ςτα οποία 

εξαςφαλίηονται οι καλφτερεσ δυνατζσ ςυνκικεσ, γεγονόσ ςτο οποίο ςυντελοφν, τόςο το 

άριςτα καταρτιςμζνο εκπαιδευτικό προςωπικό, όςο και οι άριςτεσ κτιριακζσ υποδομζσ.  

 Η μιςκοδοςία των υπαλλιλων, που επιμελοφνται τθσ φροντίδασ των παιδιϊν, τα 

ενοίκια των κτιρίων που ςτεγάηουν τουσ ςτακμοφσ, οι υποχρεϊςεισ ςε προμθκευτζσ κακϊσ 

και κάκε άλλθ λειτουργικι δαπάνθ καταβάλλονται εμπρόκεςμα, χωρίσ καμία κακυςτζρθςθ 

από ιδίουσ πόρουσ, οι οποίοι όμωσ προορίηονταν για να καλφψουν άλλεσ βαςικζσ και 

επείγουςεσ λειτουργίεσ του Διμου.  

Με βάςθ τα ανωτζρω και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι διανφουμε ιδθ το πρϊτο 

δεκαπενκιμερο του Μαρτίου και ότι δεν ζχει καταβλθκεί ακόμθ θ πρϊτθ δόςθ για τθν 

τρζχουςα ςχολικι χρονιά  (2015-2016), θ οποία ςε τρείσ (3) μινεσ φτάνει ςτο τζλοσ τθσ, 

παρακαλοφμε για τισ κατεπείγουςεσ ενζργειζσ ςασ για τθν χρθματοδότθςθ των παιδικϊν 

και βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν, προκειμζνου αυτοί να ςυνεχίςουν τθν ομαλι και 

απρόςκοπτθ λειτουργία τουσ , διότι θ οικονομικι αντοχι του Διμου ζχει φκάςει ςτα όριά 

τθσ.  



 

 Με τθν βεβαιότθτα ότι κα ανταποκρικείτε άμεςα ςτο δίκαιο αίτθμά μασ, ςασ 

ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων. » 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δθμοςίων Σχζςεων 

 

 


