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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δελτίο Τύπου

Κοινωνικά Φροντιστήρια στο Δήμο Ιλίου
Θετική η ανταπόκριση των Διευθυντών των Λυκείων της πόλης

Θετική ήταν η ανταπόκριση των Διευθυντών των Λυκείων του Δήμου Ιλίου στο κάλεσμα

διερευνητικής συνάντησης στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, που συγκάλεσε ο

Δήμαρχος της πόλης Νίκος Ζενέτος, με θέμα την επέκταση και εντατικοποίηση των κοινωνικών

φροντιστηρίων, από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Πάγια διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής, όπως προκύπτει και από τις συστηματικές παρεμβάσεις

στα αρμόδια υπουργεία, σε όλα τα συνέδρια της ΚΕΔΚΕ, καθώς και στις δημόσιες

διαβουλεύσεις σχετικών νομοσχεδίων, ήδη από το 2007, είναι να ανοίξει ο δρόμος προκειμένου

να δοθεί η δυνατότητα στους δήμους να καλύψουν με δικούς τους πόρους, το κόστος των

διδάκτρων μαθημάτων και φροντιστηρίων της επιλογής των παιδιών, που οι οικογένειές τους

ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας.

Δεδομένων των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει σήμερα κάθε οικογένεια και μέχρι

να υπάρξει η απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση που να επιτρέπει στο Δήμο Ιλίου να χορηγεί τις εν

λόγω υποτροφίες στα παιδιά των απόρων οικογενειών της πόλης, ο Δήμαρχος Ιλίου ζήτησε

από τους διευθυντές των Λυκείων να καταβάλουν κάθε προσπάθεια, προκειμένου να

παραμένουν ανοιχτές οι σχολικές μονάδες μετά το τέλος του διδακτικού ωραρίου, για την

παροχή ενισχυτικής διδακτικής υποστήριξης, μέσω εθελοντών καθηγητών, ιδιαίτερα στους

μαθητές που μπαίνουν στην τελική ευθεία των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Τέλος, συνεχάρη θερμά όσους διευθυντές και καθηγητές στήριξαν, ήδη από πέρυσι, τα

κοινωνικά φροντιστήρια στα σχολεία τους και δεσμεύτηκε ότι ο Δήμος Ιλίου θα σταθεί με κάθε

τρόπο, άμεσα και έμπρακτα, αρωγός σε ότι χρειαστεί, για την επέκταση του θεσμού σε όλη την

πόλη.

Ίλιον, 12.06.2012
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