
            
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09.07.2018 : ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου 2018, μεταξύ της συγγραφέα
κ. Μαρία Κασαμπαλάκου και   του  Βουλευτή Αττικής  και  Κοσμήτορα της Βουλής
κ.Νάσου Αθανασίου , σχετικά με την ίδρυση Ενιαίου Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου στο
Δήμο Ωρωπού. 

Η  ίδρυση  αυτής  της  σχολικής  δομής,  δρομολογήθηκε,  μετά  από
συντονισμένες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, κατανοώντας την αναγκαιότητα των
ανθρώπων και των οικογενειών τους για την σύσταση αυτής μιας τέτοιας μονάδας,
καθώς θα εξυπηρετεί  τουλάχιστον 35  παιδιά με ειδικές  δεξιότητες,  που σήμερα
αντιμετωπίζουν  μεγάλες  δυσκολίες  πρόσβασης  σε  σχολείο  Δευτεροβάθμιου
επιπέδου, που να τους παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση. Η ομόφωνη απόφαση
του Δημοτικού μας συμβουλίου ήταν το πρώτο καθοριστικό βήμα προς την ενέργεια
αυτήν, και η ουσιαστική εξουσιοδότηση στα στελέχη του Δημάρχου, προκειμένου να
εκκινήσουν τις διαδικασίες. 

Ο  κ.  Αθανασίου  εξέφρασε  την  αμέριστη  στήριξή  του  στο  σημαντικό
εγχείρημα,  που  έχει  αναλάβει  η  κ.Κασαμπαλάκου  με  την  πρόερδο  της  ΔΕΠ,
κ.Ανδριάνα  Αλεξανδράτου,  ως  εκπρόσωπος  του  Δημάρχου  Ωρωπού,  κ.Θωμά
Ρούσση, και των γονέων και κηδεμόνων των παιδιών, και εξήγησε ότι θα πράξει
ό,τι είναι δυνατόν για την ταχεία ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών στα
αρμόδια υπουργεία. Για την ίδια είπε, ότι τέτοιους ενεργούς πολίτες χρειάζεται η
χώρα και ιδιαίτερα η Αττική, για να εκσυγχρονιστούν και να προοδεύσουν.

Σημείωσε  επίσης,  ότι  αυτή  η  κυβέρνηση  και  το  Υπουργείο  Παιδείας
αποδίδουν  εξαιρετική  προτεραιότητα  στη  δημιουργία  δομών  για  την  ειδική
εκπαίδευση των παιδιών ΑΜΕΑ, έτσι ώστε να αποκτούν τα αναγκαία εφόδια για την
επαγγελματική σταδιοδρομία τους και την κοινωνική ενσωμάτωσή τους. 

Ο Δήμος Ωρωπού έχει  τεθεί  επικεφαλής και  αρωγός όλων των κινήσεων
προς την κατεύθυνση σύστασης της Νέας Δομής, εξαρχής. Με τα αρμόδια Θεσμικά
Όργανα και  τις  Υπηρεσίες  του,  κατευθύνει  αυτή  την  ομαδική  προσπάθεια.  Έχει
εξασφαλίσει  τη  λύση  του  προβλήματος  για  το  στεγαστικό  της  νέας  Δομής  και
συνδράμει οικονομικά, όπου χρειαστεί.

 Παρακολουθούμε  από  κοντά  τις  εξελίξεις  και  πολύ  σύντομα  θα  έχουμε
θετικά αποτελέσματα των ενεργειών μας.

Από το γραφείο Τύπου 

του Δήμου Ωρωπού


