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Κοινοποίηση : ως πίνακας αποδεκτών

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Αναφερόμεθα στα υπ' αριθμ. πρωτ. 896/17.07.2012 και 924/03.09.2012 έγγραφά μας.

Το Ίδρυμά μας, που παρείχε την φροντίδα του σε 200 παιδιά και νέους με νοητική 

υστέρηση και μαθησιακές δυσκολίες αναγκάστηκε να αναστείλει από τη νέα εκπαιδευτική 

χρονιά τη λειτουργία του δεδομένου ότι η Πολιτεία δεν το επιχορηγεί με τα αναγκαία ποσά 

για την αντιμετώπιση των λειτουργικών του δαπανών.

Στις εγκαταστάσεις μας λειτουργούσαν με φιλοξενία του Ιδρύματος, άνευ ανταλλάγματος, 

δύο Ειδικά Δημόσια Σχολεία (Δημοτικό και Νηπιαγωγείο). Τα παιδιά μεταφέρονταν με 

δαπάνες και συνοδεία του προσωπικού μας και σιτίζονταν με δαπάνες και φροντίδα του 

προσωπικού μας στην τραπεζαρία του Ιδρύματος. Τα σχολεία λειτουργούσαν με 

συντήρηση των αιθουσών και των γραφείων με δαπάνες μας και γινόταν συνεχώς 

ηλεκτροδότηση, υδροδότηση και θέρμανση με δαπάνες του Ιδρύματος.



Εφ’ όσον το Ίδρυμα ανέστειλε την λειτουργία λόγω ανεπαρκούς επιχορήγησης, 

αναγκάστηκε να διακόψει και τις ως άνω παροχές προς τα Σχολεία, τα οποία εξ 

αντικειμένου δεν θα λειτουργήσουν το τρέχον σχολικό έτος 2012-2013 και όσο δεν δίδονται 

από την Πολιτεία οι αναγκαίες επιχορηγήσεις.

Κατόπιν τούτων ζητούμε να αποδόσετε μέχρι 20.09.2012 τις αίθουσες διδασκαλίας και τα 

γραφεία ελεύθερα από αντικείμενα και από κάθε χρήση και να μας επιστραφεί το δεύτερο 

σετ κλειδιών που έχει διατεθεί.

Αν δεν το πράξετε, θα αναγκασθούμε να ζητήσουμε τούτο δικαστικώς και θα λάβουμε τα 

αναγκαία μέτρα για την προστασία του Ιδρύματος και της περιουσίας του.

Πρόεδρος Διοικητικός Διευθυντής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
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1. Προϊστάμενο Ειδικών Σχολείων Ανατολικής

2. Διευθυντή του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου

3. Διευθύντρια του Ειδικού Νηπιαγωγείου

4. Δήμο Αμαρουσίου

5. Περιφερειάρχη Αττικής

6. Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής


