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Κοινοποίηζη: 1. Γπαθείο Δημάπσος 

2. Όλα ηα μέλη ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος ηος Ο.Π.Α.Ν. 
 

Θέμα: Αίηημα σοπηγίαρ πποζηαηεςηικών ζηπυμάηυν για ηιρ μπαζκέηερ ηος 

ζσολείος μαρ. 
 

Δθπροζφπώληας ηο Σύιιογο Γολέφλ θαη Κεδεκόλφλ ηοσ ζτοιείοσ κας θαη 

γλφρίδοληας ηελ προζφπηθή ζας εσαηζζεζία, αιιά θαη ηελ εσαηζζεζία ηοσ Γηοηθεηηθού 

Σσκβοσιίοσ ηοσ Οργαληζκού ζε ζέκαηα αζιεηηζκού, ζας απεσζύλοσκε ηελ παρούζα 

επηζηοιή προθεηκέλοσ λα τορεγήζεηε ζηο ζτοιείο κας δύο προζηαηεσηηθά ζηρώκαηα γηα 

ηης κπαζθέηες ηοσ προασιίοσ. 

Σσγθεθρηκέλα, πρόθεηηαη γηα ηης δύο κπαζθέηες ποσ βρίζθοληαη ζηο προαύιηο ηοσ 

ζτοιείοσ κας θαη δε δηαζέηοσλ προζηαηεσηηθή θάισυε ηοσ θορκού ηοσς, κε αποηέιεζκα 

ηα παηδηά ποσ παίδοσλ κπάζθεη, αιιά θαη ηα παηδηά ποσ παίδοσλ ζηο προαύιηο ηοσ 

ζτοιείοσ θαηά ηε δηάρθεηα ηφλ δηαιεηκκάηφλ, λα θηλδσλεύοσλ λα τησπήζοσλ ζηο 

ζηδερέληο θορκό ηες κπαζθέηας.  Γεδοκέλοσ κάιηζηα όηη ηα παηδηά ποσ τρεζηκοποηούλ ηο 

προαύιηο είλαη ειηθίας από προλήπηα έφς ΣΤ’ Γεκοηηθού θαη ε αζθάιεηά ηοσς θαηά ηε 

δηάρθεηα ηφλ αζιοπαηδηώλ είλαη ποιύ ζεκαληηθό ζέκα, ζας παραθαιούκε λα κερηκλήζεηε 

κε όποηο ηρόπο κπορείηε γηα ηο ζέκα ασηό. 

Ο ιόγος ποσ απεσζσλόκαζηε ζε εζάς είλαη αθελός κελ δηόηη ηο θόζηος ηφλ 

προζηαηεσηηθώλ ασηώλ ζηρφκάηφλ είλαη κεγάιο γηα ηης οηθολοκηθές δσλαηόηεηες ηοσ 

Σσιιόγοσ Γολέφλ θαη Κεδεκόλφλ, αθεηέροσ δε δηόηη θαηά ηε δηάρθεηα ηες κεγάιες θαη 

επηηστεκέλες θαρηέρας ζας ζηο κπάζθεη έτεηε ζίγοσρα δηαπηζηώζεη πόζο επηθίλδσλο 

κπορεί λα αποδεητηεί  έλα τηύπεκα ζε κηα αθάισπηε κπαζθέηα. 

Παρακέλοσκε ζηε δηάζεζή ζας γηα οποηαδήποηε δηεσθρίληζε θαη ειπίδοσκε λα 

έτοσκε ζύληοκα κία απάληεζε ζηο αίηεκα κας.  

Σας εσταρηζηούκε εθ ηφλ προηέρφλ γηα ηο ελδηαθέρολ ζας θαη είκαζηε πρόζσκοη 

λα ζσλαληεζούκε θαη καδί ζας, εάλ ηο θρίλεηε απαραίηεηο. 
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