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ΘΕΜΑ: Διανομή σχολικών ειδών σε μαθητές/τριες για το Σχολικό Έτος 2021-2022, μέσω κοινοποίησης της 
αντίστοιχης δράσης της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, στις Δ/νσεις όλων των Σχολείων της πόλης μας.

Η Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης και η Δομή του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου, στο πλαίσιο των καθιερωμένων δράσεων και προγραμμάτων στήριξης ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων, κάθε χρόνο συγκεντρώνει και διανέμει πλήθος σχολικών ειδών στο μαθητικό πληθυσμό της πόλης μας. 

Η έναρξη της νέας Σχολικής Χρονιάς, λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών και επιπτώσεων της 
πανδημίας, χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ανάγκες σε όλα τα επίπεδα. Μία από αυτές, όπως έχει αξιόπιστα 
καταγραφεί από την Υπηρεσία μας, συνδέεται με την εξασφάλιση απαραίτητων σχολικών ειδών στα παιδιά 
σχολικής ηλικίας των οποίων οι γονείς δυσκολεύονται, λόγω κυρίως παρατεταμένης ανεργίας και φτώχειας, να 
αγοράσουν. Ήδη πριν ακόμη την έναρξη λειτουργίας των Σχολείων δεκάδες νοικοκυριά παρέλαβαν τα 
απαιτούμενα σχολικά είδη. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, σε συνέχεια των διανομών που γίνονται, ζητάμε μέσω της ανάλογης 
κοινοποίησης του Τμήματος Παιδείας, τη συνδρομή των Δ/ντων και Δ/ντριών όλων των σχολικών μονάδων του 
Δήμου προκειμένου να ενημερώσουν και να κατευθύνουν οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη και δεν έχουν 
λάβει σχολικά, με στόχο την αξιοποίηση της παραπάνω κοινωνικής παροχής που έχει εξασφαλίσει ο Δήμος μας.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες, κατόπιν σχετικής υπόδειξης από την Δ/νση του Σχολείου του/των 
παιδιού/ων τους, μπορούν να απευθυνθούν αρχικά τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 210 9925607 / 210 9961973 και 
2132026090 προκειμένου να δηλώσουν ενδιαφέρον. Ακολούθως θα εξυπηρετηθούν παραλαμβάνοντας άμεσα 
σχολικά είδη από τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με απόλυτο σεβασμό στην προστασία των 
προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα με τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια που τίθενται σε αυτές τις περιπτώσεις 
και εφόσον δεν ήταν ήδη ωφελούμενοι του Προγράμματος. 

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των Δ/νσεων όλων των Σχολικών Μονάδων προκειμένου 
κανένας μικρός/η ή μεγαλύτερος/η μαθητής/τρια να βιώσει τη στέρηση στοιχειωδών αγαθών, απολύτως 
αναγκαίων για μια ισότιμη φοίτηση.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία και ευχόμαστε υγεία και δύναμη στο πολύτιμο έργο σας.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης,

Ρικανιάδη Στέλλα

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής 
και Πολιτικών Ισότητας
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Αργυρουπόλεως 94-96, Αργυρούπολη ΤΚ: 164 51 
ΤΗΛ 210 9961973/213 2026090 - FAX: 210 9904206       
email:socialfoodstore.ea@outlook.com
Πληροφορίες: κ. Φωτίου 

                                                 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

               Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

Κοιν.: Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού 
& Αθλητισμού
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