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Θέμα: «  Εκλογές αιρετών οργάνων των σχολικών εφορειών των μειονοτικών σχολείων.». 
  
Κυρία Υπουργέ, 
         Με τη λήξη της θητείας των αιρετών οργάνων των σχολικών εφορειών των μειονοτικών 
σχολείων της Θράκης στις 31 Δεκεμβρίου 2020  που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία και 
μάλιστα αν αναφέρουμε μόνο τα θέματα θέρμανσης και προμήθειας υλικών καθαριότητας  που 
είναι στην αρμοδιότητα τους είναι αρκετό για να να γίνει κατανοητό το πρόβλημα που προκύπτει σε 
μια εποχή που είναι εκτεθειμένοι μάλιστα εν καιρώ πανδημίας σε κίνδυνο από έλλειψη πετρελαίου 
θέρμανσης αναλώσιμα υλικά αλλά και υλικών καθαριότητας και υγιεινής. 
        Από την αρχική προκήρυξη και μετά δόθηκαν έξι (6) διαδοχικές παρατάσεις στην προκήρυξη των 
εκλογών με αποτέλεσμα να μένει ένα μεγάλο κενό στη λειτουργία των Μειονοτικών Σχολείων. 
      Ενδεικτικά αναφέρουμε τα περισσότερα σχολεία αντιμετωπίζουν δυσκολίες θέρμανσης αλλά και 
να προσφέρουν την απαιτούμενη καθαριότητα λόγω έλλειψης υλικών καθαριότητας , διότι δεν 
δύναται να κάνουν καμία οικονομική συναλλαγή με τις τράπεζες για την χρηματοδότηση άμεσων 
αναγκών των σχολείων τους, αφού λείπουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα και δεν αναγνωρίζονται 
ως τέτοια οι εξουσιοδοτήσεις του Περιφερειακού Διευθυντή. 
Κυρία Υπουργέ, 
        Προς τούτο, το Δ.Σ του  Συλλόγου Δασκάλων Αποφοίτων ΕΠΑΘ Ν. Ροδόπης και Ν. Έβρου ζητά:                   
      Εάν κρίνεται ότι είναι αδύνατη να πραγματοποιηθούν, με όλα τα αναγκαία μέσα προφύλαξης και 
περιοριστικών μέτρων λόγω πανδημίας οι εκλογές εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στις 
σχολικές εφορείες στα μειονοτικά σχολεία Ροδόπης και  Έβρου, να ανακληθεί η προκήρυξη των 
εκλογών για την ανανέωση της θητείας των μελών των σχολικών εφορειών που ολοκληρώθηκε στις 
31-12-2020 και να παραταθεί για ένα χρόνο με τις παρούσες εκλεγμένες διοικήσεις έως και τις  31-
12-2021, ώστε αυτές να διεξαχθούν κανονικά και χωρίς ασφυκτικούς χρονικούς και θεσμικούς 
περιορισμούς που θέτουν εν αμφιβόλω την ακόλλητη  συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία του 
συνόλου της σχολικής κοινότητας των μειονοτικών σχολείων της Θράκης. 
          Θεωρούμε δεδομένο το ενδιαφέρον σας για την προώθηση και επίλυση του αίτημά μας. 

 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό 

                      

                                                  


