
 
 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πειραιάς, 14/09/2020  

Σχολικά είδη, οργανωμένα σε «σχολικά σετ» και τοποθετημένα σε τσάντες διανεμήθηκαν το 

πρωί της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου σε μαθητές και μαθήτριες της Α’ δημοτικού στα 

δημοτικά σχολεία του 4ου και 5ου δημοτικού διαμερίσματος αμέσως μετά τον 

Αγιασμό.  

Τα σχολικά σετ δόθηκαν στους μαθητές και τις μαθήτριες από τον Δήμαρχο Πειραιά, κ. Γιάννη 

Μώραλη και τον πρόεδρο της ΚΟ.Δ.Ε.Π. κ. Ιωάννη Βοϊδονικόλα, σε συνεργασία με τους 

διευθυντές των σχολείων. 

Πρόκειται για δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου  «Δίκτυο Πρόληψης 

και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» 

και η επιλογή των σχολείων έγινε βάσει μελέτης τεκμηρίωσης της ΚΟ.Δ.Ε.Π..  

Ο Δήμαρχος Πειραιά, κ. Γιάννης Μώραλης, απευθύνοντας χαιρετισμό στους μαθητές 

και τις μαθήτριες, ευχήθηκε «καλή σχολική χρονιά» επισημαίνοντας ότι πρόκειται για 

μία διαφορετική χρονιά λόγω της πανδημίας και τονίζοντας τη σημασία της τήρησης 

των μετρων ατομικής προστασίας. 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΚΟ.Δ.Ε.Π., κ. Ιωάννης Βοϊδονικόλας, δήλωσε 

χαρακτηριστικά: 

«Σε μία δύσκολη συγκυρία για πολλές οικογένειες της πόλης μας και μία σχολική 

χρονιά με πολλές αβεβαιότητες για τους μαθητές, η ΚΟ.Δ.Ε.Π. σε συνεργασία με τον 

Δήμο Πειραιά και τον Δήμαρχο, κ. Γιάννη Μώραλη, προβαίνει σε μία συμβολική 

κίνηση, με σκοπό να βοηθήσει στα σχολικά βάρη που επωμίζεται η κάθε οικογένεια 

αυτές τις μέρες. Με αυτόν τον συμβολικό τρόπο καλωσορίζουμε και τα «πρωτάκια» 

μας στο νέο τους σχολείο. 

Η δυνατότητα αυτή μας δόθηκε μέσα από το πρόγραμμα της ΟΧΕ/ΒΑΑ Πειραιά 

«Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας» σκοπός του οποίου είναι να υποστηρίζει και να 

επεκτείνει τις κοινωνικές παρεμβάσεις σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του Δήμου 

μας. 

Πρωταρχικός σκοπός της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και  δικός  μου προσωπικός, είναι να βρισκόμαστε 

κοντά  στα παιδιά μας, κοντά στα παιδιά της πόλης μας, κοντά στο μέλλον του 

Πειραιά μας. 

Σήμερα όμως, η μέρα ανήκει λίγο περισσότερο στα «πρωτάκια» μας που κάνουν ένα 

μεγάλο και σημαντικό βήμα στη σχολική τους πορεία. Θέλω να απευθυνθώ σε αυτά 



 
 

 

και να τους ευχηθώ από καρδιάς, καλή πρόοδο στη ζωή τους και φυσικά καλή δύναμη 

στους δασκάλους για το θέαρεστο έργο το οποίο επιτελούν.» 

Η δράση αυτή διενεργήθηκε στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2: «Παρεμβάσεις 

πρόληψης και υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης στον Δήμο Πειραιά» / Παραδοτέο 

2.2: «Παρεμβάσεις  υποστήριξης και συμπληρωματικές υπηρεσίες ειδικών και 

εκτάκτων αναγκών» του Υποέργου 1 «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής 

Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5060900 της Πράξης  «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο 

Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus». 

 


