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Σε συνέχεια της από 22-2  κοινής επιστολής της Δ/νσης Π.Ε.  Καβάλας  και του 
Συλλόγου Εκπαιδευτικών Καβάλας σας ενημερώνουμε ότι από  1-3-2012 και στο εξής 
κάθε 1η και 15η του μήνα , οι σχολικές μονάδες ευθύνης  της Δ/νσης Π.Ε. Καβάλας 
αποτελούν και κέντρα συλλογής – διανομής υλικών ,σε μαθητές που χρήζουν 
υποστήριξης. Ορίστηκε ότι το υλικό αυτό θα αφορά σε τρόφιμα ,ρουχισμό(σε καλή 
κατάσταση ), υποδήματα, παιχνίδια , βιβλία και ό,τι ακόμα κρίνεται σκόπιμο από τους 
εκπαιδευτικούς.  
Στην προσπάθεια  αυτή οι σχολικές μονάδες ,ζήτησαν ήδη με επιστολές  την αρωγή των 
συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και των ίδιων των παιδιών .Σκοπός είναι να 
εξυπηρετηθούν πρώτα οι ανάγκες σε επίπεδο σχολικής μονάδος , προωθώντας  δηλαδή 
την αλληλεγγύη  στο τοπικό κοινωνικό σύνολο. Για τα αδιάθετα υπόλοιπα που θα 
δημιουργηθούν ,υπάρχει η δυνατότητα αυτά να διανεμηθούν εκεί που οι ανάγκες  μπορεί 
να είναι περισσότερες . Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο να 
πληροφορηθεί για το υλικό αυτό ,μέσω της ιστοσελίδας της Δ/νσης.  
Πρώτα απ’ όλα οι σχολικές μονάδες που θέλουν να στηρίξουν το Δίκτυο πρέπει να 
μεταφέρουν στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ τους το αρχείο σε μορφή excel (με 
φίλτρα) που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Δ/νσης πληκτρολογώντας το εικονίδιο «Δίκτυο 
Σχολείων Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Μηδενίστε τα στοιχεία και χρησιμοποιήστε το για 
να καταγράψετε ότι αδιάθετο έχετε. Κατόπιν στείλτε το με email στο mail@4dim-
chrys.kav.sch.gr  (Υπεύθυνος : Ευφροσυνίδης Γεώργιος) .Αυτό το αρχείο θα το 
ενημερώνετε κάθε φορά που έχετε μεταβολές και θα το ξαναστέλνετε με την ίδια 
διαδικασία.  Με την αποστολή θα ενημερώνεται και η ιστοσελίδα της Δ/νσης οπότε κάθε 
ενδιαφερόμενος θα έχει πρόσβαση στο αδιάθετο υλικό. Συνήθως αυτό που μένει 
αδιάθετο είναι ο ρουχισμός αφού τα τρόφιμα εξαντλούνται εντός της ίδιας σχολικής 
μονάδος .Για να μη δημιουργηθεί στοκ στα είδη ρουχισμού επειδή ίσως δεν υπάρχουν 
και αποθηκευτικοί χώροι μετά την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος 
απευθυνθείτε και σε άλλους φορείς (Φιλόπτωχος – εκκλησία).  

Αν  ενδιαφέρεται  κάποιος συγκεκριμένα για ρουχισμό (μπουφάν) μέσω της 
ιστοσελίδας θα πρέπει : 
Στη στήλη Δήμος να επιλέξει το Δήμο που ενδιαφέρεται 
Στη στήλη είδος το είδος που ενδιαφέρεται και ακολουθούν με τον ίδιο τρόπο οι στήλες 
περιγραφή, φύλλο , ηλικία , ποσότητα, το σχολείο που το διαθέτει και το τηλέφωνο 
καθώς και το όνομα του υπεύθυνου. Όπου απαιτείται δίνονται με σχόλιο λεπτομέρειες 
για κάθε διαθέσιμο υλικό.  
Μπορεί βέβαια η επιλογή να γίνει άμεσα (χωρίς να απαιτηθεί αυτή η σειρά) πατώντας 
απευθείας στην λίστα της  περιγραφής την επιλογή μπουφάν οπότε θα δείξει κατευθείαν 
αν υπάρχει τέτοιο και που ακριβώς. 
Καλή αρχή και καλή επιτυχία στο έργο σας. 
 
 
 
 


