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ΘΕΜΑ: Αιτήματα γονέων 8ου Νηπιαγωγείου Καισαριανής 

Οι κάτωθι κατονομαζόμενοι - υπογράφοντες γονείς μαθητών του 8ου Νηπιαγωγείου Καισαριανής, σε 
συνέχεια της από 30/09/2021 συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του εν λόγω 
σχολείου με τον κ. Αντιδήμαρχο Παιδείας και λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 Με βάση το άρθρ. 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ως ισχύει, οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι για 
συντήρηση, βελτίωση, επισκευή, απόκτηση γης, ανέγερση κτιρίων όπου θα στεγαστούν τα 
σχολεία. 

 κύριο μέλημά μας είναι η διασφάλιση της ασφαλούς και ανεμπόδιστης φοίτησης των παιδιών μας 
στο εν λόγω σχολείο, 

 η διασφάλιση της ανεμπόδιστης παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου στα παιδιά μας, και 

 η δέσμευση του κ. Αντιδημάρχου για άμεσες και τεκμηριωμένες απαντήσεις στα καίρια 
ερωτήματα - ανησυχίες - αιτήματά μας, 

Σας παραθέτουμε τα παρακάτω ερωτήματα - αιτήματα, συνοδευόμενα από διαπιστώσεις μας κατά τηνως 
τώρα λειτουργία του συγκεκριμένου σχολικού χώρου, τα οποία ζητούμε να απαντηθούν άμεσα. 

 

Ασφάλεια 

 Σε πάρα πολλά σημεία στον προαύλιο χώρο υπάρχουν πολλά επικίνδυνα μέρη στα οποία υπάρχει 
μεγάλος κίνδυνος τραυματισμού των παιδιών (κλαδιά, κομμένες ρίζες, φυτά με αγκάθια, παλιά 
χαλασμένα κάγκελα με προεξέχοντα σκουριασμένα μεταλλικά μέρη, σκουριασμένες βίδες 
σκόρπιες σε διάφορα σημεία κλπ). Η υπάρχουσα «λύση» οριοθέτησης των παιδιών σε ένα μικρό 
μέρος του «λιγότερου επικίνδυνου» προαύλιου χώρου με χρήση κόκκινης ταινίας είναι άκρως 
περιοριστική και δε λύνει το πρόβλημα της επικινδυνότητας του χώρου. Να σημειωθεί ότι η 
υφιστάμενη «περίφραξη» σε κάποια σημεία είναι αρκετό άνωθεν του εδάφους, με χώρο 
διαφυγής των νηπίων από τη κάτω μεριά! 
Απαιτείται ΑΜΕΣΩΣ καθαρισμός όλων των ανωτέρω και επιπλέον τοποθέτηση περιμετρικής 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ που πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας. 

 Αντιλαμβανόμαστε ότι η τοποθέτηση των container πραγματοποιήθηκε πιθανά χωρίς κάποιο 
σχεδίασμά και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη καν η κλίση τοποθέτησης. Αυτό φαίνεται από το 
γεγονός ότι στις πόρτες η γωνία ρήσης που έδωσε ο τεχνίτης υπερβαίνει τις 30 μοίρες και δεν έχει 
τοποθετηθεί αντιολισθητικό πλακάκι - δάπεδο, το οποίο δυνητικά θα οδηγήσει σε τραυματισμό. 
Απαιτείται άμεση τοποθέτηση αντιολισθητικών στο δάπεδο έξω από τα container. 

 Το παγκάκι που βρίσκεται έξω από την πόρτα της αίθουσας πρέπει να αφαιρεθεί ΑΜΕΣΑ. 
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Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού κατά την πιθανή γρήγορη έξοδο από την αίθουσα. 

 Τα παγκάκια είναι παλιά, φθαρμένα και σκουριασμένα. Απαιτείται ΑΜΕΣΗ επισκευή ή 
αντικατάστασή τους. 

 Το σύνολο του προαύλιου χώρου είναι άναρχα ανισόπεδο. Πρέπει να πραγματοποιηθεί ΑΜΕΣΑ η 
απλή διαδικασία του «ισιώματος» του προαύλιου χώρου. Σε δεύτερη φάση να πραγματοποιηθεί 
κάλυψη με ειδικό ασφαλές δάπεδο που πληροί της προδιαγραφές για τη χρήση του χώρου από 
νήπια. 

 Μέχρι να πραγματοποιηθεί το ανωτέρω, απαιτείται ΑΜΕΣΑ η τσιμεντόστρωση διόδου από την 
είσοδο του σχολείου μέχρι τα container. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος κατά τις μέρες με βροχόπτωση 
τα παιδιά μας να περπατάνε μέσα σε λασπόλακους για να φτάσουν στο container. 

 Ο μεγάλος κατηφορικός χώρος απέναντι από τα container πρέπει να οριοθετηθεί έτσι ώστε να 
διασφαλισθεί ότι σε κάποια μεγάλη βροχόπτωση δε θα πλημμυρίσει ο υπόλοιπος προαύλιος 
χώρος στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και η είσοδος των παιδιών στο σχολείο! 

 Οι υδρορροές της στέγης, οδηγούνται στο επικλινές δάπεδο με ρήση προς τις πόρτες των 
container. Να πραγματοποιηθεί τεχνική επισκευή έτσι ώστε τα νήπια απλά να μπορούν να έχουν 
ασφαλή πρόσβαση στα container σε περίπτωση βροχών! 

 Γενικότερα, να διασφαλιστεί ότι σε περίπτωση δυνατής βροχόπτωσης δεν θα πλημμυρίσει ο 
χώρος έξω από τα container καθώς και τα ίδια τα container και να μας κοινοποιηθούν άμεσα οι 
ενέργειες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν. 

 Η υφιστάμενη τσουλήθρα, ηλικίας μεγαλύτερης των 20 ετών, έχει σαθρά κομμάτια ξύλου στη 
σκάλα, όπως και σάπια κομμάτια ξύλου στο κύριο διάδρομο. Ο κίνδυνος τραυματισμού είναι πολύ 
μεγάλος. Απαιτείται ΑΜΕΣΑ επισκευή και σε δεύτερη φάση αντικατάσταση με νέα που πληροί 
όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας. 

 

Υγιεινή 

 Απαιτούμε άμεσα να πραγματοποιηθεί καθαρισμός του εξωτερικού χώρου, της μάντρας, των 
πεζοδρομίων περιμετρικά του σχολείου, αλλά και στο εσωτερικό προαύλιο χώρο από τις 
ακαθαρσίες των γατών που βρίσκονται εκεί ΜΟΝΙΜΑ. 

 Να διασφαλισθεί ότι θα σταματήσει ΑΜΕΣΑ η σίτιση των γατών στη μάντρα του σχολείου. Να 
σημειωθεί ότι το αίτημα αυτό προφανώς υποβάλλεται για λόγους υγιεινής και πρόληψης των 
παιδιών μας από τυχόν ασθένειες. Αγαπάμε τα ζώα και το ίδιο μαθαίνουμε στα παιδιά μας! 

 Έξω από τα container έχουν παρατηρηθεί λιμνάζοντα νερά (σε μέρες χωρίς βροχόπτωση...) 
πιθανά από λύματα ή από κάποια διαρροή; Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στις απαιτούμενες 
ενέργειες για τη διερεύνηση και αντιμετώπιση του προβλήματος ΑΜΕΣΑ. 

 Επιπλέον, θα θέλαμε να μας απαντήσετε στα κάτωθι: 

 Πως διασφαλίζεται η διαχείριση ενός έκτακτου περιστατικού από τις εκπαιδευτικούς όταν στο 
χώρο βρίσκεται μία εκπαιδευτικός με 21 παιδιά; Τι γίνεται με τα υπόλοιπα παιδιά αν η 
εκπαιδευτικός βρεθεί αντιμέτωπη με μια έκτακτη κατάσταση που απαιτεί την άμεση αντίδρασή 
της; Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση με την επιτήρηση των υπόλοιπων παιδιών στην τάξη; 
Απαιτούμε ΑΜΕΣΑ την πρόσληψη ενός επιπλέον εκπαιδευτικού στο σχολείο. 

 Ποιος θα είναι ο τρόπος θέρμανσης των container και αν με τη χρήση των air condition που έχουν 
εγκατασταθεί θα επιτευχθούν συνθήκες θερμικής άνεσης τόσο κατά την ώρα του μαθήματος όσο 
και κατά τη διάρκεια του ολοήμερου; 

 Να τοποθετηθεί μοκέτα στο χώρο του ολοήμερου. 

 Να προβλεφθεί η δυνατότητα εναλλακτικής δημιουργικής απασχόλησης σε όσα νήπια του 
ολοήμερου δεν θέλουν να κοιμούνται. 



 

 

Επίσης, όπως μας κοινοποιηθεί το όνομα και η ιδιότητα του υπεύθυνου που υπέγραψε ότι 
το συγκεκριμένο σχολείο συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντα χώρου,  πληροί όλες τις 
προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας. 

Από ότι διαπιστώνετε και εσείς από τα ανωτέρω, δεν έχουμε αναφερθεί στο θέμα του COVID-19, το 
οποίο μας ανησυχεί όπως όλους του γονείς. Διατηρούμε επιφυλάξεις ακόμα και αν πληρούνται όσα 
αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων πρόληψης και διαχείρισης του COVID-19 στα σχολεία. 
Ενδεικτικά, μπορούν να τηρηθούν' αποστάσεις ή υπάρχει ικανοποιητικός αερισμός όταν βρίσκονται 21 
παιδιά σε ένα container; Μπορεί να τηρηθεί η διαδικασία αντιμετώπισης κρούσματος ή δυνητικού 
κρούσματος όταν στο χώρο του σχολείου βρίσκεται ένας εκπαιδευτικός ο οποίος ταυτόχρονα θα 
διαχειρίζεται κρούσμα και θα βρίσκεται με τους υπόλοιπους μαθητές;  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

Την άμεση απάντησή σας σε όλα τα ανωτέρω συμπεριλαμβάνοντας και χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης, όπως ο κ. Αντιδήμαρχος δεσμεύτηκε. 

Την άμεση πραγματοποίηση εκ νέου ελέγχου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, με την 
ευθύνη του Αντιδημάρχου Παιδείας; τόσο των εσωτερικών των container όσο και του 
εξωτερικού προαύλιου χώρου και να μας κοινοποιηθούν τα ευρήματα του ελέγχου. 

Να προβείτε ΑΜΕΣΑ στην πραγματοποίηση των ανωτέρω αιτούμενων και όσων άλλων 
απαιτούνται για την διασφάλισης της καθολικής ασφάλειας των παιδιών μας σε όλους τους 
χώρους. 
 

Τα θέματα που θέτουμε και ζητούμε άμεση απάντηση είναι θέματα τα οποία δε μπορούσαμε να 
φανταστούμε ότι θα κληθούμε να εντοπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε με την πρώτη επαφή των παιδιών 
μας με την έναρξη της σχολικής τους ζωής. Επαφή, η οποία θα έπρεπε να είναι χαρούμενη και να γεμίσει τα 
παιδιά μας ευχάριστες αναμνήσεις αλλά και ταυτόχρονα να θέσει τις βάσεις για τη μετέπειτα πορεία τους 
τόσο στη σχολική όσο και στη μετέπειτα ζωή τους. Αντ’ αυτού, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε θέματα 
πρώτιστης σημασίας, όπως αν θα πλημυρίσει το σχολείο ή αν θα μας αφήσουν οι γάτες να μπούμε στο 
προαύλιο! 

Επιπλέον, τα θέματα που έχουν τεθεί από την νηπιαγωγό σε σχέση με την προμήθεια στοιχειωδών υλικών 
για την πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού έργου καθώς και σε σχέση με ζητήματα υγιεινής και 
ασφάλειας, να υλοποιηθούν | διευθετηθούν άμεσα. 

Τέλος, αιτούμαστε να προωθηθεί η παρούσα επιστολή σε όποιον άλλο αρμόδιο κρίνετε για την απάντηση 
και υλοποίηση των ανωτέρω. 

 

ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ. 

 

   Η απάντησή σας όπως αποσταλεί στο mail επικοινωνίας: goneis8onipiagwgeio@gmail.com 

 

Οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στο 8° Νηπιαγωγείο Καισαριανής 

(υπογραφές) 
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