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Καισαριανή, 30/6/2021
Έκτακτο ενημερωτικό
Αγαπητοί γονείς,
Για ακόμη μια φορά η Δημοτική Αρχή επιλέγει να υποβαθμίζει τη λειτουργία των Παιδικών
Σταθμών της πόλης και να αντιμετωπίζει την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών μας ως κόστος!
Από την Παρασκευή 25/6 που έγινε γνωστό στους γονείς το γεγονός ότι δεν λειτουργεί ο
κλιματισμός του κτιρίου του Βιοκλιματικού Παιδικού Σταθμού, και παρά τις συνεχείς πιέσεις της
Διοικούσας Επιτροπής του Συλλόγου μας προς κάθε αρμόδιο προκειμένου να δοθεί λύση, η
Δημοτική Αρχή αρκέστηκε στο να πετάει το μπαλάκι στις υπηρεσίες και να επικαλείται ως
δικαιολογία το γεγονός ότι η διαδικασία για την προμήθεια των ανταλλακτικών για την
επισκευή του κλιματισμού είναι ιδιαίτερα... χρονοβόρα!
Στην πραγματικότητα από την αρχή του καλοκαιριού που γνώριζαν το πρόβλημα είχαν όλο τον
χρόνο να προχωρήσουν τις σχετικές διαδικασίες για την επισκευή της βλάβης! Δεν μπαίνουν καν
στον κόπο μπροστά στον νέο επερχόμενο καύσωνα να βρουν μια προσωρινή λύση στο πλαίσιο
των προδιαγραφών που πρέπει να πληρούνται, ακριβώς επειδή γι’ αυτούς αποτελεί κόστος!
Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και σε τμήμα του Α’ Βρεφικού, που επίσης δεν λειτουργεί το
κλιματιστικό, δεν έγινε καμιά ενέργεια για την επισκευή του ή την τοποθέτηση νέου, ζήτημα που
θα μπορούσε να επιλυθεί άμεσα! Το αποτέλεσμα είναι να εκτίθενται σε ακατάλληλες συνθήκες
παιδιά και εργαζόμενοι, ενώ κάποιοι γονείς θα χάσουν ακόμη και το μεροκάματό τους
επιλέγοντας να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι.
Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι για τη Δημοτική Αρχή της πόλης η ασφαλής αγωγή των
παιδιών μας δεν αποτελεί προτεραιότητα.
Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να δώσει ΤΩΡΑ λύση στο πρόβλημα! Να σταματήσει να θέτει σε
δεύτερη μοίρα τη λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και τις ανάγκες των
παιδιών μας!
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