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Έκτακτο ενημερωτικό για τον Βιοκλιματικό Παιδικό Σταθμό

Αγαπητοί γονείς,

Για άλλη μια φορά η διοίκηση του ΝΠΔΔ «Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» αντιμετωπίζει ως κόστος την ασφαλή 
αγωγή των παιδιών μας και επιλέγει να μην ενημερώνει επισήμως τους γονείς όπως οφείλει για 
θέματα που αφορούν τα παιδιά μας.

Σήμερα Παρασκευή 26/6 ενημερωθήκαμε από το σωματείο εργαζομένων Δήμου Καισαριανής ότι 
εδώ και καιρό δεν λειτουργεί ο κλιματισμός στον Βιοκλιματικό Παιδικό Σταθμό, με αποτέλεσμα 
αυτές τις ημέρες του καύσωνα τα παιδιά μας να βρίσκονται για ώρες σε περιβάλλον με υψηλή 
θερμοκρασία, καθώς όσους βαθμούς έχει έξω έχει και μέσα στο κτίριο! 

Η διοίκηση του ΝΠΔΔ «Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» για να λύσει το πρόβλημα αρκέστηκε στην τοποθέτηση 2-
3 ανεμιστήρων! 

Όχι μόνο αυτό, αλλά με δεδομένο ότι στον όροφο του κτιρίου που λειτουργούν τα βρεφικά 
τμήματα η ζέστη είναι ακόμα πιο έντονη, τα βρέφη μεταφέρονται στο ισόγειο μαζί με τα νήπια! 
Σε συνθήκες δηλαδή καύσωνα αλλά και πανδημίας βρέφη και νήπια στοιβάζονται στον ίδιο 
χώρο γιατί προφανώς δεν υπήρξε καμιά μέριμνα να επισκευαστεί εγκαίρως ο κλιματισμός!

Η Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου μας προχώρησε άμεσα σε παρέμβαση στη διεύθυνση του 
Νομικού προσώπου κατά την οποία επιβεβαιώθηκε ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και καιρό, 
ωστόσο από τη Διοίκηση δεν υπάρχει καμιά ενημέρωση για το αν και πότε θα επισκευαστεί η 
βλάβη!

Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι για τη  Δημοτική Αρχή οι ανάγκες των παιδιών μας δεν 
αποτελούν προτεραιότητα!

Καλούμε τη διοίκηση του ΝΠΔΔ «Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» να αποκαταστήσει άμεσα τη λειτουργία του 
κλιματισμού του κτιρίου. Να θυμίσουμε ότι η ανέγερση του Βιοκλιματικού Παιδικού Σταθμού 
αποτέλεσε προτεραιότητα τα προηγούμενα χρόνια και ολοκληρώθηκε κάτω από μεγάλες 
προσπάθειες προκειμένου τα παιδιά μας να χαίρονται ένα κτίριο με σύγχρονες εγκαταστάσεις. 
Όταν όμως ακόμη και η  στοιχειώδης συντήρηση των παιδαγωγικών δομών αντιμετωπίζεται ως 
κόστος και μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις μπορούν να γίνουν 
ακατάλληλες. Αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετωπίσαμε και το χειμώνα όταν υπήρχε σοβαρή βλάβη 
με τη θέρμανση!

Ως Διοικούσα Επιτροπή θα παρακολουθήσουμε το σοβαρό αυτό ζήτημα και θα ενημερώσουμε εκ 
νέου τους γονείς.
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