
 
 

 

 

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς την κα Yπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

 

 

Θέμα: Επείγουσες ελλείψεις στο Νηπιαγωγείο Χαλκουτσίου. 

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

 

Όπως πληροφορούμαστε από επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

Νηπιαγωγείου Χαλκουτσίου, υφίστανται σοβαρές κτιριακές και λειτουργικές ελλείψεις 

στο χώρο που στεγάζεται το Νηπιαγωγείο του οικισμού, που θέτουν σε κίνδυνο την 

υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών και των μαθητριών. 

Μάλιστα, δεδομένου ότι μετά από τις πρόσφατες κυβερνητικές ανακοινώσεις, οι 

οποίες επέκτειναν την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλης της χώρας 

μέχρι τις 7/1/2021, υφίσταται σημαντικό χρονικό διάστημα ώστε να επιλυθούν πολλά 

από τα τρέχοντα ζητήματα. 

Συγκεκριμένα, ο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, αναφέρει ως σημαντικά 

ζητήματα προς επίλυση, τα εξής: 

1. Πρόσληψη αποκλειστικής καθαρίστριας. 

2. Μελέτη και τοποθέτηση συστήματος πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας. 

3. Δημιουργία εξόδου κινδύνου. 

4. Αντικατάσταση παλιού τάπητα στον αύλειο χώρο. 

5. Εκμετάλλευση της υπόλοιπης αυλής του σχολείου, προκειμένου να μην 

υπάρχει συνωστισμός λόγω πανδημίας. 

6. Προσθήκη κρεβατιών για το Ολοήμερο Τμήμα, λόγω αύξησης μέσω 

μεταγραφών, του μαθητικού δυναμικού. 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

2501

Ημερομ. Κατάθεσης:

9/12/2020



7. Μελέτη και εγκατάσταση αλεξικέραυνης προστασίας. 

8. Καθαρισμός των χώρων που συνορεύουν με το σχολείο, διότι μαζεύονται 

φίδια, ποντίκια και απορρίμματα. 

9. Στεγανοποίηση και επισκευή οροφής λεβητοστάσιου, διότι εισέρχονται νερά 

και ποντίκια. 

10. Αλλαγή πόρτας εισόδου σχολείου, λόγω παλαιότητας. 

11. Τοποθέτηση προβλεπόμενου υλικού και συστήματος συναγερμού, για τη 

διαχείριση περιπτώσεων πυρκαγιάς, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών 

καταστροφών και ΧΒΡΠ. 

12. Αναγκαιότητα εσωτερικού και εξωτερικού βαψίματος του σχολείου. 

13. Συντήρηση παιχνιδιών εξωτερικού χώρου. 

14. Ξήλωμα υπαρχόντων φυτών στο σχολείο, λόγω επικινδυνότητας και 

αντικατάστασή τους με μυρωδικά. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

Ερωτάται η κυρία Υπουργός: 
 

 

 Πώς προτίθεστε να επιλύσετε τα ζητήματα, τα οποία αναφέρει στην 

επιστολή του, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου 

Χαλκουτσίου; 
 

 

 

                                        Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

        Μαρία Απατζίδη, 

                                      Βουλευτής Ανατολικής Αττικής 

               ΜέΡΑ25 
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