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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
τον Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας
τον Υπουργό Εσωτερικών
Θέμα: Πλημμύρισε το 3ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας
Το 3ο νηπιαγωγείο στην Καλλιθέα πλημμύρισε πρώτη φορά στην κακοκαιρία
«Μπάλλος» και δεύτερη φορά μέσα σε δύο μήνες, με την καταρρακτώδη
βροχή της Τρίτης 23/11/2021.Έτσι, οι γονείς ενημερώθηκαν πως τα παιδιά θα
μπορούν να ξαναπάνε στο νηπιαγωγείο την Παρασκευή 26/11, καθώς η
αίθουσα είναι γεμάτη νερά και λάσπες.
Το συγκεκριμένο σχολείο απέχει μόλις 100 μέτρα από τη γέφυρα που
βρισκόταν το πλημμυρισμένο, βυθισμένο λεωφορείο στην προηγούμενη
κακοκαιρία.
Επειδή ο χειμώνας μόλις τώρα ξεκίνησε και ήδη με τις πρώτες βροχοπτώσεις
έχουμε δει εικόνες μαθητών να πατάνε πάνω σε θρανία για να μπορέσουν να
απεγκλωβιστούν από πλημμυρισμένες αίθουσες και να μεταβούν στο σπίτι
τους, ενώ ακόμα θυμόμαστε και την κατάρρευση ολόκληρης ψευδοροφής σε
τάξη δημοτικού σχολείου στη Θεσσαλονίκη,
Επειδή η αξιολόγηση που προκρίνει το Υπουργείο αφορά μόνο στο διδακτικό
προσωπικό, δεδομένου πως τυχόν αξιολόγηση των σχολικών μονάδων κι
εγκαταστάσεωνθα αποδείξει την εγκατάλειψη των δημόσιων κτιριακών
δομών, που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή μαθητών και εκπαιδευτικών,
Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:
1. Είναι ενήμεροι για το συμβάν στο 3ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας και
μάλιστα πως αυτή είναι η δεύτερη φορά που πλημμυρίζει η
συγκεκριμένη αίθουσα;
2. Αν ναι, ποιες ενέργειες έγιναν μεταξύ της κακοκαιρίας Μπάλλος και
της βροχόπτωσης στις 23/11/2021 προκειμένου να προστατευθεί η
συγκεκριμένη αίθουσα;

3. Αν δεν έγιναν ενέργειες για τη βελτίωση της συγκεκριμένης
αίθουσας, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει εκ νέου, ποιος έχει την
ευθύνη για αυτό;
4. Πόσες αίθουσες σε όλη τη χώρα παρουσίασαν προβλήματα κατά
τις 2 τελευταίες βροχοπτώσεις στη χώρα μας και τι είδους
προβλήματα ήταν αυτά;
5. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να ενισχυθούν οι δήμοι
οικονομικά και να προβούν σε ουσιαστικές κτηριακές βελτιώσεις
των σχολείων προκειμένου η ήδη δύσκολη, λόγω της πανδημίας,
εκπαιδευτική διαδικασία να μπορεί να πραγματοποιείται με
ασφάλεια σε σχέση με τις κτηριακές υποδομές;
Οι βουλεύτριες
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