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Αθήνα, 28 Ιουλίου 2020
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών
Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Θέμα: «120 νήπια παραμένουν χωρίς χώρο στέγασης για τη δίχρονη προσχολική
αγωγή σε Λάρισα»
Στον «αέρα» προβλέπεται να βρεθούν 120 παιδιά στη Λάρισα, στην έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς, αφού τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της
δίχρονης προσχολικής αγωγής παραμένουν.
Στην εποχή του κορονοϊού, που οι αποστάσεις και γενικότερα η αποσυμφόρηση των
σχολικών τάξεων είναι βασικά ζητούμενα, οι αίθουσες του 55ου Νηπιαγωγείου Λάρισας
επί της οδού Ιουστινιανού δεν επαρκούν για να στεγάσουν τα προνήπια-νήπια.
Παρότι η λύση έχει βρεθεί ώστε να ενοικιαστεί από το δήμο Λαρισαίων χώρος στην
πλατεία του Σιδηροδρομικού Σταθμού, η οποία πληροί τις προδιαγραφές για να
μετατραπεί σε νηπιαγωγείο, δυστυχώς το κτίριο που θα λειτουργούσε ως παράρτημα του
55ου Νηπιαγωγείου Λάρισας δεν πρόκειται να ανοίξει πριν τον Δεκέμβριο, στην καλύτερη
των περιπτώσεων, λόγω διαδικασιών που πρέπει να γίνουν και οι οποίες θα
καθυστερήσουν την παράδοσή του.
Κατόπιν των παραπάνω και μετά και από την ενημέρωση, σύμφωνα με τον τοπικό τύπο,
από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων πως το κτίριο δεν θα είναι έτοιμο με την
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς,
Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:
1. Σε τι συνίσταται η καθυστέρηση παράδοσης του χώρου στο Δήμο; Για ποιο λόγο
δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μίσθωσης του χώρου;
2. Ποιες πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να προχωρήσει η διαδικασία παράδοσης;
3. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε τα 120 νήπια να μπορούν να έχουν το δικό
τους χώρο που να πληροί και τις προβλεπόμενες αποστάσεις στο πλαίσιο των

μέτρων πρόληψης από τον κορωνοϊό, κάτι ανέφικτο με το υφιστάμενο σύστημα
συστέγασης Νηπιαγωγείου και Δημοτικού;
4. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί ο χώρος έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, τι
προσωρινά μέτρα θα ληφθούν ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των παιδιών;

Η ερωτώσα βουλευτής
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