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Θέμα: <<Προβλήματα που δημιουργεί η αναστολή της λειτουργίας του
νηπιαγωγείου Λακκώματος>>

Κύριε Βουλευτή,
Σας απευθύνουμε την επιστολή αυτή για να εκφράσουμε την
αγανάκτηση μας για το γεγονός της αναστολής λειτουργίας του
νηπιαγωγείου Λακκώματος, λόγω μη συμπλήρωσης του ελάχιστου
απαιτούμενου αριθμού παιδιών.
Η αναστολή του νηπιαγωγείου δημιούργησε πολύ σοβαρά
προβλήματα σε εμάς τους γονείς καθώς οι αρμόδιες Υπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, από τις οποίες πάρθηκαν οι
αποφάσεις για τα παιδιά μας κι εφάρμοσαν τον νόμο χωρίς πρωτίστως
να αναλογιστούν την ασφάλεια των νηπίων κατά την μετακίνηση τους.
Σε αρχική μας ερώτηση στην Π.Ε.Εβρου για το πώς θα γίνει η
μεταγραφή και μεταφορά των νηπίων μας στην περίπτωση που θα
κλείσει το νηπιαγωγείο του Λακκώματος, μας απάντησαν πως ο νόμος
προβλέπει ότι τα παιδιά θα εγγραφούν στο πλησιέστερο χιλιομετρικά
νηπιαγωγείο το οποίο βρίσκεται στον οικισμό <<Χώρα>> και θα
φροντίσουν οι ίδιοι για την μεταφορά.
Αφού ενημερωθήκαμε για το τί προβλέπει ο νόμος, ήρθαμε σε
επικοινωνία με την τότε Διευθύντρια Π.Ε. Έβρου κ.ΚΕΧΑΓΙΑ Θ. και τον
Περιφ. Διευθυντή Α.Μ.Θ. κ. ΚΕΡΑΜΑΡΗ Π. προκειμένου να

διευκρινήσουμε για ποιόν λόγο κι ενώ υπάρχει ικανός αριθμός νηπίων
προκειμένου να λειτουργήσει το νηπιαγωγείο Λακκώματος δόθηκε η
δυνατότητα να εγγραφούν σε πιο μακρινά νηπιαγωγεία με αποτέλεσμα
να ανασταλεί η λειτουργεία του νηπιαγωγείου στο Λάκκωμα.
Η απάντηση που λάβαμε από τους Διευθυντές και την γραμματεία της
Π.Ε. Έβρου είναι αντιφατικές ως προς τις προβλεπόμενες διαδικασίες και
δικαιοδοσίες.
Στην συνεχεία ενημερωθήκαμε ότι η εγγραφή των νηπίων έγινε χωρίς
να ερωτηθούμε στο νηπιαγωγείο του οικισμού της Καμαριώτισσας και η
μετακίνηση τους θα γίνεται με το ήδη υπάρχον δρομολόγιο του ΚΤΕΛ που
μεταφέρει και άλλους μαθητές πρωτοβάθμιας κ δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
Η ώρα αναχώρησης του συγκεκριμένου δρομολογίου από τον οικισμό
του Λακκώματος είναι 07.15 και φτάνει στην Καμαριώτισσα το αργότερο
στις 07.40. Τα νηπιαγωγεία ξεκινούν στις 08.15 οπότε τίθεται το
ερώτημα τι θα κάνουν τα νήπια το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί?
Επίσης μας ενημέρωσαν από το αρμόδιο τμήμα της περιφέρειας
Έβρου ότι δεν ξέρουν αν και ποτέ θα βάλουν σύνοδο για τα νήπια. Και
ρωτάμε: επιτρέπεται να μετακινηθούν τα νήπια μόνα τους με
λεωφορείο? Θα βρεθεί συνοδός που θα προσέχει τα παιδιά μέχρι να
ξεκινήσει το νηπιαγωγείο καθώς και κατά το κλείσιμο που είναι 13.15
αναμονή έως τις 14.00? Επιπλέον πώς θα πηγαίνουν τα παιδιά από το
νηπιαγωγείο μέχρι την στάση του λεωφορείου ασυνόδευτα?
Σημειωτέο ότι το νησί βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση εκτάκτου
ανάγκης, το οδικό δίκτυο έχει εκτεταμένες ζημιές και αναμένεται έναρξη
εργασιών αποκατάστασης.
Παρακαλούμε για την ασφάλεια των παιδιών μας όπως στηρίξετε
την προσπάθεια μας για μη ανάκληση λειτουργίας του νηπιαγωγείου
του Λακκώματος.
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