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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ  

Κολοκοτρώνη 40, 16232 Βύρωνας, Email: vir4dim@gmail.com 

Βύρωνας, 25/02/2013 - Αρ. Πρωτ.: 1 

ΠΡΟΣ: 

- Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων Α.Ε. - Διεύθυνση Κατασκευών 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

- Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Κων/νο 

Αρβανιτόπουλο                            

- Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Θεόδωρο 

Παπαθεοδώρου 

- Συνήγορο του Πολίτη, κα Καλλιόπη Σπανού 

- Δήμαρχο Βύρωνα, κ. Νικόλαο Χαρδαλιά  

- Σύλλογο Εκπαιδευτικών & Διευθυντή 4ου Δημ. Σχ. Βύρωνα, κ. Βασίλειο Ράπτη  

- Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής, κ. Δημήτριο 

Γκίνη  

- Αναπλ. Διευθύντρια Α/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, κα Δήμητρα Χατζημανώλη 

- Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Βύρωνα-Καισαριανής-Παγκρατίου «Ρόζα Ιμβριώτη» 

- Ένωση Γονέων Βύρωνα 

 

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΕΣΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Παρακαλούμε όπως προβείτε το συντομότερο δυνατόν σε νέο έλεγχο της στατικής 

επάρκειας και ασφάλειας του κτηρίου «Χαραλαμπόπουλου» επί των οδών 

Κολοκοτρώνη και Ρόδωνος που στεγάζει το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα και 

ειδικότερα του πρόσθετου 2ου ορόφου που παρουσιάζει έντονα προβλήματα τόσο 

εξωτερικά όσο και εσωτερικά.  

Σας υπενθυμίζουμε ότι το κτήριο είναι κατασκευή του 1923, ενώ ο 2ος όροφος έχει 

κατασκευαστεί αργότερα και στηρίζεται με υποστυλώματα στη λιθοδομή του 1ου 

ορόφου. Σύμφωνα με παλαιότερες τεχνικές μελέτες, το κτήριο έχει κριθεί 

ακατάλληλο και επικίνδυνο για τη στέγαση των περίπου 300 μαθητών των τάξεων 

του δημοτικού και των 50 μαθητών του νηπιαγωγείου. Επιπλέον, με την πρόφαση 

ότι το σχολείο θα μεταφερθεί σε νέο κτήριο, δεν πραγματοποιούνται τα απαραίτητα 

έργα συντήρησης εδώ και πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου 

να επιδεινώνεται, πράγμα που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους μαθητές.  

Πρόσφατα αποσπάστηκε τμήμα του εξωτερικού σοβά του 2ου ορόφου και στην 

προσπάθεια να επισκευαστούν τα σαθρά τμήματα, έπεσε όλος ο σοβάς και 

εμφανίστηκε η εσωτερική δόμηση με τούβλα και ο οπλισμός του σκυροδέματος. Ο 

τεχνίτης που ανέλαβε την εργασία αυτή, επιθεώρησε εξωτερικά και την οροφή 

(ταράτσα) και διαπίστωσε ρωγμές και έντονες διαβρώσεις από την υγρασία. 
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Ακολουθούν φωτογραφίες της εξωτερικής όψης του 2ου ορόφου πριν και μετά τις 

εργασίες. 

 

ΠΡΙΝ 

 

 

ΜΕΤΑ 

 

 



3 

 

Επισυνάπτονται παλαιότερες έκθεση της στατικής επάρκειας του κτηρίου του 

«Χαραλαμπόπουλου» που πραγματοποιήθηκαν α) στις 6/6/2007 από το τμήμα 

στατικών μελετών του Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και β) στις 29/6/2007 από την τεχνική υπηρεσία 

του Δήμου Βύρωνα το έτος 2007 και γ) η τελευταία επιστολή διαμαρτυρίας που 

κατέθεσε στις 6/2/2012 στην υπηρεσία σας ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Για 

αναλυτικότερη περιγραφή των προβλημάτων του κτηρίου «Χαραλαμπόπουλου» 

παρακαλούμε ανατρέξτε στην προαναφερθείσα επιστολή. 

Οι γονείς και οι μαθητές του σχολείου μας περιμένουν με αγωνία την τεχνική σας 

έκθεση.  

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 

 

Ο Πρόεδρος: Πολίτης Ιωάννης 

 

Η Αντιπρόεδρος: Αρβανιτάκη Αθανασία 

 

Η Γραμματέας: Δημητριάδου Δέσποινα 

 

Ο Ταμίας: Στεργίου Θεόδωρος 

 

Η Ειδική Γραμματέας: Κλαράκη Ελένη 

 

Τα Μέλη:  Μέτσου Κατερίνα 

  

Δελούκας Δημήτρης 

 

 

 

Ακολουθούν υπογραφές γονέων 

 


