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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ  

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

Βύρωνας, 15/04/2013 

Αρ. Πρωτ.: 7 

 

ΠΡΟΣ: Συνήγορο του Πολίτη, κα Καλλιόπη Σπανού 

 

ΘΕΜΑ: ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 

 

Αξιότιμη κα Σπανού, 

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 4ου Δημ. Σχολείου Βύρωνα, σε μία ακόμα 

προσπάθεια να επιλυθεί το κρίσιμο ζήτημα του κτηρίου στέγασης του σχολείου μας, 

απέστειλε πρόσφατα τα ακόλουθα αιτήματα: 

1) Προς Ο.Σ.Κ. Α.Ε. α) ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΕΣΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΒΥΡΩΝΑ & β) ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

«ΑΘΗΝΑΙΟΝ» ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΒΥΡΩΝΑ (αρ.πρωτ.3255-15/3/2013) 

2) Προς Δήμαρχο Βύρωνα, κ. Νικόλαο Χαρδαλιά ΑΜΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ) ΤΟΥ 

4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ (αρ.πρωτ.6517-5/3/2013) 

Επισυνάπτουμε τις ανωτέρω επιστολές και λοιπά σχετικά έγγραφα, καθώς επίσης και 

υπογραφές γονέων που έχει συλλέξει ο Σύλλογος για το ζήτημα αυτό.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το σχολείο στεγάζεται σε κτήριο του 1923, το οποίο 

σύμφωνα με τεχνικές μελέτες (ΟΣΚ, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου) κρίνεται ακατάλληλο 

για τη στέγαση μαθητών. Επιπλέον για πάρα πολλά χρόνια, η απαιτούμενη 

συντήρηση του κτηρίου ήταν από ελλιπής έως ανύπαρκτη με διάφορες προφάσεις, 

όπως π.χ. την μεταφορά μας σε νέο κτήριο ή ότι το κτήριο μπορεί να κριθεί 

διατηρητέο. 

Συνοπτικά τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές του σχολείου 

μας, το οποίο σημειωτέον έχει ενταχθεί στο Ε.Α.Ε.Π., είναι τα εξής: 

- Ορισμένες αίθουσες έχουν χωριστεί με γυψοσανίδες προκειμένου να χωρέσουν όλα 

τα τμήματα. 

- Οι παλιές τουαλέτες έχουν μετατραπεί σε αίθουσα διδασκαλίας.  
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- Το σχολείο διαθέτει μόλις 6 τουαλέτες που εξυπηρετούν 350 μαθητές.  

- Ο αύλειος χώρος, αποτελείται από 2 μικρές αυλές των 100τ.μ. και 50τ.μ.  

- Δεν υπάρχει αίθουσα εκδηλώσεων, πληροφορικής (το μάθημα της πληροφορικής 

γίνεται στο διάδρομο), εικαστικών, θεατρικής αγωγής, ξένων γλωσσών, αίθουσα για 

το τμήμα ένταξης, αίθουσα σίτισης για το ολοήμερο και «κλειστό» γυμναστήριο. 

- Τέλος, η ολισθηρότητα της αυλής, το φθαρμένο δάπεδο της σκάλας και των 

διαδρόμων, η πτώση σοβάδων κ.λπ. αποτελούν αιτίες συχνών ατυχημάτων.  

Ο Σύλλογος Γονέων έχει απευθυνθεί και παλαιότερα στον Συνήγορο του Πολίτη για 

το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά δυστυχώς το κτήριο παραμένει στην ίδια κατάσταση 

με μόνη εξαίρεση ορισμένες εργασίες συντήρησης, που πραγματοποιήθηκαν το σχολ. 

έτος 2011-2012, μετά από πίεση του Συλλόγου Γονέων προς τον Δήμαρχο Βύρωνα 

(ανακατασκευή τουαλετών, αλλαγή κουφωμάτων και επισκευή ψευδοροφής β΄ 

ορόφου) και δυστυχώς τα παιδιά μας συνεχίζουν να παρακολουθούν τα μαθήματά 

τους υπό εντελώς ακατάλληλες συνθήκες. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα 

έχει ήδη συντάξει μελέτη συντήρησης του κτηρίου, στην οποία περιλαμβάνονται και 

τα ακόλουθα: Επένδυση εσωτερικής σκάλας με αντιολισθητικό δάπεδο ασφαλείας–

Χρωματισμός, συντήρηση σε κάγκελα και κουπαστές–Συντήρηση, βάψιμο εξωτερικής 

όψης–Επισκευή υγρομόνωσης–Επίστρωση αυλής με αντιολισθητικό δάπεδο 

ασφαλείας. 

Μετά τη συγχώνευση του 12ου με το 4ο Δημ. Σχολ. Βύρωνα, οι περίπου 350 μαθητές 

που φοιτούν πλέον στο σχολείο μας δεν μπορούν να στεγαστούν ούτε στο υπάρχον 

κτήριο, ούτε και να μεταστεγαστούν εξ’ ολοκλήρου στο πρώην ιδιωτικό σχολείο 

«Αθήναιον». 

Θεωρούμε πως η καλύτερη λύση, υπό τις παρούσες συνθήκες, είναι α) να 

συντηρηθεί το κτήριο «Χαραλαμπόπουλου» και β) να ανακατασκευαστεί το 

«Αθήναιον» σύμφωνα με την μελέτη του ΟΣΚ, ώστε να αξιοποιηθούν και τα 2 κτήρια 

για τις ανάγκες του σχολείου. 

Σας παρακαλούμε λοιπόν, όπως βοηθήσετε με οποιοδήποτε τρόπο κρίνεται εσείς 

κατάλληλο, για την άμεση ενεργοποίηση των αρμόδιων φορέων και την οριστική 

αντιμετώπιση του χρόνιου στεγαστικού προβλήματος του σχολείου μας. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.  

Με εκτίμηση, 

Tο Δ.Σ. του Συλλόγου  

Γονέων & Κηδεμόνων                

Ο Πρόεδρος: Πολίτης Ιωάννης (6943484433) 

Η Αντιπρόεδρος: Αρβανιτάκη Αθανασία (6972925701) 

Η Γραμματέας: Δημητριάδου Δέσποινα  

Ο Ταμίας: Στεργίου Θεόδωρος  

Η Ειδική Γραμματέας: Κλαράκη Ελένη  

Τα Μέλη: Μέτσου Κατερίνα, Δελούκας Δημήτρης  


