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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.: 2 

ΠΡΟΣ: 

- Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων Α.Ε. – Γενική Διεύθυνση Έργων 

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: ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΑΘΗΝΑΙΟΝ» ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ 

ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Κατά την τελευταία επικοινωνία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου 

Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα με το Τμήμα Μελετών του Ο.Σ.Κ., ενημερωθήκαμε πως 

η μελέτη συντήρησης του κτηρίου του «Αθήναιον» επί της οδού Ιακώβου 

Μερκουριάδη και η κοστολόγηση των σχετικών εργασιών έχει ολοκληρωθεί και 

εκκρεμεί η χρηματοδότηση του έργου μέσω δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων. 

Σε μία ακόμη, ελπίζουμε καρποφόρα αυτή τη φορά, προσπάθεια να λυθεί το 

πρόβλημα στέγασης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα, απευθυνόμαστε στα 

αρμόδια τμήματα του Ο.Σ.Κ. ζητώντας να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

χρηματοδότησης και εν συνεχεία οι εργασίες συντήρησης – ανακατασκευής του 

«Αθήναιον» όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.  

Παρακάτω παραθέτουμε αυτούσια ορισμένα αποσπάσματα από την επιστολή που 

κατέθεσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα 

στον Ο.Σ.Κ. στις 6/2/2012, μια και το κτήριο «Χαραλαμπόπουλου» παραμένει μέχρι 

και σήμερα το ίδιο ανεπαρκές, ακατάλληλο και επικίνδυνο για τους 350 μαθητές που 

φοιτούν σε αυτό. Είναι φανερό από τα παρακάτω αποσπάσματα ότι το σχολείο μας 
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δεν μπορεί να στεγάζεται στο παρόν κτήριο και είναι απαραίτητο να προχωρήσουν οι 

εργασίες στο «Αθήναιον» ώστε να είναι έτοιμο για χρήση το συντομότερο. 

«Όπως ίσως γνωρίζετε το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα στεγάζεται σε ένα 

κτήριο του 1923, το οποίο βάσει τεχνικών μελετών, τόσο ιδιωτών μηχανικών, όσο 

και του ΟΣΚ και της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα, όχι μόνο δεν είναι 

βιώσιμο, αλλά κρίνεται και εξαιρετικά επικίνδυνο, αφού δεν υπάρχουν οι 

κατάλληλες συνθήκες, ως αναφέρονται παρακάτω: 

1. Ο αριθμός των μαθητών είναι μεγάλος, με αυξητικές τάσεις ανά έτος, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται πληθωρικά τμήματα, των 25 και άνω μαθητών. 

2. Δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός αιθουσών για να καλύψει το συνολικό 

αριθμό των μαθητών, με αποτέλεσμα να έχουν χωριστεί κάποιες αίθουσες με 

γυψοσανίδες, δημιουργώντας έτσι αίθουσες «κελιά» για τους μαθητές. 

3. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του αριθμού των μαθητών, οι παλιές 

τουαλέτες έχουν μετατραπεί σε αίθουσα διδασκαλίας!  

4. Ο αριθμός των νυν τουαλετών είναι ανεπαρκής. Το σχολείο διαθέτει μόλις έξι 

(6) τουαλέτες που εξυπηρετούν 350 μαθητές.  

5. Οι μαθητές που ανήκουν στο εν λόγω σχολείο, δεν μπορούν να φοιτήσουν όλοι 

σε αυτό λόγω των πληθωρικών τμημάτων και της ανεπάρκειας αιθουσών, με 

αποτέλεσμα να πηγαίνουν σε γειτονικά σχολεία, διανύοντας πολύ μεγάλη 

απόσταση με τα πόδια, αφού οι υπάρχουσες συγκοινωνίες δεν εξυπηρετούν. 

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

αντιστοίχως στις οποίες συνωστίζονται 350 παιδιά! 

7. Δεν υπάρχει αίθουσα εκδηλώσεων, αίθουσα πληροφορικής (το μάθημα της 

πληροφορικής γίνεται στο διάδρομο του 2ου ορόφου), αίθουσα 

εικαστικών, αίθουσα θεατρικής αγωγής και αίθουσα ξένων γλωσσών. 

8. Δεν υπάρχει αίθουσα για να λειτουργήσει το τμήμα ένταξης. 

9. Δεν υπάρχει αίθουσα σίτισης για τα παιδιά που μένουν στο ολοήμερο σχολείο. 

10. Δεν υπάρχει «κλειστό» γυμναστήριο. 

11. Δεν υπάρχει σκέπαστρο στο προαύλιο για την περίπτωση βροχής. 

12. Με το πρόσχημα της μεταφοράς σε άλλο κτήριο γίνεται από ελάχιστη έως 

καθόλου συντήρηση στο υπάρχον κτήριο εδώ και πολλά χρόνια, παρόλο 

που η ολισθηρότητα της αυλής, το φθαρμένο δάπεδο της σκάλας και των 

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

απειλούν καθημερινά τους μαθητές του σχολείου. 

13. Οι Έλληνες πολίτες πλήρωσαν 2.100.000 ευρώ για την αγορά του πρώην 

ιδιωτικού σχολείου ΑΘΗΝΑΙΟΝ στην οδό Ιακώβου Μερκουριάδη, το οποίο 

μένει ανεκμετάλλευτο και δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε καν ως 

παράρτημα, ενώ τα παιδιά μας παραμένουν στο παλαιό κτήριο του 
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Χαραλαμπόπουλου. Για ποιο λόγο έγινε αυτή η τεράστια και ανεπίτρεπτη για τις 

ημέρες που ζούμε δαπάνη;» 

Οι μαθητές του σχολείου μας έχουν δικαίωμα να παρακολουθούν τα μαθήματά τους 

όχι μόνο με ασφάλεια αλλά και με την κατάλληλη κτηριακή υποδομή. Οι γονείς τους 

έχουν δικαίωμα να μην φοβούνται να στείλουν τα παιδιά τους σχολείο. Οι αρμόδιοι 

φορείς, μετά από τόσα χρόνια κωλυσιεργίας, πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους 

και να δείξουν στους μαθητές την αρμόζουσα ευαισθησία. Οι εργασίες συντήρησης 

στο «Αθήναιον» πρέπει να ξεκινήσουν και να πραγματοποιηθούν με ταχείς ρυθμούς 

και να λυθεί επιτέλους το στεγαστικό πρόβλημα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα 

όσο πιο γρήγορα γίνεται. Η εκπαίδευση και η ασφάλεια των μικρών παιδιών δεν είναι 

ζητήματα που επιδέχονται καθυστερήσεις. 

 

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 

 

Επισυνάπτονται: 

1. 06-06-2007 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΣΚ  

2. 29-06-2007 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ 

3. 06-05-2010 - ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗ 

4. 01-04-2011 - ΥΠΕΠΘ ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ  

5. 22-06-2011 - ΥΠΕΠΘ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ – Ε.Α.Ε.Π  

6. 29-10-2010 - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ 

7. 25-01-2012 - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΟΣ ΟΣΚ 

 

Ακολουθούν υπογραφές γονέων 


