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ΣΥΛΛΟΓΟI ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ                          Προς: 

4ου & 12 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ                              Την ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ  

                  ΒΥΡΩΝΑ                                                   ΠΑΙΔΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  

Πληροφορίες: Αρνής Άγγελος                                      & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

                       Παπαγιάννη-Γιωτοπούλου Γιούλη            κα ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ                                     
 

 

 

ΘΕΜΑ: «ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ     

    ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 

 
Αξιότιμη Κυρία Υφυπουργέ, 

 

   Προς έκπληξίν μας διαπιστώσαμε πως απεφασίσθη η συγχώνευση του 4ου με το 12ο 

Δημοτικών Σχολείων Βύρωνα ή αλλοιώς, σχολεία Χαραλαμπόπουλου Βύρωνα. 

Η εν λόγω συγχώνευση απεφασίσθη από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, 
δίχως να ληφθούν υπ’όψιν οι εισηγήσεις, τόσο των Συλλόγων Διδασκόντων των εν 

λόγω σχολείων και του τοπικού Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών «Ρόζα Ιμβριώτη», 

όσο και η εισήγηση του Δήμου Βύρωνος η οποία είναι ενάντια στη συγκεκριμένη 

συγχώνευση και η οποία επισυνάπτεται προς διευκόλυνσίν σας. 

Πέραν τούτου, δεν ελήφθησαν υπ’όψιν τα παιδαγωγικά κριτήρια και τα «τεχνικά» 
δυσμενή χαρακτηριστικά του Σχολείου, για τα οποία προφανώς έχετε λάβει γνώση, τα 

οποία  δεν καθιστούν δυνατή τη συγχώνευση των ως άνω Σχολείων σε καμία 

περίπτωση.Τα παιδιά μας τίθενται σε κίνδυνο καθημερινώς, λόγω της παλαιότητας 

του κτηρίου το οποίο χρονολογείται στα 1924, και από τις τεχνικές μελέτες τόσο 

ιδιωτών πολιτικών μηχανικών, όσο και της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου 

Βύρωνος, το σχολείο είναι ανασφαλές και επικίνδυνο σε περίπτωση σεισμού, 
λόγω ανεπάρκειας χώρου, τίθεται σε κίνδυνο η υγιεινή τους, λόγω των απαράδεκτων 

συνθηκών των τουαλετών και των ποντικιών που κυκλοφορούν στους χώρους των 

σχολείων. 

 

   Πιο συγκεκριμένα. Τα δύο Σχολεία (4ο & 12ο Δημοτικά Σχολεία Βύρωνα), δεν 
πρέπει και δεν μπορούν να συγχωνευτούν, αλλά να λειτουργήσουν ξεχωριστά για τους 

κάτωθι σημαντικούς λόγους: 

 

 

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. Τα δύο σχολεία διαθέτουν έξι 

(6) τουαλέτες που εξυπηρετούν 340 μαθητές, εκ των οποίων οι 4 

χρειάζονται άμεση επισκευή, διότι επί της ουσίας δεν λειτουργούν.  
 

5. Οι μαθητές που ανήκουν στα όρια των 2 εν λόγω σχολείων, δεν μπορούν να 

φοιτήσουν όλοι σε αυτά λόγω των πληθωρικών τμημάτων και της ανεπάρκειας 

αιθουσών, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν σε γειτονικά σχολεία, διανύοντας 

πολύ μεγάλη απόσταση με τα πόδια, αφού τόσο η κρατική, όσο και η δημοτική 
συγκοινωνία, δεν εξυπηρετούν. 

 

6. Δεν υπάρχει αίθουσα πληροφορικής και αίθουσα εκδηλώσεων. 

 

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

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

 

9. Δεν υπάρχει «κλειστό» γυμναστήριο. 

 

10.Ο αύλειος χώρος , αποτελείται από 2 μικρές αυλές των 100τμ και 50τμ 
αντιστοίχως στις οποίες συνωστίζονται 340 παιδιά! 

 

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

 

12.Κατά κύριο λόγο και τελευταίο, με τη συγχώνευση των δύο σχολείων 4ο & 12ο 
Δημοτικά Βύρωνα, υποβαθμίζεται η ποιότητα εκπαίδευσης των μαθητών 

μας. Μεγαλώνει ο αριθμός μαθητών των τμημάτων, με αποτέλεσμα να μην 

επιτελείται σωστά το έργο των διδασκόντων. Η παιδεία είναι δικαίωμα των 

παιδιών μας, για την οποία έχουμε ευθύνη όλοι μας. Με τη 

συγχώνευση των δύο εν λόγω σχολείων, το δικαίωμα αυτό 

καταργείται. Οι συγχωνεύσεις των σχολείων γίνονται βάσει παιδαγωγικών 
κριτηρίων, σύμφωνα με την εξαγγελία της Υπουργού Παιδείας. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση που άπτεται του παιδαγωγικού κριτηρίου η 

συγχώνευση των 2 ως άνω σχολείων; 

 

Για τους ως άνω λόγους, παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε το θέμα συγχώνευσης 
των δύο σχολείων και όπως αξιολογήσετε αυτήν με γνώμονα τα παιδαγωγικά 

κριτήρια, την ασφάλεια, την υγιεινή, και το σεβασμό που οφείλουμε όλοι στα παιδιά 

μας. 

 

Σε περίπτωση επανεξέτασης του θέματος, με χαρά θα είμαστε παρόντες στο 
Συμβούλιο εάν αυτό είναι εφικτό. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία 

και αναμένουμε την απάντησή σας. 

 
Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. του 4ου Δημ.Σχ. Βύρωνα                 Για το Δ.Σ. του 12ου Δημ.Σχ. Βύρωνα 

 

Ο Πρόεδρος                                                   Η Πρόεδρος  

 

Αρνής Άγγελος                                               Παπαγιάννη – Γιωτοπούλου Γιούλη 


