
 
 
 
 
 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΟΝΕΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ                                   Πεύκη, 17 Ιουλίου 2019 
ΤΟΥ  2ου  ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΠΕΥΚΗΣ                      Αρ. Πρωτ.: 415 
Κουντουριώτου 17 & Ρήγα Φεραίου 
Τ.Κ. 151 21  Πεύκη 
e-mail :  sg2dsp@gmail.com 
 
       
Προς : Σχολική Επιτροπή Α’θμίας Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης,  

Διεύθυνση Α’ θμιας Εκπαίδευσης (κα Παπαγιάννη),  
Δήμαρχο Πεύκης-Λυκόβρυσης,  
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π), 
Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (κος Κικινής), 

 Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, 
 Υπουργός Παιδείας, 
 Υπουργός Υποδομών 
            ΚΤΥΠ Α.Ε. 
 
Κοιν: ‘Ενωση Γονέων Πεύκης-Λυκόβρυσης,  
          2ο Δημοτικό σχολείο Πεύκης,  
          Σύλλογο Διδασκόντων 2ου Δημ. Σχολείου Πεύκης,  
          Ένωση Συντακτών Ελλάδας, 
          Το κουτί της Πανδώρας, 
          Real.gr, 
          Εφημερίδα ΑΘΜΟΝΙΟΝ ΒΗΜΑ,  
          Εφημερίδα ΑΜΑΡΥΣΙΑ,  
          Εφημερίδα  Ενυπόγραφα,  
          Εφημερίδα ΘΕΣΗ. 
 
ΘΕΜΑ :  Τοποθέτηση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών νηπιαγωγείου 
ελαφριάς κατασκευής στο προαύλιο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκης 
 

Με το παρόν έγγραφό μας επανερχόμαστε στο μείζον θέμα που απασχολεί όχι μόνο εμάς ως 

εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων Μαθητών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκης αλλά και ολόκληρη 

την τοπική κοινωνία του Δήμου μας .  

Πιο συγκεκριμένα και δεδομένου ότι έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με την πλήρη αδιαφορία και αναλγησία 

όλων ανεξαιρέτως των αρμοδίων φορέων θέτουμε υπόψιν σας και σας επισημαίνουμε εκ νέου τα εξής :  

- Μετά την ψήφιση του Ν. 4521/2018 και την εισαγωγή σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 3 της 

υποχρεωτικής δίχρονης εκπαίδευσης στα νηπιαγωγεία (και κατ’ εφαρμογή της κοινής 

υπουργικής Απόφασης που προέβλεψε την επέκταση της εκπαίδευσης αυτής και στο Δήμο 

μας για το επερχόμενο σχολικό έτος 2019-2020 ακολούθησε η ψήφιση του Ν. 4610/2019 

(ΦΕΚ 70/7-05-2019 τ. Α΄) σύμφωνα με το άρθρο 220 του οποίου έγινε πρόβλεψη για την 

κατασκευή αιθουσών νηπιαγωγείου προκειμένου να υλοποιηθεί η εφαρμογή της ως άνω 



δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

-  Εξάλλου δυνάμει του από 19-11-2018 εγγράφου της Περιφερειακής Διεύθυνσης και Δ. 

Εκπαίδευσης Αττικής (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας) με θέμα 

«Κατάθεση Πρότασης Τριμερούς επιτροπής Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης) σε συνδυασμό με 

το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18705/5-11-2018 έγγραφο της ΠΔΕ συγκροτήθηκε και συνεδρίασε την 

19-11-2018 η Τριμερής Επιτροπή αποτελούμενη από τον κ. Αθανάσιο Ανδρώνη (Διευθυντή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, κ. Δημήτριο Πολυχρονιάδη (Πρόεδρο Συλλόγου 

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αμαρουσίου) και τέλος από τον Δήμαρχο 

Λυκόβρυσης – Πεύκης κ. Αναστάσιο Μαυρίδη. 

Κατά την ως άνω συνεδρίαση και μετά την θετική εισήγηση των δύο πρώτων εκ των ανωτέρω για 

την εφαρμογή του μέτρου της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης προτάθηκαν από τον 

Δήμαρχο Λυκόβρυσης-Πεύκης (για την υλοποίηση των ως άνω) τα εξής :  

α) η αξιοποίηση του κτιρίου του Νηπιαγωγείου Λυκόβρυσης (επί της οδού Λ. Καραγιάννη), ή  

β) η αξιοποίηση του οικοπέδου του ευρισκομένου στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης και ειδικότερα 

στην Δημοτική Κοινότητα Πεύκης (επί των οδών Ελ. Βενιζέλου και Σωκράτους αριθμ. 2) ή  

γ) το υπό ίδρυση 6ο Νηπιαγωγείο Πεύκης. 

Παρά ταύτα τα ανωτέρω αίφνης και όλως αδικαιολογήτως πληροφορηθήκαμε για πρώτη 

φορά μόλις λίγες ημέρες μετά την λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους 2018-2019 ότι ΑΝΤΙ ΟΛΩΝ 

ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ θα τοποθετηθούν λυόμενες αίθουσες διδασκαλίας στον 

προαύλιο χώρο του  Σχολείου μας (2ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης επί των οδών Κουντουριώτου, 

Ρήγα Φεραίου 17) προκειμένου να στεγάσουν τις ανάγκες πενήντα περίπου (50) μαθητών 

προσχολικής ηλικίας. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και δεδομένου ότι καμία απολύτως σοβαρή και 

εμπεριστατωμένη  αιτιολογία δεν υπήρξε από κανέναν αρμόδιο φορέα για την ως άνω 

απόφαση με συνέπεια την πολλαπλή απαξίωση του σχολείου μας για τους λόγους που θα 

αναλυθούν στην συνέχεια αιτούμεθα να μας απαντήσετε άμεσα και αρμοδίως για τα εξής :  

- Πώς είναι δυνατόν όλοι οι αρμόδιοι φορείς να γνωρίζουν από το έτος 2018, πιθανόν και 

νωρίτερα την υλοποίηση του ως άνω μέτρου της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να 

μην έχει τεθεί ΟΥΔΕΠΟΤΕ οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα υπόψιν της Διεύθυνσης του 

Σχολείου μας καθώς και του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών αυτού και αυτονόητα και του 

Συλλόγου μας!!!!!  

ΠΡΟΦΑΝΕΣΤΑΤΑ διότι η απόφαση περί εγκατάστασης των ως άνω αιθουσών στο σχολείο 

μας έγινε όλος προχείρως και αδικαιολογήτως!!!!!!!!!  

Επιπρόσθετα ο ίδιος ο Δήμαρχος –στον οποίο ανήκει και η αρμοδιότητα να υποδείξει το σχολείο 

ή τον χώρο εντός του οποίου θα τοποθετηθούν οι εν λόγω αίθουσες- καμία ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

αναφορά δεν είχε κάνει ή τουλάχιστον είχε υπαινιχθεί για το συγκεκριμένο σχολείο μας (βλ. και 



σχετικό έγγραφο από 19-11-2018 ως ανωτέρω). Παρά ταύτα και ενώ σύμφωνα και με το ίδιο το 

γράμμα του νόμου άρθρο 220 παρ. 2 Ν. 4610/2019 επιβάλλεται η τοποθέτηση των αιθουσών να 

γίνει πρώτα στη σχολική μονάδα όπου υφίσταται η ανάγκη (στη δεδομένη περίπτωση 

νηπιαγωγεία) καμία απολύτως αναφορά και από κανέναν δεν υπάρχει για τα νηπιαγωγεία 

του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης (τόσο της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης όσο και της Δημοτικής 

Κοινότητας Λυκόβρυσης, ο αριθμός των οποίων είναι 9. 

Ευνόητο δε είναι ότι καμία απολύτως αιτιολογία δεν λάβαμε (αντίθετα προσκρούσαμε στην 

απόλυτη αναλγησία όλων των αρμοδίων φορέων)στο εύλογο και καίριο ερώτημά μας  με ποια 

κριτήρια επελέγη ο συγκεκριμένος χώρος του σχολείου μας αφού σε κάθε περίπτωση υφίστανται 

συνολικά 6 δημοτικά σχολεία σε ολόκληρο το Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης και οι μαθητές της 

προσχολικής ηλικίας που πλεονάζουν θα έπρεπε τουλάχιστον να μοιρασθούν και σε έτερα 

σχολεία προκειμένου να μην επιβαρυνθεί αποκλειστικά το σχολείο μας. 

 

Επισημαίνουμε λοιπόν για μία ακόμη φορά και θέτουμε υπόψιν σας  τα εξής :  

 

Το σχολείο μας  αποτελούσε πρότυπο για τη περιοχή μας, αφενός λόγω του διευρυμένου 

προγράμματος διδασκαλίας που εφαρμόζει (δύο ξένες γλώσσες, πολλαπλές επιπλέον 

δραστηριότητες) και αφετέρου λόγω των κτιριακών υποδομών αυτού (διαθέτει αίθουσα χημείου, 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, βιβλιοθήκη, αίθουσα για νοσηλεύτρια κλπ). Ωστόσο είναι το 

πολυπληθέστερο όλων στην περιοχή του Δήμου μας δεδομένου ότι σε αυτό φοιτούν περί τους 

τριακόσιους μαθητές ανά έτος. Ήδη όμως κατά τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί τεράστιες 

επιβαρύνσεις και μειώσεις αιθουσών λόγω του μεγάλου αριθμού των μαθητών που υπάγονται -

και εγγράφονται ως εκ τούτου- σε αυτό. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι το αμφιθέατρο για τις 

πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί πια ως τέτοιο και στη θέση του 

λειτουργούν αίθουσες διδασκαλίας. Επίσης αντίστοιχη τύχη είχαν και η αίθουσα της 

βιβλιοθήκης, το δωμάτιο της νοσηλεύτριας κλπ, τα οποία λόγω της πρόχειρης μετατροπής τους 

σε αίθουσες διδασκαλίας απώλεσαν τον σκοπό για τον οποίο είχαν δημιουργηθεί με άμεση 

εννοείται συνέπεια την υποβάθμιση του σχολείου μας.  

Είναι αυτονόητο ότι αν και το συγκεκριμένο κτίριο του σχολείου μας κτίστηκε προκειμένου να 

συμπληρώσει και να βελτιώσει το ήδη υπάρχον και παλαιότερο με όλες τις τεχνικές 

προδιαγραφές που επέτασσε ο χρόνος κατασκευής αυτού παραταύτα λόγω του συνεχώς 

αυξημένου αριθμού των μαθητών που φοιτούν σε αυτό έχει καταντήσει να απέχει πλέον εντελώς 

από τους αρχικούς στόχους. 

Εξάλλου λόγω του ολοένα αυξανόμενου για τα δεδομένα της περιοχής μας αριθμού των μαθητών 

που πρόκειται να φοιτήσουν σε αυτό κατά το επερχόμενο σχολικό έτος 2019-2020 ο οποίος 

ανέρχεται στους τριακόσιους τριάντα (330,00) καθιστά εντελώς αδικαιολόγητη, απαράδεκτη και 



αψυχολόγητη την επιλογή του συγκεκριμένου σχολείου για την ως άνω εγκατάσταση επιπλέον 

αιθουσών σε συνδυασμό και με το ότι  από 12θέσιο που είναι πρόκειται να γίνει 16θέσιο (λόγω 

των αυξημένων αναγκών). 

Παρέλκει οιαδήποτε περαιτέρω εξήγηση για την επιπρόσθετη επιβάρυνση που θα υποστεί με την 

τοποθέτηση των ως άνω λυόμενων αιθουσών.  

Επειδή κανείς από τους αρμόδιους φορείς δεν έχει δείξει την πρέπουσα ευαισθησία στο φλέγον 

για εμάς ζήτημα –και λέγοντας «εμάς» εννοούμε το σύνολο των μαθητών, διδασκόντων, γονέων 

και κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι έχουν ήδη εκφράσει τι αντιρρήσεις τους με τη συλλογή άνω 

των 300 υπογραφών. 

Επειδή ήδη στον προαύλιο χώρο του εν λόγω σχολείου έχουν τεθεί σοβαροί περιορισμοί (στην 

κίνηση και στο παιχνίδι των παιδιών) δεδομένου ότι δεν υφίσταται επαρκής χώρος για τους ήδη 

υπάρχοντες μαθητές, πόσω μάλλον δε για τους επιπλέον πενήντα (50)!!!!!!!!!! 

Επειδή η τοποθέτηση επιπλέον αιθουσών ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΞΙ (6) ετών -γιατί ως γνωστόν στην Ελλάδα ουδέν μονιμότερον του 

προσωρινού- θα συρρικνώσει ασφυκτικά τον ελεύθερο χώρο στο προαύλιο του σχολείου μας και 

σίγουρα δεν θα είναι επαρκής και σύμφωνος με οριζόμενα στο ίδιο άρθρο 220 παρ. 6 του Ν. 

4610/2019 το οποίο επιτάσσει « ο εναπομείναντας χώρος να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον δύο (2) 

τ.μ. ανά μαθητή» ήτοι στην περίπτωση του σχολείου μας ο εναπομείνας προαύλιος χώρος για 

τους μαθητές του δημοτικού πρέπει να είναι τουλάχιστον εξακόσια εξήντα (660,00 τ.μ.) με άμεση 

συνέπεια την απειλή της ασφάλειας των παιδιών από την πρόκληση ατυχημάτων λόγω 

συνωστισμού. 

Επειδή εξάλλου είναι δεδομένα τα προβλήματα τόσο κοινωνικά όσο και ψυχολογικά που θα 

δημιουργηθούν από τον συγχρωτισμό τετρακοσίων (400) μαθητών, εκπαιδευτικών, 

εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης και μάλιστα είναι εντελώς αδιανόητος και απάδει εντελώς 

από τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα ο υποχρεωτικός συγκερασμός μαθητών ηλικίας από 4 έως 12 

ετών!!!!!!!!!!!! 

Επειδή οι εγγραφέντες μαθητές του σχολείου μας κατά το σχολικό έτος 2019-2020 είναι ήδη 

τριακόσιοι τριάντα (330). 

Επειδή είναι ευνόητο ότι θα διαταραχθεί το πρόγραμμα των μαθητών του Δημοτικού λόγω του 

δημιουργηθέντος θορύβου αφού τα διαλείμματα του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού, γίνονται 

σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα εκάστου σχολείου. 

Επειδή είναι δεδομένη η επιπλέον επιβάρυνση και φθορά των κτιριακών υποδομών του 

σχολείου μας, αφού και κατά την περίοδο του καλοκαιριού το σχολείο μας φιλοξενεί και το 

καλοκαιρινό camp του Δήμου μας. 

Επειδή θέτουμε υπόψιν σας και την επιβάρυνση των γύρω δρόμων του σχολείου μας λόγω 

της επιπλέον κίνησης οχημάτων και ανθρώπων, δεδομένου ότι στους ίδιους γύρω δρόμους 



λειτουργεί και η λαϊκή αγορά. 

Επειδή υφίσταται όχι μόνο πλήθος νηπιαγωγείων αλλά και δημοτικών σχολείων στο Δήμο μας 

εντός των οποίων θα μπορούσαν να στεγαστούν ή τουλάχιστον να μοιραστούν οι καινούριοι μαθητές 

προσχολικής ηλικίας. 

Επειδή υφίστανται εξάλλου και ελεύθερα οικόπεδα ιδιοκτησίας του Δήμου τα οποία είναι 

κατάλληλα να φιλοξενήσουν σε κάθε περίπτωση τους καινούριους μαθητές προσχολικής ηλικίας με 

την τοποθέτηση σε αυτά κατάλληλων αιθουσών.  

Επειδή καμία ευθύνη δεν φέρει το σχολείο μας –πόσο δε μάλλον οι μαθητές αυτού- για την 

κωλυσιεργία και αδιαφορία των αρμοδίων αρχών  να ολοκληρώσουν τα υπό ανέγερση νηπιαγωγεία. 

Επειδή η πρόταση της Τριμερούς επιτροπής απέχει ΠΟΛΥ από  την απόφασή σας για 

εγκατάσταση των λυόμενων αιθουσών στο σχολείο μας.     

Επειδή όλοι εσείς οι αρμόδιοι γνωρίζατε επακριβώς εκ των προτέρων και εδώ και μήνες την 

δεδομένη αποτυχία υλοποίησης του μέτρου της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ως εκ 

τούτου τελευταία στιγμή όλως προχείρως – ως είθισται- προβαίνετε σε αδικαιολόγητες και πρόχειρες 

επίσης επιλογές και ενέργειες χωρίς να λαμβάνετε υπόψιν τις σοβαρότατες συνέπειες ως ανωτέρω. 

Επειδή  η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» διατείνεται ότι έχει ως 

σκοπό την παροχή πρωτοπόρων και καινοτόμων δημοσίων κτιρίων με σεβασμό στο περιβάλλον και 

πάνω από όλα με τους ευνοϊκότερους όρους για το Δημόσιο συμφέρον. 

Επειδή καμία διασφάλιση δεν υπάρχει με την  ως άνω εγκατάσταση στον προαύλιο χώρο του 

σχολείου μας για την ασφάλεια των μαθητών, την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων κ.λ.π., τουναντίον 

είναι απολύτως βέβαιο ότι υποβιβάζεται το σχολείο μας από κάθε άποψη ως αναφέραμε αναλυτικά 

και ανωτέρω. 

Επειδή τέτοιες αποφάσεις συντείνουν στη λειτουργία πολυπληθών σχολείων ανόμοιας 

σύνθεσης και γυρίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα δεκαετίες πίσω!!!!!!!!!!!!  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Και για όσους επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε στο μέλλον 

 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ : 

- Να μας γνωστοποιήσετε καθώς και να μας προσκομίσετε επικυρωμένο αντίγραφο με 

τις σχετικές εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς εντός τριών (3) ημερών από λήψεως 

της παρούσας αιτιολογημένα, αρμοδίως και επαρκώς την τεχνική μελέτη σύμφωνα με την 

οποία εγκρίθηκε από την αρμόδια Τεχνική επιτροπή του Δήμου η ΜΗ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ εγκατάσταση λυόμενων αιθουσών στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου, 

καθώς και την έγκριση της Α΄βαθμιας Σχολικής Επιτροπής. 

- να μας εκθέσετε επαρκώς και αιτιολογημένα τους λόγους για τους οποίους δεν 



εφαρμόσθηκαν καθόλου οι ειλημμένες αποφάσεις κατά την από 19-11-2018 συνεδρίαση της 

τριμερούς επιτροπής καθώς και με ποια κριτήρια επελέγη το ΜΗ ΠΡΟΤΑΘΕΝ σχολείο μας 

αιτιολογώντας τους λόγους για τους οποίους αποδεχτήκατε -χωρίς καμία απολύτως 

ενημέρωση-  την δεδομένη επιβάρυνση και κατά συνέπεια την παντελή υποβάθμιση του 

σχολείου μας ΑΝΤΙΘΕΤΑ από τα όσα είχαν προταθεί και συμφωνηθεί στην από 19-11-2018 

συνεδρίαση της τριμερούς επιτροπής σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

- καθώς και γιατί δεν διερευνήθηκε διόλου η λύση του επιμερισμού των μαθητών προσχολικής 

ηλικίας κατά πρώτον στα υφιστάμενα νηπιαγωγεία και εν συνεχεία  στα έτερα δημοτικά 

σχολεία της περιοχής, ενώ επελέγη αποκλειστικά και μόνο το δικό μας ήδη επιβαρυμένο και 

πολυπληθές σχολείο, καθώς επίσης και γιατί δεν επιλέγησαν τα προτεινόμενα ελεύθερα και 

κατάλληλα προς τούτο οικόπεδα ιδιοκτησίας του Δήμου μας. 

 

Προσδοκώντας  αυτή τη φορά οι εύλογες και δικαιολογημένες αρνήσεις και αντιρρήσεις 

μας να μην προσκρούσουν στην απόλυτη αδιαφορία, άρνηση και αναλγησία σας 

αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας με ταυτόχρονη ενημέρωσή μας για την καθόλα ορθή 

και διόλου πρόχειρη επίλυση του ζητήματος ως επιδιώκετε σύμφωνα με τα ανωτέρω,  

και 

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ  

- ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου το 2ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης 

να μην υποβαθμισθεί και απαξιωθεί  

- καθώς επίσης και ότι σας καθιστούμε απολύτως υπεύθυνους για οιοδήποτε ζήτημα έχει 

τεθεί από πλευράς μας σύμφωνα με τα ανωτέρω ενώ ταυτόχρονα σας καθιστούμε 

υπεύθυνους για την ασφάλεια όλων των μαθητών, την ορθή και σύννομη εφαρμογή 

των ως άνω διατάξεων περί δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

 

Αυτονόητο είναι ότι σας καθιστούμε εντελώς υπεύθυνους όλους ανεξαιρέτως τους 

αρμοδίους για την αδικαιολόγητη και άστοχα επιδιωκόμενη πλήρη απαξίωση του σχολείου 

μας με την ασφυκτική συρρίκνωση των αιθουσών που ήδη έχει υποστεί και την 

αδικαιολόγητη επιβάρυνση και του προαυλίου χώρου. 

 

 



 
 


