
 
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

Για τους κ.κ. Υπουργούς Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και 

Παιδείας & Θρησκευμάτων 

              

Θέμα: «Για την αντιμετώπιση προβλημάτων υποδομής σε δημόσιες 

σχολικές μονάδες στη Κηφισιά». 

 

Οι υπογράφοντες βουλευτές καταθέτουν ως αναφορά προς τους αρμόδιους 

Υπουργούς, την από 10/11/2022 ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων Κηφισιάς 

που αφορά προβλήματα σε επίπεδο υποδομών σε σχολικές μονάδες του 

ομώνυμου Δήμου.  

Η ανακοίνωση προέκυψε μετά την από 04/11/2022 συνάντηση εκπροσώπων 

γονέων από 19 σχολικές μονάδες του Δήμου Κηφισιάς με τον αρμόδιο 

Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Στην ανακοίνωση καταγράφονται ανησυχίες και επισημάνσεις για το μη 

ικανοποιητικό επίπεδο ασφαλούς λειτουργίας των σχολικών μονάδων καθώς 

για παράδειγμα δεν έχει προχωρήσει η αντισεισμική θωράκιση αλλά και 

σημειώνεται ότι  η εκπαιδευτική κοινότητα (Διευθυντές, Σύλλογοι Γονέων) έχει 

καταγράψει ανά σχολική μονάδα όλα τα προβλήματα που χρήζουν άμεσης 

επίλυσης. 

Παρακαλούμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, για την απάντηση 

σχετικά με τις ενέργειες των ερωτώμενων Υπουργείων για 

αποτελεσματική, δίκαιη και ουσιαστική επίλυση των θεμάτων. 

 

Αθήνα, 30/11/2022 

Οι καταθέτοντες Βουλευτές 

 

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος) 

Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία) 

Ζαχαριάδης Κώστας 



Κασιμάτη Νίνα 

Μάρκου Κώστας 

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα 

Παπαδόπουλος Σάκης 

Πούλου Γιώτα 

Ραγκούσης Γιάννης 

Τζούφη Μερόπη 

Τσακαλώτος Ευκλείδης 

Φωτίου Θεανώ 

Χρηστίδου Ραλλία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Την Παρασκευή 4.11.22 πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της Ένωσης Γονέων η συνάντηση 

του Διοικητικού Συμβουλίου με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κο Μακρή, παρά την 

προσπάθεια αναβολής της από την πλευρά του. Με πρόσκληση του Αντιδημάρχου προς τους 

προέδρους των Σχολικών Επιτροπών συμμετείχε η πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας σχολικής 

επιτροπής κα Αστερίου καθώς και η μηχανικός που είναι αρμόδια για τα σχολεία κα Βασιλείου. 

Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι Συλλόγων Γονέων από 19 σχολικές Μονάδες, 

συγκεκριμένα: 

     3ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς  4ο Δημοτικό Κηφισιάς 2ο Νηπιαγωγείο Νέας Ερυθραίας 

  4ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς  5ο Δημοτικό Κηφισιάς 3ο Νηπιαγωγείο Νέας Ερυθραίας 

  5ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς  8ο Δημοτικό Κηφισιάς 2ο Δημοτικό Νέας Ερυθραίας 

  8ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς  2ο Γυμνάσιο Κηφισιάς 3ο Δημοτικό Νέας Ερυθραίας 

  9ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς  3ο Γυμνάσιο Κηφισιάς Γυμνάσιο Νέας Ερυθραίας 

  3ο Δημοτικό Κηφισιάς  2ο Λύκειο Κηφισιάς  Λύκειο Νέας Ερυθραίας 

  Δημοτικό Εκάλης 

 

Τα θέματα που είχε θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο στο αίτημα συνάντησης ήταν: 

 Επικαιροποίηση των έργων για τα οποία μας είχε ενημερώσει ο Αντιδήμαρχος στην 
προηγούμενη συνάντηση (είχε σταλεί συνημμένα κείμενο ενημέρωσης από την προηγούμενη 
συνάντηση) 

 Παράδοση της καταγραφής των προβλημάτων από την αρμόδια μηχανικό για τα σχολεία, 
όπως συμφωνήθηκε στην προηγούμενη συνάντηση και δεν μας είχε κατατεθεί 

 Θέματα που θα έθεταν οι εκπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων και είναι αρμοδιότητας της 
τεχνικής υπηρεσίας. 

 

Η συζήτηση ξεκίνησε με την δήλωση του Αντιδημάρχου ότι η τεχνική υπηρεσία είναι αναρμόδια 

για τα έργα που θα αποφασιστεί να πραγματοποιηθούν στα σχολεία και εκτελεί τις υποδείξεις 

των σχολικών επιτροπών. Σχετικά με κάποια σοβαρά κτιριακά προβλήματα που τέθηκαν από τους 

εκπροσώπους των συλλόγων, επικαλούμενοι και πολύχρονα αιτήματα των διευθυντών των 

σχολείων  αλλά και πραγματικά γεγονότα, η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι δεν υπήρχε καμία 

γνώση. Παρόλα αυτά δεσμεύτηκαν ότι θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες.  

Για τον έλεγχο αντισεισμικής θωράκισης που τέθηκε από τους γονείς για ακόμα μια φορά δόθηκε 

η ίδια απάντηση: 

 Δεν  έχει γίνει έλεγχος σε κανένα δημόσιο κτίριο του Δήμου, ούτε στο Δημαρχείο, 



 Ούτε στις κατοικίες μας δεν διενεργούμε ελέγχους, 

 Σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν όλα τα κτίρια της Αττικής έχουν ξεπεράσει την  
διάρκεια της ζωής τους, 

 Σε περίπτωση ελέγχου των σχολείων θα πρέπει να κλείσουν όλα, όχι γιατί πραγματικά έχουν 
πρόβλημα αλλά γιατί έχουν αναγερθεί με τους προηγούμενους οικοδομικούς κανονισμούς.  

 Παρά το γεγονός ότι για ακόμα μια φορά ζητήθηκε εγγράφως η καταγραφή των 
προβλημάτων των σχολικών κτιρίων δεν έγινε καμία απολύτως αναφορά. 

Αν και η συζήτηση διεξήχθη στην μεγαλύτερη διάρκεια σε έντονους τόνους οι γονείς κατέθεσαν 

τα προβλήματα των σχολείων δίνοντας πλήρη εικόνα και με απόλυτη τεκμηρίωση καθώς και 

τοποθετήθηκαν ολοκληρωμένα στις ασάφειες που δόθηκαν ως απαντήσεις.  

Αξιοσημείωτο είναι δε ότι παρά την παρουσία της κας Βασιλείου – που γνωρίζουμε ότι έχει πολύ 

καλή εικόνα όλων των σχολείων αφού πολύ συχνά πραγματοποιεί επισκέψεις – σε ορισμένες της 

προσπάθειες υπήρξε περιορισμός από την πλευρά του Αντιδημάρχου.  

Ως  Διοικητικό Συμβούλιο καταθέτουμε τα ακόλουθα: 

 Από το 2010 τα σχολικά κτίρια είναι στην ευθύνη των Δήμων, 

 Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, υλοποιώντας τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,  είναι 
η μοναδική αρμόδια για τον έλεγχο, τον προγραμματισμό, την συντήρηση, και την υλοποίηση 
των έργων για όλα τα σχολεία του Δήμου, 

 Πληθώρα αιτημάτων για κτιριακά προβλήματα, ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, 
βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν κατατίθενται κάθε χρόνο από τους Διευθυντές των Σχολικών 
μονάδων αλλά και από τους Συλλόγους Γονέων. 

Είναι ξεκάθαρο ότι το σύνολο των εμπλεκομένων για τα σχολεία έχουν σαφή εικόνα της 

κατάστασης και των αναγκών που υπάρχουν. Η τακτική της αλληλομετάθεσης των 

ευθυνών είναι ευρέως γνωστή, δημιουργεί σύγχυση αλλά πλέον δεν μας 

αποθαρρύνει. 

 

Καλούμε τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Γονέων να ενημερωθούν για το σύνολο των 

αιτημάτων που οι Διευθυντές έχουν καταθέσει στον Δήμο αλλά και οι ίδιοι να καταγράψουν τις 

ανάγκες των σχολείων τους και στην συνέχεια να τις καταθέσουν και στην Ένωση Γονέων. 

 

Άμεσα θα σταλεί ενημερωτικό κείμενο με την τοποθέτηση του Αντιδημάρχου ανά σχολείο. 

 

Συνεχίζουμε στην υλοποίηση των αποφάσεων και προετοιμάζουμε την συνάντηση με τον 

Δήμαρχο Κηφισιάς. Καλούμε όλους τους Συλλόγους να συμμετέχουν. 

 

Μόνο η μαζική συμμετοχή και η ολοκληρωμένη τοποθέτηση των γονέων μπορεί να έχει 
θετικά 


