
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Το ΔΣ θα ήθελε να ανακοινώσει και επίσημα –έπειτα και την ανάρτηση της απόφασης 

στη Διαύγεια- ότι η άμεση στοχευμένη και συλλογική αντίδραση τόσο του δικού μας 

συλλόγου όσο και άλλων φορέων της πόλης μας, απέτρεψαν την τοποθέτηση προκάτ ελαφρού 

τύπου αιθουσών (container) σε  αυλές 3 σχολείων της πόλης. Ένα από αυτά τα σχολεία ήταν 

και το δικό μας. Η εισήγηση που μοιράστηκε την Πέμπτη το μεσημέρι στις 14:12 έγραφε: 

 

 

 

Το ίδιο απόγευμα τόσο εμείς όσο και το ΔΣ της Ένωσης Γονέων πληροφορηθήκαμε την 
ύπαρξη αυτής της εισήγησης από το μέλος του ΔΣ της Ένωσης και δημοτικό σύμβουλο της 
Λαϊκής Συσπείρωσης Πετρούπολης κο Ραγκούση. Από την πρώτη στιγμή πληροφόρησης η 
κινητοποίησή μας ήταν άμεση. Ήρθαμε σε επαφή με τον Σύλλογο Γονέων του 4ου 

Νηπιαγωγείου και προσπαθήσαμε ανεπιτυχώς να έρθουμε σε επαφή με τον Σύλλογο Γονέων 
του 2ου Δημοτικού(τελικά καταφέραμε να έρθουμε σε συνεννόηση το Σάββατο το απόγευμα). 
Επικοινωνήσαμε με τις διευθύνσεις των σχολείων 5ου Δημοτικού και 4ου Νηπιαγωγείου που 
ήταν παντελώς ανενημέρωτες. Έπειτα προσπαθήσαμε και ήρθαμε σε επαφή με τις Δημοτικές 
παρατάξεις που δεν μας ήταν γνωστή η στάση που θα κρατήσουν και ζητήσαμε την στήριξή 
τους στα δύο άμεσα ζητήματα που τους θέσαμε. Το πρώτο ήταν η αναβολή της εν κρυπτώ 
διαδικασίας που είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 13/4/2020 και αν δεν ήταν δυνατή 
αυτή η αναβολή να καταψηφιστεί η παραπάνω εισήγηση. Το ίδιο βράδυ κάναμε έκτακτο 
Διοικητικό Συμβούλιο και καταλήξαμε σε μία επιστολή διαμαρτυρίας που θα έπρεπε να σταλεί 
την επόμενη ημέρα σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Η επιστολή ήταν η κάτωθι:  
 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 
Το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών του 5ου Δημοτικού Σχολείου ενημερώθηκε 
σήμερα ότι την προσεχή Δευτέρα 13/4/2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο, που θα γίνει δια περιφοράς 
και εν μέσω μέτρων καραντίνας, η Διοίκηση του Δήμου Πετρούπολης θα εισηγηθεί, για την προσεχή 
σχολική χρονιά, να κλειστεί μέρος του προαυλίου του σχολείου μας για να φιλοξενήσει ελαφρού 
τύπου προκάτ αίθουσες που αφορούν την δίχρονη προσχολική αγωγή. Δηλαδή, σε ένα σχολείο 300 
μαθητών με ένα προαύλιο, όπου έχουμε ήδη πολλά ατυχήματα λόγω συνωστισμού, θα προστεθούν 2 
αίθουσες διδασκαλίας και αίθουσες τουαλετών. Θεωρούμε ότι η δίχρονη προσχολική αγωγή είναι 
πολύ σοβαρή υπόθεση και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και από την πολιτεία. Δίχρονη 
προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά σε σύγχρονα και ασφαλή κτήρια Το 2020 δεν είναι δυνατόν να 
φιλοξενούνται σε κοντέινερ παιδιά προσχολικής αγωγής υπό κανονικές συνθήκες (και όχι εξαιτίας 



σεισμού για παράδειγμα). Θέλουμε σχολεία ασφαλή για τα παιδιά μας, σχολεία που θα είναι πλήρως 
εξοπλισμένα, σχολεία που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα, σχολεία όπου θα 
χαίρονται να πηγαίνουν τα παιδιά μας. Δεν θέλουμε σχολεία όπου τα παιδιά μας θα κινδυνεύουν, 
σχολεία όπου τα παιδιά μας θα στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο, σχολεία όπου τα παιδιά μας το 
χειμώνα θα κρυώνουν και το καλοκαίρι θα καίγονται (η εμπειρία από τους μαθητές του 2ου Λυκείου 
που είναι σε κοντέινερ αυτό δείχνει).  
Γι’ αυτό ζητάμε άμεσα να αναβληθεί η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να οριστεί ειδική 
μονοθεματική συνεδρίαση που θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή και η παρέμβαση των 
Συλλόγων Γονέων και Συλλόγων διδασκόντων των εμπλεκομένων σχολείων. Ζητάμε να χτιστούν με 
ευθύνη του κράτους νέα ασφαλή σύγχρονα νηπιαγωγεία που μαζί με τα υπάρχοντα θα μπορούν να 
φιλοξενήσουν όλα τα νήπια και προνήπια του Δήμου μας, καλούμε επίσης τον Δήμο Πετρούπολης να 
μην προχωρήσει στην «λύση» που εισηγείται και να διεκδικήσει μαζί μας, σχολικά κτήρια ασφαλή 
που θα χτιστούν σύμφωνα με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές με κρατική ευθύνη και 
χρηματοδότηση.  
Για όλα τα παραπάνω ζητάμε την επαγρύπνηση των μελών μας για να αποτρέψουμε την παραπέρα 
υποβάθμιση του σχολείου μας.  
Θα μας βρει απέναντι οποιαδήποτε απόφαση παρθεί ερήμην μας και θα έχει ως συνέπεια την 
παραπέρα υποβάθμιση του σχολείου μας.  

 
Η Επιστολή στάλθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και τον Δήμαρχο, στον Διευθυντή 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γ Αθήνας, στον Διευθυντή και Σύλλογο Διδασκόντων του 5ου 

Δημοτικού, στο ΔΣ της Ένωσης Γονέων του Δήμου μας και ιδιαίτερη επιστολή στον 
αντιδήμαρχο Παιδείας με παράλληλο αίτημα την σύγκληση τηλεδιάσκεψης με το Διοικητικό 
μας Συμβούλιο. Έπειτα από την πίεση και των παρατάξεων της αντιπολίτευσης συγκλήθηκε το 
Σάββατο το πρωί συνάντηση των επικεφαλής των παρατάξεων με θέμα τον τρόπο διεξαγωγής 
του Δημοτικού Συμβουλίου και την απόσυρση του 4ου θέματος που αφορούσε την δίχρονη 
προσχολική αγωγή.  

Μετά το πέρας της συνάντησης είχαμε πληροφόρηση από επικεφαλής παρατάξεων ότι 
μπροστά στην διαφαινόμενη καταψήφιση του θέματος θα γίνει προσπάθεια αναβολής της 
συζήτησης του θέματος ή της εξαίρεσης του σχολείου μας. Το Σάββατο το απόγευμα είχαμε 
και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αντιδήμαρχο  Παιδείας που όμως δεν άλλαξε τα δεδομένα.  

Σε νέο έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσαμε να βγάλουμε νέα ανακοίνωση – 
ψήφισμα και να ζητήσουμε την υπογραφή του από τα μέλη του Συλλόγου μας και την στήριξη 
από τους συμπολίτες μας. Επίσης αποφασίσαμε την αποστολή γραπτών μηνυμάτων σε όλους 
τους γονείς του σχολείου ώστε να είναι ενημερωμένα όλα τα μέλη του Συλλόγου μας για τις 
νέες εξελίξεις.  

Το ψήφισμα που αναρτήσαμε ήταν το εξής:  
 
 

ΚΑΜΙΑ ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Εμείς οι γονείς των μαθητών του 5ου Δημοτικού Πετρούπολης και λοιπών 
σχολείων εκτιμώντας τις συνέπειες που θα έχει η εισήγηση της Διοίκησης του 
Δήμου Πετρούπολης, δηλώνουμε την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σκέψη 
τοποθέτησης προκάτ ελαφρού τύπου αιθουσών στον προαύλιο χώρο τόσο του 



δικού μας σχολείου όσο και στους προαύλιους χώρους των άλλων προτεινόμενων 
σχολείων (4ο Νηπιαγωγείο, 2ο Δημοτικό).  
Πιστεύουμε ότι η Δίχρονη Προσχολική Εκπαίδευση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και 
η υλοποίησή της δεν μπορεί να βασιστεί σε πρόχειρους σχεδιασμούς. Θέλουμε όλα 
τα παιδιά (Νηπιαγωγείων και Δημοτικών) να φοιτούν σε σύγχρονα ασφαλή κτίρια με 
προαύλια που θα μπορούν να παίζουν και να αθλούνται.  
Όποιος νόμος προβλέπει ότι 2m2 (στα οποία περιλαμβάνονται κλειστά αίθρια, 
παρτέρια, χώροι που δεν έχουν καν πρόσβαση οι μαθητές ) ανά μαθητή αρκούν, 
είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα και τις ανάγκες των παιδιών. Αυτός ο 
νόμος -για εμάς τους γονείς- πρέπει να αλλάξει.  
Δεν διανοούμαστε ότι σε κανονικές συνθήκες χωρίς κάποια φυσική καταστροφή 
(σεισμός πλημμύρα κτλ) θα ήθελε κάποιος το παιδί του, να είναι στοιβαγμένο με 
άλλα 20 ή 25 παιδιά μέσα σε προκάτ αίθουσα που τον χειμώνα θα είναι παγωμένη 
και το καλοκαίρι θα καίγεται (ρωτήστε τους γονείς των μαθητών του 2ου Λυκείου 
τι τράβηξαν τα παιδιά τους τον χειμώνα).  
Να ξεμπλοκάρουν άμεσα όλες οι περιπτώσεις νηπιαγωγείων που έχουν βαλτώσει με 
ευθύνη των ΚΤΥΠ (8ο,9ο,13ο,16ο,17ο). Να εξεταστούν όλοι οι προς ενοικίαση 
χώροι που μπορούν να αποτελέσουν μία ανθρώπινη λύση για τα παιδιά με 
συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και χωρίς δυνατότητα επέκτασης. Να χτιστούν νέα 
νηπιαγωγεία για όλα τα παιδιά της πόλης μας . Βλέπουμε ήδη γενιές μαθητών στην 
πόλη μας που βγάζουν το δημοτικό σε αίθουσες-αποθήκες. Ας μην δούμε και 
προνήπια.  

ΚΑΜΙΑ ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΚΑΜΙΑ ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ 
ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΝΕΑ & ΑΣΦΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

 
Η στήριξη των μελών και των φίλων του Συλλόγου μας ήταν άμεση και δυναμική. Πάνω 

από 250 υπογραφές μαζεύτηκαν τις δύο πρώτες ώρες λειτουργίας της συλλογής υπογραφών. 
https://gr.petitions.net/5dimpetroupolis. Πιστεύουμε ότι και αυτός ήταν ο καθοριστικός 
παράγοντας για την αλλαγή της εισήγησης του Δημάρχου.  

Με τον αέρα της πρωτόγνωρης -σε αυτές τις συνθήκες καραντίνας- στήριξης του 
αιτήματος του Συλλόγου μας, στείλαμε νέα επιστολή την Δευτέρα το πρωί η οποία ήταν:  
 

Αξιότιμοι,  
Το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών του 5ου Δημοτικού 

Σχολείου Πετρούπολης για μία ακόμη φορά κάνει έκκληση να γίνει αποδεκτό 
το αίτημα του για απόσυρση του 4ου θέματος από το σημερινό Δημοτικό 
Συμβούλιο ή σε αντίθετη περίπτωση την καταψήφισή του. Όπως σας είχαμε 
τονίσει και με την προηγούμενη επιστολή η απόφαση που καλείστε να πάρετε 
εάν ψηφιστεί η εισήγηση, θα φέρει πολλά περισσότερα προβλήματα από αυτά 
που καλείται να λύσει.  



Η τοποθέτηση προκάτ αιθουσών στο 5ο Δημοτικό, όσο και στα υπόλοιπα 
σχολεία, θα μειώσει κατά πολύ τον προαύλιο χώρο που έχουν στην διάθεσή 
τους τα παιδιά μας. Όταν λειτουργούσε το σχολείο, καθημερινά είχαμε 
τραυματισμούς λόγω ποιότητας κατασκευής προαυλίου και λόγω 
συνωστισμού. Μπορεί να σας φαίνεται παράδοξο πως στα σχέδια υπάρχουν 
τόσα τετραγωνικά αδόμητα στο σχολείο και από την άλλη να υπάρχει 
συνωστισμός. Υπάρχουν πολλά παρτέρια, υπάρχει ο χώρος πίσω από τις 
εξέδρες, υπάρχει η πίσω πλευρά του σχολείου όπου δεν επιτρέπονται να 
πηγαίνουν οι μαθητές λόγω επικινδυνότητας. Όλα αυτά τα μέρη 
υπολογίζονται, όμως είναι παντελώς άχρηστα στην καθημερινότητα του 
σχολείου.  

Εμείς ως ΔΣ του Συλλόγου από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε για 
το Δημοτικό Συμβούλιο και την εισήγηση που υπάρχει, δηλώσαμε την 
αντίθεσή μας, εκφράζοντας απόλυτα και την αντίθεση των εκατοντάδων 
μελών μας στην εισήγησή της Δημοτικής αρχής. Ενημερώσαμε τους Συλλόγους 
διδασκόντων, τους Συλλόγους Γονέων, τους συμπολίτες μας, αφού δεν τους 
είχε ενημερώσει κάποιος άλλος.  

Λόγω της δύσκολης κατάστασης που περνάμε όλοι μας, δυστυχώς δεν 
είχαμε άλλους τρόπους αντίδρασης. Δημοσιεύσαμε Ψήφισμα για συλλογή 
ηλεκτρονικών υπογραφών που σας παραθέτουμε στο τέλος αυτής της 
επιστολής και σας πληροφορούμε μέχρι την ώρα που στείλαμε την επιστολή 
αριθμούσαν 278 υπογραφές (οι υπογραφές άνοιξαν την Κυριακή 12/4/2020 
στις 18:05).  

Θέλουμε να δηλώσουμε κατηγορηματικά ότι η αντίθεσή μας στην 
τοποθέτηση των κοντέινερ στις αυλές των σχολείων δεν έχει να κάνει με 
την δίχρονη προσχολική Εκπαίδευση. Όπως σας είχαμε γράψει θεωρούμε ότι 
η Δίχρονη Προσχολική Εκπαίδευση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και για να 
υλοποιηθεί σωστά θα πρέπει να υπάρχουν προαπαιτούμενα. Κρατική 
χρηματοδότηση για νέα ασφαλή κτίρια και όχι κοντέινερ, πρόσληψη του 
απαραίτητου εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού και σταθερή 
χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Εμείς διεκδικούμε και 
αγωνιζόμαστε για το αυτονόητο δικαίωμα όλων των παιδιών νηπίων και 
προνηπίων να φοιτούν σε τέτοια σχολεία.  

Τελειώνουμε αυτήν την επιστολή με τον τρόπο που τελειώνει και η 
επιστολή της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Πετρούπολης: 
Κανείς δεν επιθυμεί-ελπίζουμε- να αναστατώσει την κοινωνία της πόλης 
επιδιώκοντας να πάρει μια απόφαση –δια περιφοράς- που ΔΕΝ θα υλοποιηθεί, 
γιατί είναι ενάντια στα παιδιά μας και τα δικαιώματα τους, τους 
εκπαιδευτικούς και εμάς τους γονείς.  

Ευχαριστούμε,  
 
 



Αργότερα την Δευτέρα το πρωί λάβαμε από τον πρόεδρο της Ένωσης Γονέων την νέα 

διορθωμένη εισήγηση που άλλαζε μόνο την χωροθέτηση των containers 

 

Την παραπάνω εισήγηση ψήφισαν ομόφωνα οι παρατάξεις που δεν απείχαν (αποχή 
λόγω της διαδικασίας λήψης απόφασης -με ένα ναι ή ένα όχι και χωρίς ανταλλαγή 
επιχειρημάτων).  
 
Εμείς ως ΔΣ κρατάμε από τις εξελίξεις και τις αποφάσεις των τελευταίων ημερών:  
 

1. Ότι αν δεν υπήρχε η άμεση, στοχευμένη και με ξεκάθαρο πλαίσιο αντίδραση του 
Συλλόγου μας και άλλων φορέων της πόλης μας αυτή τη στιγμή θα μιλούσαμε  για 
ψήφιση της πρώτης εισήγησης. Δηλαδή τον Σεπτέμβρη θα είχαμε containers στην αυλή 
του σχολείου μας. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε ακόμη περισσότερους ότι αγώνας 
χαμένος είναι αυτός που δεν γίνεται.  

2. Ότι σε 3 σχολεία δεν προστέθηκαν και άλλα προβλήματα σε αυτά που ήδη υπάρχουν.  

3. Ότι τον Σεπτέμβρη θα υπάρχουν 200 παιδιά από 4-6 ετών που θα φιλοξενούνται σε 
container για ΟΛΗ την περίοδο της προσχολικής τους εκπαίδευσης, σε αίθουσες 
μικρότερες από τις κανονικές, σε αίθουσες πιο ευάλωτες στις καιρικές συνθήκες.  

4. Ότι οι εκπαιδευτικοί αυτών των νηπιαγωγείων δεν θα έχουν ούτε καν γραφείο (δεν 
προβλέπεται στην απόφαση)  

5. Ότι μια τέτοια σοβαρή απόφαση πάρθηκε χωρίς καμία διαβούλευση. Ακόμα και την 
ημέρα της αποστολής της πρώτης εισήγησης δεν γνώριζε κανείς τίποτα. Μέχρι και την 
ημέρα ψήφισης δεν έγινε καμία ουσιαστική κουβέντα για την δίχρονη προσχολική 
αγωγή. 

6. Ότι στην απόφαση δεν μπαίνει καμία δέσμευση για τα υπόλοιπα νηπιαγωγεία που έχουν 
βαλτώσει με ευθύνη των ΚΤΥΠ. Με συνέπεια η διάρκεια λειτουργίας που δίνουν στα 
containers -4 χρόνια με δυνατότητα επέκτασης άλλα 2- να φαίνεται πολύ μικρότερη 
λιγότερη από αυτή που τελικά θα είναι. 

7. Ότι στην απόφαση δεν μπαίνει κανένα πρόγραμμα αλλά ούτε δέσμευση για νέα 
νηπιαγωγεία. 

8. Την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη του Συλλόγου μας από όλα τα μέλη του. 
Δείξαμε και στην πράξη ότι οι Σύλλογοι γονέων πρέπει κυρίως να είναι διεκδικητικοί, 
να λειτουργούν δημοκρατικά και να κοιτούν το κοινό καλό που είναι οι ίδιες οι ανάγκες 
όλων των παιδιών. 



 
Πετύχαμε μια μικρή νίκη έχουμε μπροστά μας ακόμη περισσότερες: 

1. Άμεσα να εξασφαλιστεί για όλους τους μαθητές η απρόσκοπτη πρόσβαση στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση. Απαιτούμε παροχή σε όλους τους μαθητές/τριες του 
τεχνολογικού εξοπλισμού, γρήγορης και δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο με 
χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

2. Δίχρονη προσχολική εκπαίδευση σε νέα σύγχρονα σχολικά κτίρια και όχι containers, 
άμεσα γενναία κρατική χρηματοδότηση για το χτίσιμο νέων σχολείων, πρόσληψη του 
απαραίτητου προσωπικού. 

3. Προσωπικό καθαριότητας μόνιμο στα σχολεία και κατά την διάρκεια του σχολικού 
ωραρίου. 

4. Σχολικός Νοσηλευτής σε όλα τα σχολεία. 
 
Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους γονείς και τους φορείς που στάθηκαν δίπλα μας 
Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς που μας στήριξαν υπογράφοντας το ψήφισμά μας. Να 
ξέρουν ότι εκτός από τα εύκολα θα είμαστε δίπλα στο σχολείο και στα δύσκολα.  

Και τέλος την αλλαγή αυτή την πετύχαμε ΜΑΖΙ 

 

 

Ότι άλλο θέλει αλλαγή πάλι μαζί θα το πραγματοποιήσουμε. 

Ξέρουμε τον τρόπο.  

 
Καλό Πάσχα σε όλους, με υγεία σε σας και τις οικογένειές σας.  

Το ΔΣ του Συλλόγου μας  

ΠΡΙΝ 

ΜΕΤΑ 


