ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
ΒΥΡΩΝΑ - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ – ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
«ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ»
Κωνσταντιλιέρη και Ερυθραίας - Βύρωνας
Web: sylimvrioti.gr e-mail: sylbox@sylimvrioti.gr
ΠΛΗΡ.: Δριμάλα Θεοδώρα – Κοπριτέλης Απόστολος
ΤΗΛ.: 6983117770 σχ. 76.62.883 – 6974732346 σχ. 7651841

Βύρωνας 8/5/2021
Αριθ. Πρωτ.: 408
ΠΡΟΣ: Μέλη μας
ΚΟΙΝ.: Ενώσεις Συλλόγους
Γονέων, ΔΟΕ, …ΜΜΕ
334ο Ενημερωτικό

Για τη συνάντηση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας με τον Δήμαρχο και
Αντιδημάρχους του Δήμου Βύρωνα
Στις 23/4/2021 πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημά μας συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. του
Συλλόγου μας με τον Δήμαρχο Βύρωνα κ. Κατωπόδη, την Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Κλωνάρη, τον
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννη και τον Αντιδήμαρχο Άθλησης και Αθλητικών –
Εκπαιδευτικών Υποδομών κ. Τέγο.
Με βάση τα θέματα που είχαμε ορίσει και με βάση τη συζήτηση προκύπτουν τα παρακάτω:
1. Για το νέο διδακτήριο των 4ου Δημοτικού και 4ου Νηπιαγωγείου Βύρωνα, που χρονίζει: Ο Δήμαρχος είπε
ότι για πολύν καιρό απασχόλησε τις υπηρεσίες το ιδιοκτησιακό καθεστώς του σχολείου, που δεν υπήρχε
πουθενά (όπως άλλωστε και πολλών άλλων σχολείων σε όλη τη χώρα) ούτε στον Δήμο ούτε στην ΚΤΥΠ
(πρώην ΟΣΚ) ούτε στα συναρμόδια Υπουργεία, με αποτέλεσμα να σημειωθεί μεγάλη καθυστέρηση. Το
ιδιοκτησιακό είναι απαραίτητο για να βγει η άδεια κατεδάφισης. Έτσι για καιρό είχε σταματήσει η μελέτη,
περιμένοντας άδεια κατεδάφισης και άδεια κατασκευής. Τώρα όμως είπε ότι βρέθηκε μια νομική
φόρμουλα και προχωράει ξανά και η μελέτη. Τα σχέδια που ζητήσαμε μας ειπώθηκε ότι είναι τα ίδια με
αυτά που μας είχαν δείξει σε προηγούμενη συνάντησή μας στις 21/12/2020 (βλ. 253ο Ενημ. sylimvrioti.gr).
Επιβεβαίωσε δυστυχώς ξανά ότι παραμένει ως έχει (αν μπορέσουν θα του κάνουν συντήρηση) το κτήριο
που στεγάζει το 4ο Νηπιαγωγείο, που με τα ανάλογα προστατευτικά θα λειτουργεί και κατά τη διάρκεια των
εργασιών! Θέση του Συλλόγου μας ήταν να γκρεμιστεί και αυτό και να γίνει πιο σωστά το νέο διδακτήριο.
Το Δ.Σ. τόνισε τη μεγάλη καθυστέρηση που συνεχώς παρατείνεται για να κτιστεί το νέο διδακτήριο,
που για μας είναι προτεραιότητα και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας να γίνει γρήγορα πραγματικότητα. Με
τα σημερινά δεδομένα και, αν δεν προκύψει άλλο κώλυμα, στην καλύτερη των περιπτώσεων η κατασκευή
θα ξεκινήσει σε 2 τουλάχιστον χρόνια! Δηλ. μια 5ετία από τότε που κρίθηκε ακατάλληλο το υπάρχον
κτήριο! Και στην καθυστέρηση αυτή μεγάλη ευθύνη και μερίδιο έχει η Δημοτική Αρχή του κ. Κατωπόδη, που
δεν ήθελε για καιρό να προχωρήσει σε ανέγερση νέου διδακτηρίου, το έχουμε καταγγείλει πολλές φορές.
Όσο για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες του κατά τα άλλα «ψηφιακού κράτους» είναι απίστευτες, όταν
πρόκειται για σχολεία, την ώρα που παραδίδουν φιλέτα γης στο κεφάλαιο με διαδικασίες fast track!
2. Ζητήσαμε Πρόγραμμα ανέγερσης νέων αιθουσών και Νηπιαγωγείων, μιας και φέτος που εφαρμόστηκε
η Δίχρονη Προσχολική Αγωγή και στον Βύρωνα ήταν με όρους βαθιάς υποβάθμισης και η Δημοτική Αρχή
είχε ισχυριστεί ότι η κατάσταση θα ήταν (τάχα) προσωρινή! Στη συνάντηση διαπιστώθηκε αυτό που
ξέραμε ότι κανένα τέτοιο πρόγραμμα δεν έχει και δεν είναι διατεθειμένη να προχωρήσει η Δημοτική
Αρχή, υπερασπίστηκε τις καταστροφικές περυσινές επιλογές της κι έτσι ουδέν μονιμότερον του
προσωρινού, τα νήπια-προνήπια θα συνεχίσουν να στοιβάζονται για χρόνια σε ακατάλληλες αίθουσες και
σε προκάτ, ενώ θα παραμείνουν κλειστές βιβλιοθήκες και άλλοι χρήσιμοι χώροι. Στο μόνο που ελπίζουν
είναι η υπογεννητικότητα, που με βάση και τα στοιχεία των μειωμένων γεννήσεων θα τους διευκολύνει τα
επόμενα χρόνια. Στη βάση αυτή φέτος δε θα χρησιμοποιηθεί η αίθουσα εκδηλώσεων του 12 ου Δημοτικού,
αλλά θα ξανακλείσει και η νέα αίθουσα βιβλιοθήκης του 7 ου Δημοτικού! Ταυτόχρονα ο Δήμαρχος δήλωσε
ότι δεν είναι προτεραιότητα (!) κι άρα δεν έχει σκοπό να φτιάξει την αίθουσα δίπλα στο 3ο Νηπιαγωγείο
στον Καρέα ούτε έχει σκοπό να αντικαταστήσει τα τσίγκινα κουτιά που έβαλε στα Νταμάρια δίπλα στα 10 ο
και 11ο Νηπιαγωγεία Βύρωνα αλλά και στην Αγ. Τριάδα δίπλα στα 1ο και 5ο Νηπιαγωγεία! Κατά τα άλλα
ανέφερε ξανά το οικόπεδο στη Βουτζά, όπου, όταν ξεκαθαριστεί ιδιοκτησιακά, θα μεταφερθούν εκεί και

κάποια Νηπιαγωγεία, ενώ το μισό θα διατεθεί για παιδικό σταθμό. Για το οικόπεδο αυτό το ακούμε σχεδόν
20 χρόνια! Ανέφερε επίσης για κάποιο οικόπεδο κοντά στο 4 ο Δημοτικό. Ταυτόχρονα όμως ανέφερε ότι δεν
υπάρχει χρηματοδότηση για αγορά οικοπέδων για σχολεία και ότι ο Δήμος δεν έχει χρήματα για αγορά
(αλλά – λέμε εμείς - και αν τα έβαζε ο Δήμος με ίδιους πόρους θα σήμαινε δανεισμός και φορολόγηση των
δημοτών), άρα προς τι η συζήτηση για οικόπεδα;
Στην ουσία κανένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέγερσης νέων αιθουσών και Νηπιαγωγείων δεν έχει η
Δημοτική Αρχή Βύρωνα, ούτε καν εκεί που υπάρχει χώρος (3ο, 10ο-11ο), έλεγε ψέματα πέρυσι ότι θα
κατέθετε φέτος πρόγραμμα ανέγερσης νέων Νηπιαγωγείων!
3. Για τη στέγαση του Ειδικού Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Βύρωνα η Δημοτική Αρχή δεν είχε να πει
κάτι, επιχείρησε και πάλι να το αποφύγει επικαλούμενη τα ευρύτερα όρια των ειδικών σχολείων. Μετά την
επιμονή του Δ.Σ. να αναλάβει επιτέλους η Δημοτική Αρχή Βύρωνα τις ευθύνες της και ο Δήμαρχος
πρωτοβουλία για το θέμα (π.χ. του προτείναμε να συγκαλέσει συνάντηση-σύσκεψη με τους Δημάρχους
παρακείμενων Δήμων, τον Δ/ντή Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Διευθυντή…), δεσμεύτηκε ότι θα
εξετάσει τα τρία κτήρια που παλιότερα στέγαζαν ιδιωτικά σχολεία και ότι θα αναλάβει κάποια
πρωτοβουλία για να κινηθεί το θέμα και, αφού τα κάνει αυτά, θα βάλει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο
που το έχουμε ζητήσει εδώ και καιρό! Ως Δ.Σ. καταγγείλαμε τη διαχρονική ευθύνη των Δημοτικών Αρχών
των κ. Χαρδαλιά και Κατωπόδη για το ότι δε στεγάστηκε το ειδικό σχολείο που εδώ και 15 χρόνια είναι
στα χαρτιά. Τέλος, ξαναθέσαμε το ζήτημα ότι σε κάθε περίπτωση το κτήριο που τώρα στεγάζει προσωρινά
το 4ο Δημοτικό, όταν αυτό γυρίσει στο νέο διδακτήριο, δεν πρέπει να παραδοθεί στην εκκλησία ξανά αλλά
να είναι η τελευταία δυνατότητα στέγασης του Ειδικού Σχολείου. Σε κάθε περίπτωση απαιτούμε να
συζητηθεί άμεσα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα.
4. Ζητήσαμε ενημέρωση για τα έργα που προγραμματίζονται στα σχολεία. Στην ουσία προγραμματίζονται
ορισμένα έργα από τα προγράμματα Φιλόδημος και Τρίτση. Έχει εγκριθεί να γίνει ενεργειακή αναβάθμιση
των 1ου και 3ου Δημοτικών. Επιπλέον προωθούνται αλλά δεν έχουν εγκριθεί ακόμα αντισεισμικός έλεγχος
και έλεγχος πυροσπροστασίας καθώς και ράμπες ΑμΕΑ στα σχολεία. Ζητήσαμε να προχωρήσουν γρήγορα
τα έργα, να μπει οπτική ίνα στα σχολεία για τεχνολογική αναβάθμιση, να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα
των σχολείων καθώς και να γίνουν έγκαιρα βαφές και συντήρησή τους, γιατί η κτηριακή κατάσταση των
σχολείων μας είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εποχής μας.
5. Βάλαμε το ζήτημα να διενεργηθεί tapid test από τον ΕΟΔΥ πριν την έναρξη των σχολείων αλλά τελικά
προγραμματίστηκε για 10/5 στον Αγ. Λάζαρο καθώς και να καλυφθούν τα αυξημένα έξοδα για τον
κορονοϊό (αντισηπτικά, θερμόμετρα όπου δεν υπάρχουν, μάσκες… και κυρίως καθαριότητα). Ζητήσαμε
επιπλέον και από τη Δημοτική Αρχή και από τη Σχολική Επιτροπή να αγοραστούν από την ειδική
χρηματοδότηση που πήραν για τον κορονοϊό και να δοθούν σε όλα τα σχολεία ενισχυμένες μάσκες μιας
χρήσης για όλους τους εκπαιδευτικούς για καθημερινή χρήση. Ειπώθηκε ότι θα εξεταστεί μέσω της Σχολικής
Επιτροπής.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Δηλώσαμε ξεκάθαρα ότι ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ» δε θα σταματήσουμε να
διεκδικούμε αυτά που μας ανήκουν για μια σύγχρονη λειτουργία των σχολείων το 2021, ενάντια στη
λογική του ελάχιστου και του εντελώς απαραίτητου, που κινούνται οι Δημοτικές Αρχές της περιοχής μας,
μέσα σε αυτές και του Δήμου Βύρωνα.
Τέλος, δηλώσαμε στη Δημοτική Αρχή Βύρωνα ότι ως Σύλλογος «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ» θα αγωνιστούμε μαζί
με όλον τον λαό του Βύρωνα και του Υμηττού, ώστε ποτέ και κανείς ιδιώτης να μην πάρει ούτε σπιθαμή
από τον Λόφο Κοπανά και όλες τις εγκαταστάσεις που με αγώνες και θυσίες φτιάχτηκαν εκεί (θέατρα
Βράχων Βύρωνα-Υμηττού, γήπεδα, αναψυκτήρια…). Τονίζουμε επίσης το γεγονός ότι ο Λόφος Κοπανά
ανήκει στη Β΄ Ζώνη Υμηττού και δε θα επιτρέψουμε να ανοίξει ο δρόμος για την οικοπεδοποίησή του που
θα ανοίξει τον δρόμο και για άλλες περιοχές της Ζώνης αυτής. Ήδη, όπως είναι γνωστό, ο Σύλλογός μας
συμμετέχει ενεργά στη Συντονιστική Επιτροπή Συλλόγων, Σωματείων και Φορέων για την υπεράσπιση
του Δημόσιου χαρακτήρα του Λόφου Κοπανά και με βασικό αίτημα να προχωρήσει τώρα η κυβέρνηση
σε νομοθετική ρύθμιση με την οποία να αποδώσει τον Λόφο οριστικά και αμετάκλητα στον λαό της
περιοχής.

