
 

ΔΗΛΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  

Του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 28ου Δημοτικού  Σχολείου Αθηνών, που 
έχει έδρα στην οδό Μουστοξύδη αρ. 23,  νομίμως εκπροσωπουμένου.   

Προς  

1. Τη Διευθύντρια του 28ου Δημοτικού σχολείου Αθηνών Ελένη  Κυριακοπούλου, 
οδός Μουστοξύδη αρ. 23  

2. Την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή 6ης Δημοτικής Ενότητας  του Δήμου 
Αθηναίων , που έχει έδρα στην Αθήνα, νομίμως  εκπροσωπουμένη.  

3. Προς το Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αθηναίων κ. Αλέξανδρο  Τσιατσιάμη και 
υπό την ως άνω ιδιότητά του, κάτοικο Αθηνών 4. Την Πρωτοβάθμια 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Α Αθήνας που έχει  έδρα στην Αθήνα, νομίμως 
εκπροσωπουμένη.   

Με έκπληξη και οργή πληροφορηθήκαμε  παρακολουθώντας την 6η 
συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων της 22 ας Μαρτίου 
2021, το  σχέδιο του Δήμου Αθηναίων αναφορικά με την υποχρεωτική  
προσχολική αγωγή, και την πρόθεση αυτού, να μετακυλήσει  τις συνέπειες της 
παντελούς ελλείψεως σχεδιασμού και  ενεργειών εδώ κα μία τριετία, στα δημόσια 
σχολεία, και στο  βαθμό που μας αφορά άμεσα και έχουμε έννομο συμφέρον, στο 
28ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.  

Συγκεκριμένα, όπως προφανώς είναι γνωστό τουλάχιστον  στο δεύτερο από 
εσάς , στην εν λόγω συνεδρίαση, από στόματος  του Γενικού Γραμματέως κου 
Τσιατσιάμη αναπτύσσεται ο «σχεδιασμός» του Δήμου προκειμένου να 
εμφανιστούν από τον ουρανό λειτουργικές αίθουσες για τη στέγαση της 
προσχολικής αγωγής έως το Σεπτέμβριο, και στα πλαίσια του σχεδιασμού αυτού 
προκρίνεται ως λύση η αρπαγή αιθουσών από τα ήδη ελλιπέστατα δημοτικά 
σχολεία του Δήμου Αθηναίων, καθώς και η τοποθέτηση κοντέινερ ελαφρού τύπου 
δυνάμενα να στεγάσουν 25 παιδιά το κάθε ένα στους προαύλιους χώρους των 
σχολείων. Το όλο εγχείρημα στερείται λογικής, νομιμότητας και υποβαθμίζει 
συνολικά τη Δημόσια παιδεία, αναφορικά όμως με το 28ο Δημοτικό Σχολείο 
Αθηνών, επιθυμούμε να τονίσουμε τα ακόλουθα:  

1. Το 28ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, αδυνατεί να παράσχει  αίθουσες 
διδασκαλίας καθώς στερείται και των αναγκαίων. Ειδικότερα: α) τα σχολικά 
τμήματα στοιβάζονται σε μικρές αίθουσες οι οποίες δεν καλύπτουν και 
αυτό το ελάχιστο και αυθαίρετο όριο των 1,5 τετραγωνικών στεγασμένου 
χώρου ανά μαθητή, πολλώ δε περισσότερο εν μέσω πανδημίας αποτελούν 
εστίες υπερμετάδοσης και φυσικά δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί κανένα 
μέτρο αποστάσεως. Β) η αίθουσα στην οποία στεγάζεται το Γ2 τμήμα στο 
οποίο φοιτούν 14 μαθητές, δηλαδή μαζί με τη δασκάλα τους 15 άτομα, έχει 
επιφάνεια μόλις 25 τ.μ. και αποτελεί κληρονομημένη εδώ και  έτη αμαρτία - 



παρανομία, αφού προέρχεται από την παράνομη κατάτμηση τάξεως και για 
αυτό το λόγο άλλωστε το άναμμα και σβήσιμο του φωτός στην τάξη γίνεται 
κατά παράκληση από τη διπλανή τάξη. Στη δε τάξη ανά άτομο αντιστοιχούν 
1,6 τμ. Γ) Η αίθουσα των υπολογιστών στην οποία και κάνουν μάθημα όλοι 
οι μαθητές μας έχει επιφάνεια 18, 5 τ.μ., από την αίθουσα αυτή περνούν 
όλα τα τμήματα του σχολείου μας με 23, 18, 25 κ.λ.π παιδιά μαζί με τη 
δασκάλα τους, οπότε κάνοντας τη διαίρεση μιλάμε πλέον για αναλογία 
εκατοστών χώρου ανά μαθητή με τις εντεύθεν συνέπειες. Δ) δεν τηρείται 
φυσικά στους ως άνω χώρους το όριο ασφαλείας που έχει θέσει η 
Πυροσβεστική  Διάταξη 16/2015 - ΦΕΚ 2326/Β/29-10-2015 Για τις   

αίθουσες διδασκαλίας ισούται με τον αριθμό των  καθισμάτων χωρίς να 
υπολείπεται της αναλογίας 1  ατόμου/2 τ.μ. καθαρού εμβαδού δαπέδου. 
Οφείλουμε δε  να υπενθυμήσουμε ότι ποινικά υπεύθυνοι για τη μη  
τήρηση των διαλαμβανόμενων στην ισχύουσα  νομοθεσία 
πυροπροστασίας δημόσιων σχολικών  κτιρίων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης είναι κατά περίπτωση (υλοποίηση και  
συντήρηση-μελέτη), οι υπεύθυνοι του Τομέα Παιδείας  Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, των Τεχνικών Υπηρεσιών  των Δήμων και οι Πρόεδροι του 
Δ.Σ. των σχολικών  Επιτροπών Ε) το τμήμα ένταξης λειτουργεί στο 
διάδρομο του ισογείου έξω από τις τουαλέτες πράγμα το οποίο αποτελεί 
ντροπή από μόνο του και δεν αντέχει άλλου  

σχολιασμού. Στ ) η τάξη υποδοχής λειτουργεί πάνω σε ένα βάθρο, πίσω 
από ένα χάρμπορντ, στη σκηνή που βρίσκεται στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων η οποία στεγάζει τη β δημοτικού σε συνθήκες που αδυνατεί να 
φανταστεί 

άνθρωπος. Ζ) γυμναστήριο στο σχολείο δεν υπάρχει και η γυμναστική όταν 
ο καιρός δεν επιτρέπει να γίνεται υπαίθρια, γίνεται και αυτή μέσα στο 
διάδρομο του ισογείου, με μεγάλο κίνδυνο για τα παιδιά και 
δημιουργώντας με τις φωνές των παιδιών δυσκολία στη λειτουργία όλου 
του σχολείου, η) όσον αφορά την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων: η αίθουσα 
αυτή είναι χαρακτηρισμένη νόμιμα με αυτή την ιδιότητα, και κακώς 
ανεχθήκαμε επί διετία την παράνομη μετατροπή της σε σχολική αίθουσα. Οι 
συνέπειες αυτής της παρανομίας ήταν οι ανωτέρω, δηλαδή, αντί να 
εξυπηρετεί τις σχολικές ανάγκες δημιούργησε μία σειρά από άστεγα 
τμήματα τα οποία διέλυσαν τη σχολική λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση 
οφείλουμε να αναφέρουμε τα κάτωθι: σύμφωνα με το  υπ’αριθμ. 
1392/Γ4/17-12-1998 έγγραφο του Υπουργείου   

Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σχετικά  με τη χρήση 
κλειστών γυμναστηρίων-αιθουσών γυμναστικής αιθουσών πολλαπλής 
χρήσης, ισχύουν τα εξής: Οι παραπάνω  χώροι χρησιμοποιούνται κυρίως 
για το μάθημα της  Φυσικής Αγωγής. Μπορούν να γίνουν και οι 
πολιτιστικές  εκδηλώσεις των Σχολικών μονάδων καθώς και οι  συνεδριάσεις 
των μαθητικών κοινοτήτων και των Συλλογών  γονέων και κηδεμόνων εκτός 
ωρών διδασκαλίας, που πρέπει  να έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και 
αμέσως μετά το τέλος να  αποκαθίσταται η αθλητική χρήση των χώρων 



αυτών. Δεν  επιτρέπεται η μετατροπή τους σε αίθουσες διδασκαλίας και  
δεν μεταβάλλεται η χρήση τους ακόμη και αν υπάρχει κλειστό  
γυμναστήριο. Για τους λόγους αυτούς και όπως ο Νόμος  προβλέπει οι 
αίθουσες αυτές αποτελούν λειτουργικούς 

απαραίτητους χώρους των σχολικών μονάδων και κατά  συνέπεια πολύ 
περισσότερο στην περίπτωση του σχολείου μας δεν περισσεύουν και δεν 
είναι νόμιμη η μετατροπή τους σε οτιδήποτε άλλο πλην όσων ο Νόμος 
ορίζει.  

2. Ο προαύλιος χώρος του 28ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών ανήκει και στο 29ο 

Νηπιαγωγείο Αθηνών, και καλύπτει τις ανάγκες συνολικά 168 μαθητών του 
Δημοτικού, των μελών του διδακτικού προσωπικού και βοηθητικού 
προσωπικού του σχολείου (30 ατόμων), 20 μαθητών του Νηπιαγωγείου, 
και 5 μελών του διδακτικού προσωπικού του Νηπιαγωγείου, δηλαδή 
συνολικά 223 Ατόμων.  

3. Το σχολείο μας δεν διαθέτει γυμναστήριο, οπότε μέρος του προαυλίου 
αποτελεί διαμορφωμένο χώρο για την γυμναστική των παιδιών.  

4. Σύμφωνα με όσα είδαμε και ακούσαμε από την παρουσίαση του ΓΓ του 
Δήμου Αθηναίων, το σχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση δύο κοντέινερ 
ελαφρού τύπου επιφανείας 107,99 τ.μ. το κάθε ένα από αυτά στο 
προαύλιο του σχολείου μας. Στον πίνακα που παρουσιάζεται βέβαια όλος ο 
υπολογισμός είναι λανθασμένος ακόμη και με τη διαστρεβλωμένη και 
μεροληπτική λογική του Δήμου Αθηναίων, καθώς υπολογίζεται το εμβαδόν 
του οικοπέδου 2726,34 τ.μ., το εμβαδόν των κτηρίων σε 532,43 τ.μ., το 
εμβαδόν διαθέσιμου προαυλίου 2085,92 τ.μ. ο πληθυσμός των μαθητών 
χονδρικά 185 χωρίς να καταμετρηθεί το διδακτικό προσωπικό, μαζί με τους 
θεωρητικά 50 νέους μαθητές – προνήπια σύνολο 235, πλεόνασμα 
προαύλιου 

χώρου 1615,92 και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι  αναλογούν 8,88 τ.μ. ανά 
μαθητή, υπολογισμός λανθασμένος μαθηματικά αφού στην 
πραγματικοτητα το αποτέλεσμα ακόμη και με αυτά τα ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ 
νούμερα είναι 7,9 τμ. Και όχι 8,8 τ.μ.  

5. Παρ’ όλα αυτά εντός των ημερών θα έχουμε στα χέρια μας τοπογραφικό 
διάγραμμα συνταγμένο από τοπογράφο μηχανικό, με την αληθινή 
αποτύπωση του χώρου του προαυλίου που απομένει για τους μαθητές 
μας, αφαιρουμένης:  

• της επιφάνειας των κτισμάτων,  

• του χώρου που καλύπτουν οι βρύσες,  

• των τριών κηπαρίων,  

• του υπερυψωμένου χώρου εμπρός από την αίθουσα του νηπίου 
επιφανείας πολλών τετραγωνικών αλλά παντελώς ακατάλληλου για 
προαυλισμό του νηπίου αφού έχει σκαλιά ,  

• των κερκίδων δίπλα στο χώρο γυμναστικής,  



• των σκαλιών σε πολλά σημεία του προαυλίου αφού  είναι ανισόπεδο,  

• της κυκλικής πρασιάς – ηχοφράχτη που αφαιρεί πολλά τετραγωνικά 
από το προαύλιο και επίσης δεν έχει αφαιρεθεί από τα πραγματικά 
τετραγωνικά, έτσι ώστε τα νούμερα να μεταμορφωθούν σε 
κατάλληλα για τους πίνακες που παρουσιάζει ο Δήμος Αθηναίων, ο 
οποίος τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει μετρήσει, υπολογίσει 
και αφαιρέσει ως όφειλε , παρά έχει αποτυπώσει το ακίνητο 
συνολικά προφανώς 

μετρώντας περιμετρικά και πρόχειρα αφαιρώντας το στεγασμένο 
με σκεπή και μόνο χώρο. Με τα αληθή τετραγωνικά και τη διαίρεση 
του πραγματικού ανθρώπινου δυναμικού του σχολείου μας ήτοι 
223 άτομα + 50 νέα παιδιά με το διδακτικό τους προσωπικό άρα 
άνω των 273 ατόμων θα πρέπει να γίνει η διαίρεση και να 
προκύψει η αληθινή αναλογία των τετραγωνικών.  

6. η τοποθέτηση των οικίσκων θα υποβαθμίσει την λειτουργία του σχολείου 
μας και του 29ου Νηπιαγωγείου Αθηνών. Σε συνθήκες πανδημίας, τα παιδιά 
θα στοιβαχθούν και θα χαθεί ο λειτουργικός προορισμός του προαυλίου 
που είναι η υγιεινή, το παιχνίδι και η άσκηση των παιδιών.   

7. Η συνύπαρξη παιδιών προσχολικής ηλικίας και παιδιών Δημοτικού σχολείου 
ειδικώς των μεγάλων τάξεων δημιουργεί κινδύνους για τη σωματική 
ακεραιότητα των παιδιών, η δε τοποθέτηση κατασκευών στο χώρο του 
προαυλίου από μόνη της είναι επικίνδυνη για την σωματική ακεραιότητα 
των μαθητών μας. Δηλώνουμε δε ότι σε περίπτωση τραυματισμού θα 
προσφύγουμε ενώπιον ποινικών και αστικών Δικαστηρίων στρεφόμενοι 
κατά παντός υπευθύνου.  

8. Οδηγούμαστε σε συνολική υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
αφού οι σχολικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις επιστημονικές μελέτες 
συντελούν αποφασιστικά στην πρόοδο των μαθητών και την απόδοση του 
εκπαιδευτικού δυναμικού.  

9. Εν τέλει, αυτό που θεωρούμε ιδιαίτερα προσβλητικό, παράνομο, 
καταχρηστικό, αναληθές, ανήθικο, είναι η διαρκής 

αναφορά του Δήμου Αθηναίων με την οποία προσπαθεί να νομιμοποιήσει 
το έωλο σχέδιο του, ότι δήθεν αναλογούν 2 τ.μ. ανά μαθητή στους 
προαύλιους χώρους. Όσο και να ψάξαμε δεν βρήκαμε πουθενά νομοθετική 
διάταξη που να το προβλέπει αυτό. Αντίθετα βρήκαμε το εξής: και αφορά τα 
λεγόμενα παραγωγικά ζώα «για κάθε ζώο που σταβλίζεται   

προβλέπονται 1,4 με 1,7 τετραγωνικά μέτρα για την  ανάπαυσή του. Αν 
βάλουμε και τους άλλους χώρους, εκεί  όπου τρέφονται και κυκλοφορούν 
τα ζώα, αντιστοιχούν  επίσημα, με βάση τις προβλέψεις και τους 
κανονισμούς,  2 τετραγωνικά.» Στην παρούσα περίπτωση ενημερώνουμε  
το Δήμο Αθηναίων που πληρώνεται από εμάς για να εκπονεί  τέτοιας 
μνημειώδους ανοησίας σχέδια ότι δεν θα ανεχθούμε  σε καμία περίπτωση 
τη διάλυση και αυτού του τελευταίου  ιστού του δημοτικού σχολείου, 



προκειμένου να καλυφθούν οι  εκ των υποχρέων παραλείψεις.  

10. Είναι δε απορίας άξιο, γιατί ο Δήμος στο σχέδιό του δεν  αξιοποιεί τρεις 
διαθέσιμες αίθουσες στην ευρύτερη  περιοχή που λειτουργούν ως κέντρα 
πνευματικά,  δημιουργικής απασχόλησης κ.λ.π. (αίθουσα Νορντάου,  
Ευελπίδων και αίθουσα Βαφειοχωρίου) οι οποίες του  ανήκουν, είναι 
έτοιμες να υποδεχθούν μικρά παιδιά, έχουν  κάθε υποδομή άλλωστε αυτός 
είναι ο προορισμός τους, και οι  οποίες κατά τις ώρες λειτουργίας των 
παιδικών σταθμών είναι  κενές και κλειστές   

11. Δηλώνουμε ότι θα προσβάλλουμε ενώπιον των  Δικαστηρίων την 
απόφαση, και θα ζητήσουμε την  αναστολή της εκτέλεσής της μέχρι την 
έκδοση  οριστικής απόφασης επί της κύριας διαφοράς. 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 28ου Δημοτικού  Σχολείου Αθηνών 
νομίμως εκπροσωπούμενος.  

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2021.  

1. ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΛΤΑΜΠΕ Πρόεδρος   

2. ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΡΒΑΣ Αντιπρόεδρος   

3. ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ Γενικός Γραμματέας   

4. ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗ Ταμίας   

5. ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ Ειδ. Γραμματέας   

6. ΕΡΗ ΛΑΚΑΦΩΣΗ Μέλος   

7. ΠΕΠΗ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ Μέλος  


