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Σε συνέχεια των επιστολών που έχουν αποσταλεί από τη διεύθυνση του Δημοτικού  Σχολείου 

Ανατολής Νέας Μάκρης, προκειμένου να λάβει γραπτή βεβαίωση για την καταλληλότητα της 

αίθουσας 24 μετά τις εργασίες στην κεραμοσκεπή, την Πέμπτη 11/11/2021 και ώρα 09.00 

π.μ., η πρόεδρος του Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Γεωργία Δρακούλη είχε 

προγραμματισμένο ραντεβού με το νέο αντιδήμαρχο Τ.Υ.  κ. Ιωάννη Μπούσουλα.  

Λόγω αδυναμίας του κ. Μπούσουλα να παραβρεθεί στη συνάντηση η κ. Δρακούλη 

παραπέμφθηκε στον κ. Σταύρο Κολώνια, μηχανικό της τεχνικής υπηρεσίας ο οποίος, παρότι 

δεν ήταν ενήμερος για το ζήτημα, ήρθε στο σχολείο και επισκέφτηκε την αίθουσα 24 

παρουσία της κ. Δρακούλη και του διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Ανατολής κ. Ιωάννη 

Αθανασίου. 

Κατόπιν ερώτησης των τελευταίων, για το πότε θα λάβει το σχολείο γραπτή βεβαίωση για 

την καταλληλότητα της αίθουσας, ώστε αυτή να τεθεί ξανά σε λειτουργία , ο κ. Κολώνιας τους 

δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν η αίθουσα είναι καθόλα ασφαλής προς χρήση, 

καθώς δεν έχει υπόψιν του τη μελέτη με βάση την οποία διενεργήθηκε το έργο 

επιδιόρθωσης της οροφής συνολικά (κεραμοσκεπή, ταβάνι και ηλεκτρολογικά). 

Συμπλήρωσε δε, ότι μόνον ο μηχανικός που υπογράφει τη μελέτη για το εν λόγω έργο θα 

μπορούσε να πιστοποιήσει την καταλληλότητα της αίθουσας και ότι κανένας άλλος 

μηχανικός δε θα αναλάμβανε αυτή την ευθύνη χωρίς πλήρη γνώση των εργασιών που 

διενεργήθηκαν. Σύμφωνα, μάλιστα, με τα λεγόμενα του δε γνωρίζει ποιος μηχανικός είναι ο 

επιβλέπων του εν λόγω έργου.  
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Η συνάντηση με τον κ. Κολώνια εγείρει σοβαρότατα ερωτήματα και προβληματισμούς σε 

σχέση, τόσο με την ύπαρξη μελέτης για το εν λόγω έργο καθώς και σχετικά με τους λόγους 

για τους οποίους η δημοτική αρχή δεν έχει προβεί ακόμα σε εγγραφή βεβαίωση 

καταλληλόλητας  της αίθουσας. 

Σε σχέση με το πιστοποιητικό πυρασφάλειας, το οποίο επίσης καθυστερεί χαρακτηριστικά, 

ο κ. Αθανασίου έστειλε γραπτό ερώτημα στην Πυροσβεστική υπηρεσία (στις 17/11/2021) 

και έλαβε γραπτή απάντηση (στις 18/11/2021) ότι κανένας φάκελος προς διεκπεραίωση δε 

τους έχει κατατεθεί από το Δήμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, προκειμένου το 

σχολείο μας να λάβει πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η 

δημοτική αρχή ΔΕΝ έχει προβεί σε ΚΑΜΙΑ ενέργεια για την έκδοση του σχετικού 

πιστοποιητικού και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις του κ. Σωτηρίου προς 

την κ. Δρακούλη σε ερώτησή της για το ζήτημα προ ολίγων ημερών. 

Γίνεται πέρα από φανερό ότι οι υπεύθυνοι αποφεύγουν να αναλάβουν τις ευθύνες για ένα 

τόσο κρίσιμο ζήτημα. Είναι επίσης εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός, ότι πάρα τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ του δημάρχου κ. Στέργιου Τσίρκα, καθυστερεί χαρακτηριστικά η διευθέτηση 

ενός θέματος που αφορά στην ασφάλεια ενός ΣΧΟΛΕΙΟΥ όπου φοιτούν 327 ΠΑΙΔΙA. 

Φυσικά, όπως είστε σε θέση να γνωρίζετε κατόπιν των επανειλημμένων επιστολών του κ. 

Αθανασίου, αυτό είναι μόνο δύο από τα ΠΟΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΦΥΣΕΩΣ που αντιμετωπίζει το σχολείο.  

Πιο συγκεκριμένα, προστίθεται στη λίστα με (ενδεικτικά): 

1. Την απουσία πιστοποιητικού ηλεκτρολογικής μελέτης  

2. Την απουσία αντισεισμικής θωράκισης  

3. Την απουσία αντικεραυνικής προστασίας 

4. Τα φουσκωμένα και σπασμένα πλακάκια στον προαύλιο χώρου του σχολείου (σε ένα 

ήδη ολισθηρό δάπεδο όπου με την παραμικρή υγρασία ή βροχή τα παιδιά γλιστρούν 

και πέφτουν) καθώς και σε ορισμένες αίθουσες. 

5. Τη εκτεταμένη μούχλα στους τοίχους των αιθουσών. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω ΖΗΤΟΥΜΕ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΥΤΟΨΙΑ του κτηρίου από την 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνα έως την Τετάρτη 22/12/2021, με την οποία θα 

διαπιστωθούν και θα καταγραφούν επακριβώς όλες οι ελλείψεις και οι κακοτεχνίες των 

εγκαταστάσεων του σχολείου, παρουσία του διευθυντή κ. Αθανασίου.  

Κατόπιν της αυτοψίας, αξιώνουμε να συνταχθεί ΕΠΙΣΗΜΗ μελέτη, στην οποία θα 

αναφέρονται όλες οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε το σχολείο να είναι 

καθόλα ασφαλές και υγειονομικά κατάλληλο για να φιλοξενεί καθημερινά τα παιδιά μας. 

Αιτούμαστε, η δημοτική αρχή να αναλάβει, ως οφείλει, (όπως προβλέπεται από τα άρθρα 75 

παρ. Ι τομέας ΣΤ΄ του Ν.3463/2006, (ΦΕΚ 114/Α’) και 94 παρ. 4 του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87/Α’) 

σύμφωνα με τα οποία «η μέριμνα για την ανέγερση των σχολικών κτηρίων, την επισκευή, 

συντήρηση και την βελτίωση των υποδομών των σχολικών μονάδων εμπίπτει στις 

αρμοδιότητες των Δήμων»), τη διεκπεραίωση όλων των εργασιών με σαφές και εύλογο 

χρονοδιάγραμμα, το οποίο επιθυμούμε να μας κοινοποιηθεί. 

Σε περίπτωση που ο Δήμος Μαραθώνα αδυνατεί να αναλάβει τα παραπάνω, παρακαλούμε 

όπως η αδυναμία αυτή μας δηλωθεί εγγράφως μέχρι την Τρίτη 30/11/2021. Στην περίπτωση 

αυτή αιτούμεθα, όπως μας επιτραπεί να αναθέσουμε τη διενέργεια καθολικής αυτοψίας του 

σχολείου και τη σύνταξη της σχετικής μελέτης σε ιδιώτη μηχανικό, το κόστος του οποίου θα 

αναλάβει η δημοτική αρχή. Εφόσον δεν ικανοποιηθεί το αίτημά μας από τη δημοτική αρχή 

θα διεκδικήσουμε την αυτοψία και κάθε δέουσα επισκευή του Σχολείου, ώστε αυτό να είναι 

ασφαλές για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς μας, μέσω της νομικής οδού.  

Ως σύλλογος, που εκπροσωπεί όλους τους γονείς που στέλνουν καθημερινά τα παιδιά τους 

σε αυτές τις ακατάλληλες εγκαταστάσεις, αδυνατούμε να αποδεχτούμε την αδυναμία της 



δημοτικής αρχής να πράξει τα δέοντα. Η αντιμετώπιση που λαμβάνουμε αγγίζει τα όρια του 

εμπαιγμού, ενώ διακυβεύεται καθημερινά η σωματική ακεραιότητα των παιδιών μας. 

Το ότι δε θρηνήσαμε θύματα, με την πτώση του ταβανιού τον Οκτώβριο του 2020, δεν 

φαίνεται να έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια του κτηρίου, αντιθέτως 

αντιμετωπίζεται ως μη γενόμενο. 

Σας γνωστοποιούμε, ότι δεν διατιθέμεθα να μείνουμε παρατηρητές στην εγκληματική 

απραξία της δημοτικής αρχής, ούτε να περιμένουμε να γίνουν τα χειρότερα για να παρέμβει 

εισαγγελέας και να πάρουν πανελλαδική δημοσιότητα οι ελλείψεις του σχολείου. 

Η επιστολή αυτή αποτελεί την ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΗ προς τη δημοτική αρχή να αναλάβει τις 

ευθύνες που της αναλογούν και να προβεί ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ και με ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών που 

φοιτούν και θα φοιτήσουν στο σχολείο μας - ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ. 

Η διάθεση μας για συνεργασία με τις δημοτικές αρχές όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε το 

αναμενόμενο αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό, μετά λύπης μας, δρομολογήσαμε τη 

γνωστοποίηση της σοβαρής αυτής υπόθεσης του Δημοτικού μας σχολείου σε κάθε αρμόδια 

διοικητική αρχή, ώστε να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα με κάθε ΝΟΜΙΜΟ ΜΕΣΟ. 

Τέλος, σας παρακαλούμε όπως τηρήσετε τις ημερομηνίες που έχουμε θέσει, καθώς οι 

απαντήσεις σας και οι ενέργειές μας επι αυτών θα είναι το θέμα προς συζήτηση με όλους 

τους γονείς και κηδεμόνες του σχολείου σε έκτακτη συνέλευση που θα ακολουθήσει. Στη 

συνέλευση θα προσκληθούν επίσης ο διευθυντής του δημοτικού σχολείου Ανατολής κ. 

Ιωάννης Αθανασίου και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Ανατολής. 

Η δημοτική αρχή ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να αγνοεί άλλο την κρισιμότητα του ζητήματος και οι 

γονείς/κηδεμόνες ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΜΕΤΟΧΟΙ. 

 

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται όπως νομίμως επιδώσει την παρούσα 

προς τον ΟΤΑ με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ" (Τεχνική Υπηρεσία), που εδρεύει 

στο Μαραθώνα Αττικής, οδός Οινόης αριθ. 6 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο 

του Στέργιο Τσίρκα, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες 
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