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ΘΕΜΑ: Προσωρινός επαναπροσδιορισμός ορίων 11ου Δημοτικού Σχολείου Άνω 
Λιοσίων

1. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 18863/29-06-2021 έγγραφό του, το οποίο απέστειλε σε
χρόνο  ανύποπτο,  ο  Δήμος  Φυλής  είχε  ζητήσει  από  τη  Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δυτ.  Αττικής  να  προσδιορίσει  τα  όρια  του
νεοσύστατου 11ου Δημοτικού Σχολείου, με διανομή της εδαφικής περιφέρειας
του 9ου Δημοτικού Σχολείου και χωρίς να θίξει άλλα σχολεία, προς αποφυγήν
κοινωνικών εντάσεων.

2. Δυστυχώς  ο  Δήμος  δεν  εισακούστηκε  κι  ο  προηγούμενος  Διευθυντής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προσδιόρισε τα όρια κατά το δοκούν. Έτσι, όπως
προέκυψε από τη σημερινή (20-09-2022) σύσκεψη μεταξύ των Διευθυντών
των  Γραφείων  της  Υπουργού  και  του  Γενικού  Γραμματέα  κκ
Παρασκευόπουλου  και  Μυζήθρα,  της  Διευθύντριας  Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης κας Παναγιωτοπούλου και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου
Φυλής  κ.  Αργυρόπουλου,  πέραν  της  κοινωνικής  έντασης  που  καθημερινά
επικρατεί,  με  διαμαρτυρίες  γονέων,  έχει  δημιουργηθεί  η  εξής  δυσάρεστη
κατάσταση: 
α. 13 μαθητές εγγράφηκαν σε άλλα σχολεία, προσκομίζοντας δικαιολογητικά
αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας
β. 17 μαθητές έχουν υποβάλει αίτηση αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, στη
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επικαλούμενοι κοινωνικούς λόγους 
γ.  30  μαθητές  δεν  έχουν  εμφανισθεί,  σε  ένδειξη  διαμαρτυρίας,  στο  11ο

Δημοτικό
3. Η  κατάσταση  αυτή,  πέραν  της  καθημερινής  έντασης,  οδηγεί  σε

αλληλοκατηγορίες   γονέων  που  πέτυχαν,  μέσω  αλλαγής  διεύθυνσης
κατοικίας,  να  μετεγγράψουν  τα  παιδιά  τους  σε  άλλο  σχολείο,  σε  άσκηση
πιέσεων  στους  κοινωνικούς  λειτουργούς  που  καλούνται  να  πιστοποιήσουν
κοινωνικούς λόγους για την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και σε στείρα
άρνηση των γονέων να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο σχολείο, ζητώντας από
το Δήμο να προκαλέσει κινητοποιήσεις ή να κλείσει τα σχολεία σε ένδειξη
διαμαρτυρίας

4. Για  τη  λύση  του  προβλήματος,  που  πέραν  των  διαμαρτυριών,  οδηγεί  σε
ανέντιμες ή και παράνομες συμπεριφορές τους πολίτες, ο Δήμος προτείνει να
παρέμβει  η  ιεραρχία  του  Υπουργείου  προς  την  Διευθύντρια  κα
Παναγιωτοπούλου η οποία, όντως, κληρονόμησε μια δυσάρεστη κατάσταση
που προκάλεσε η εσφαλμένη Απόφαση του προκατόχου της, στο εξής πνεύμα.



«Μετά τις επισημάνσεις του Δήμου Φυλής και για λόγους ασφαλείας του
δικαίου  και  εγγύτητας  των  μαθητών  προς  τις  σχολικές  μονάδες,  να
τροποποιηθούν,  για  το  σχολικό  έτος  2022-2023,  τα  όρια  του  11ου

Δημοτικού Σχολείου  Άνω Λιοσίων,  με  την εγγραφή των μαθητών που
κατοικούν  στην  περιοχή  που  οριοθετείται  από  τις  οδούς  Φυλής-
Καζαντζάκη-Καρκαβίτσα  και  Ελλησπόντου  στο  4ο Δημοτικό  Σχολείο,
όπως ίσχυε μέχρι το σχολικό έτος 2021-2022. Τα οριστικά όρια των δύο
σχολείων  θα  επαναπροσδιοριστούν  με  επόμενη  Απόφαση  της
Διευθύντριας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής».

5. Η  παραπάνω  πρόταση  του  Δήμου  συνάδει  με  την  αρχή  της  χρηστής
διοίκησης, σύμφωνα με την οποία η Διοίκηση, σε περίπτωση που διαπιστώσει
ότι  δεν  ισχύουν  τα  δεδομένα  επί  των  οποίων  στηρίχθηκε  εκδοθείσα
Διοικητική Πράξη, μπορεί, αυτοβούλως, να την τροποποιήσει, αναφέροντας
τους  λόγους  για  τους  οποίους  το  πράττει,  δηλαδή  παραθέτοντας  επαρκή
αιτιολογία.  

6. Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη λύση θα επαναφέρει την ηρεμία στη σχολική
κοινότητα, εν όψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους και θα δώσει τον
αναγκαίο  χρόνο  για  ψύχραιμη  και  εμπεριστατωμένη  επανεξέταση  του
ζητήματος των ορίων της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Πραγματικά δεν
αξίζει στο Δήμο Φυλής να υφίσταται αυτή την κοινωνική πίεση, επειδή, απλά
έπραξε  το  καθήκον  του,  δηλαδή  κατασκεύασε,  με  ίδιους  πόρους,  μια  νέα
σχολική  μονάδα  για  να  αποφεύγονται  οι  επικίνδυνες,  από  κυκλοφοριακή
άποψη, μετακινήσεις μαθητών σε μεγάλες αποστάσεις.  


