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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

 

Είναι γνωστό πως η σπουδαιότητα της  παιδείας είναι τεράστια, καθώς αποτελεί έναν από τους πιο θεμελιώδης 
θεσμούς της ανάπτυξης και της ολοκλήρωσης του ανθρώπου. Σαφέστατα η παιδεία και η καλλιέργεια του πνεύματος 
οδήγησε σε συστήματα εκπαίδευσης τα οποία και οφείλουν να λειτουργούν άρτια προκειμένου να υπάρχει 
ολοκληρωμένη γνώση και καθοδήγηση των νέων. Έτσι λοιπόν η εκπαίδευση αναφέρεται στην παιδεία που παρέχει 
όλο το σχολικό μας σύστημα και το οποίο οφείλει να διατηρεί τις υποδομές σε άριστη κατάσταση ώστε να 
διευκολύνει το έργο των δασκάλων, των καθηγητών και των μαθητών. 

Η Δημοτική Παράταξη “Εμείς για το Φάληρο” και ο Επικεφαλής της Δημήτρης Πιτούλης , Δημοτικός Σύμβουλος Π. 
Φαλήρου, παραμένοντας κοντά στα προβλήματα και στις ανάγκες των σχολείων, στο σύνολό τους, στο Παλαιό 
Φάληρο (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και φέτος πραγματοποίησε και δρομολόγησε μια σειρά 
επισκέψεων σε όλα τα σχολεία προκειμένου να συζητήσει από κοντά με τους διευθυντές θέματα που τους 
απασχολούν. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια που ολοκληρώνουμε τις επισκέψεις στα σχολεία, ίσως η 
μόνη Δημοτική παράταξη. 

Η έκθεση έχει καταγραφεί από τα μέλη της Δημοτικής Παράταξης και οποιαδήποτε παράλειψη ή περιγραφή 
ζητημάτων δεν αγγίζει τους διευθυντές, καθώς δεν συμμετείχαν στο τελικό πόρισμα. Αναφέρονται κάποια δεδομένα 
τα οποία ενδεχομένως να έχουν αλλάξει προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο καθώς οι επισκέψεις στα σχολεία 
υλοποιήθηκαν Δεκέμβριο του 2016 και Ιανουάριο 2017. 

Παρακάτω δίνεται μια ανάλυση των προβλημάτων αλλά και των αναγκών ανά σχολείο και θεωρούμε πολύ 
σημαντικό όλη αυτή την κίνηση να την κοινοποιήσουμε καθώς με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε θετικά στην 
παρακίνηση των αρμόδιων στον Δήμο Π. Φαλήρου και στην επίλυση τουλάχιστον των πιο σημαντικών και σοβαρών 
θεμάτων. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ευχαριστούμε όλους τους Διευθυντές των σχολείων, οι οποίοι μας δέχθηκαν και μας ανέφεραν την κατάσταση των 
σχολείων τους. Κάνουν έναν καθημερινό μεγάλο αγώνα για να πετύχουν την αποστολή τους.  

Ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο παιδείας Κο Αλέξανδρο Κορόμηλο, για πολλές πληροφορίες που μας έδωσε και που 
ήταν ανοικτός σε διάλογο μαζί μας. 
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Επιπλέον, αξίζουν ιδιαίτερα συγχαρητήρια στους δασκάλους και στους καθηγητές, οι οποίοι λειτουργούν πολλές 
φορές χωρίς τα αντίστοιχα μέσα και κάτω από αντίξοες συνθήκες.  

Τέλος, οφείλουμε και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στα στελέχη του τμήματος παιδείας του Δήμου, αλλά και σε 
δυο εθελόντριες Κα Πόπη Πουλή & Κα Τάνια Κατέβα, οι οποίες πρόσφεραν τεράστιο έργο και χωρίς την συμβολή 
τους, δεν θα γινόταν πολλά πράγματα καθημερινά. 

 Οι Σύλλογοι Γονέων πληρώνουν πολλά χρήματα για να καλύπτουν ανάγκες των σχολείων όπου 
αυτή η υποχρέωση ανήκει στο Δήμο Π. Φαλήρου. 

 Χρειάζεται να δημιουργηθεί από την τεχνική υπηρεσία μία ευέλικτη ομάδα ανθρώπων, 
αποτελούμενη από υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, μηχανικό κτλ για να καταγράφουν και να επιλύουν 
τα προβλήματα. 

 Εάν ήταν στελεχωμένη με περισσότερα άτομα η τεχνική υπηρεσία θα επιλύονταν πιο άμεσα 
πολλά προβλήματα που προκύπτουν. 

 Ο Δήμος Π. Φαλήρου τόσα χρόνια δεν εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκά προγράμματα ή ΕΣΠΑ για να 
αλλάξει κουφώματα, παράθυρα, πόρτες, τοποθέτηση φωτοβολταϊκών όπου θα εξοικονομούσε 
τεράστια ποσά από τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. Το πρόγραμμα για 
πράσινες ταράτσες θα μείωνε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.  

 Κτιριακά προβλήματα παραμένουν άλυτα για πολλά χρόνια. 
 Υπάρχει έλλειψη από φύλακες. 
 Υπάρχει έλλειψη συντηρητών. 
 Υπάρχουν πολλά προβλήματα στα υδραυλικά των σχολείων. 
 Υπάρχουν πολλά προβλήματα με υγρασίες. 
 Υπάρχουν πολλά προβλήματα με παράθυρα. 
 Υπάρχουν πολλά προβλήματα με τις σιδερένιες πόρτες. 
 Υπάρχουν πολλά προβλήματα με τις κλειδαριές. 
 Δεν υπάρχουν αλεξικέραυνα σε όλα τα σχολεία, καθώς εκλάπησαν και δεν αντικαταστάθηκαν που 

είναι ουσιώδες θέμα που είναι ουσιώδες θέμα ασφάλειας για τα παιδιά, καθηγητές και γονείς. 
 Δεν υπάρχει πρόσβαση για ΑΜΕΑ, στις εισόδους των σχολείων και προς τους ορόφους. 
 Να υπάρξει σύμβαση συνεργασίας του Δήμου με εταιρίες πληροφορικής για την παροχή τεχνικής 

υποστήριξης και συντήρησης όλων των ΗΥ των σχολείων. 
 Υπάρχουν πολλά προβλήματα σε αύλειους χώρους. 
 Δεν υπάρχουν στέγαστρα σε όλα τα σχολεία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα σε ημέρες 

με άσχημες καιρικές συνθήκες ή υψηλής ηλιοφάνειας. 
 Σοβαρά προβλήματα όσων αφορά την καθαριότητα λόγω έλλειψης μόνιμων καθαριστριών. 

Ένας Δήμος ο οποίος σέβεται το σκοπό και την αποστολή του θα έπρεπε να έχει λύσει τα περισσότερα προβλήματα 
εδώ και χρόνια πόσο μάλλον εάν είναι και πλεονασματικός..... 

Συνεπώς τα προβλήματα και οι ελλείψεις δεν είναι τόσο θέμα χρημάτων, αλλά σοβαρής έλλειψης διαδικασιών και 
αποτελεσματικής οργάνωσης. 

 
 
Δημήτρης Πιτούλης 
Δημοτικός Σύμβουλος Π. Φαλήρου 
& Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης 
"ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΛΗΡΟ" 
mobile: 6936069980 
e-mail: emeis.giatofaliro@gmail.com 
____________________________________ 
Follow us 
www.pitoulis.gr 
Facebook / YouTube: ΔημήτρηςΠιτούλης 
Twitter:  @DimPitoulis 
LinkedIn:  Pitoulis Dimitris 
Instagram : pitoulisdim 
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 ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΝΑΪΑΔΩΝ 37 ΤΗΛ.: 2109829925 
 
1. Είναι βαμμένο το μισό κτίριο, ξεκίνησαν αλλά δεν το ολοκλήρωσαν είναι μισοτελειωμένο. 
2. Χρειάζεται να γίνει αλλαγή λάμπας προβολέων σε LED για εξοικονόμηση ενέργειας. 
3. Ομάδα ελέγχου την περίοδο Μάιος-Ιούνιος για: υδραυλικά, παράθυρα , σοβάδες 
4. Σαν μόνιμος σχεδόν χορηγός τους είναι η εκκλησία η οποία έδωσε τα χρήματα για το βάψιμο κτιρίου 
απέναντι από το κεντρικό μέρους του σχολείου. 
5. Τα χρήματα για τα χρώματα τα πήραν από τη σχολική επιτροπή!!! 
6. Φοιτούν περί τα 296 παιδιά τα οποία χρησιμοποιούν 4 τουαλέτες για κορίτσια και 4 για αγόρια. Δεν 
υπάρχει πρόβλεψη για ΑΜΕΑ!!! 
7. Φέτος συγχωνεύθηκαν δύο αίθουσες για να μπορέσουν να χωρέσουν. 
8. Χάθηκαν οργανικές θέσεις. 
9. Δεν έχουν ασανσέρ. 
10. Με το ζόρι φτιάχτηκε μία ράμπα το καλοκαίρι για κάτι αγώνες που έγιναν εκεί. 
11. Μεγάλο θέμα είναι ο υποσταθμός της ΔΕΗ , ο οποίος είναι κενός και θέλουν να γίνουν ενέργειες να 
τους παραχωρηθεί για να επεκτείνουν τις αίθουσες. 
12. Αρκετά προβλήματα με τις κτιριακές εγκαταστάσεις!!! 
 
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΗΛΙΑΣ ΤΡΟΝΤΣΙΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 34 ΤΗΛ.: 2109811926 
 
 

1. Το σχολείο έχει 131 παιδιά  
2. Ο Διευθυντής είναι 2 χρόνια στο συγκεκριμένο σχολείο. 
3. Έχει βαφεί εξωτερικά, ωστόσο λόγω μεγάλης παλαιότητας του σχολείου υπάρχουν αρκετές 
φθορές.  
4. Οι τουαλέτες χρειάζονται ανακαίνιση, καθώς είναι μόλις δυο (μια κοριτσιών και μια αγοριών) 
για τα 131 παιδιά, δεν επαρκούν και δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. 
5. Οι τουαλέτες των δασκάλων δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση και χρειάζονται 
ανακαίνιση. 
6. Υπάρχει λόγω παλαιότητας του σχολείου πρόβλημα με τις κλειδαριές και χρειάζονται αλλαγή.  
7. Η εξώπορτα του σχολείου χρειάζεται αλλαγή, είναι πάρα πολύ παλιά και ήδη πέρυσι ένα τμήμα 
της επάνω δεξιά ξεκόλλησε και έπεσε, το οποίο συγκολλήθηκε αλλά και πάλι είναι υψηλού 
κινδύνου.. 
8. Ο αύλειος χώρος είναι σε κακή κατάσταση και λόγω παλαιότητας πολλές λακκούβες που έχουν 
δημιουργηθεί δημιουργούν προβλήματα ατυχημάτων για τα παιδιά. 
9. Χρειάζεται από το Δήμο μεγαλύτερη προσοχή στα αιτήματά τους για το συγκεκριμένο σχολείο, 
παρότι είναι μικρό, καθώς λόγω παλαιότητας προκύπτουν πάρα πολλές ζημίες και φθορές σε 
σύντομα χρονικά διαστήματα. 
10. Χρειάζεται από τον Δήμο να υπάρχει χρονοδιάγραμμα και οργάνωση υλοποίησης των 
αιτημάτων τους, βάσει επικινδυνότητας, καθώς και ενημέρωση στην αρχή του έτους για τα ανά 
χείρας χρήματα ώστε να μπορούν να κάνουν έναν προγραμματισμό και οι διευθυντές των 
θεμάτων που προκύπτουν στα σχολεία. 
11. Είναι ένα σχολείο όπου έχει μεγάλη βοήθεια από τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων καθώς 
και από χορηγίες. 

2.  
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3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΓΑΖΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 36 ΤΗΛ.: 2109824529 
 
1. Υπάρχει πρόβλημα με τις πλάκες Καρύστου και δημιουργεί κινδύνους για ατυχήματα στα παιδιά. 
2. Δεν υπάρχει δεύτερη έξοδος διαφυγής και υπάρχει πρόταση του σχολείου προκειμένου να 
δημιουργηθεί. 
3. Οι πλάκες στην αίθουσα εκδηλώσεων έχουν σηκωθεί λόγω των σωληνώσεων του καλοριφέρ.  
4. Αίθουσες των 36τμ φιλοξενούν 25 παιδιά. 
 
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΣΤΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 17 ΤΗΛ.: 2109328853 
 
 
1. Το σχολείο έχει 302 μαθητές. 
2. Έχει 8 προτζέκτορ από τους οποίους κανένας δεν είναι αγορασμένος από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου. 
3. Δεν έχει διαδραστικούς πίνακες, κάτι που συμβάλλει πολύ θετικά κατά την εκπαιδευτική διδασκαλία. 
4. Πριν συσταθεί η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή είχε η Σχολική Επιτροπή 24000 ευρώ στο ταμείο 
όπου με αυτά θα μπορούσαν να αγοράσουν εξοπλισμό ή να φτιάξουν διάφορα πράγματα. Τα χρήματα 
όμως μπήκαν στο νέο φορέα και έκτοτε παίρνουν σχεδόν τα ίδια χρήματα με τα άλλα σχολεία. 
 
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΡΙΔΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 29 ΤΗΛ.: 2109416773 
 

1. Το σχολείο έχει 247 παιδιά. 
2. Η χειρότερη χρονιά από διοικητικής άποψης, λόγω της κατάργησης του διευρυμένου ωραρίου. 
Υπάρχουν δάσκαλοι ειδικοτήτων που μοιράζονται σε 15 διαφορετικά σχολεία.  
3. Η καθηγήτρια των γερμανικών τοποθετήθηκε στις 27/01/2017!!  
4. Η κατάργηση της ευέλικτης ζώνης δεν είναι καθόλου ευνοϊκή για τα παιδιά.  
5. Καταργήθηκε ο δάσκαλος του ολοήμερου με αποτέλεσμα να γίνονται βάρδιες από τους 
δασκάλους. Δυο δάσκαλοι την ημέρα από μια ώρα έκαστος. 
6. Στις τουαλέτες έγιναν έργα αλλά δεν έχουν τελειοποιηθεί. 
7. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό στα παράθυρα διότι υπάρχει κενό μεταξύ τοίχων και κουφωμάτων, 
με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες απώλειες θέρμανσης. 
8. Η ταράτσα χρειάζεται μόνωση. 
9. Αλεξικέραυνο δεν υπάρχει 
10. Η ταράτσα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργειες (είναι 800τμ). 
11. Πριν 3 χρόνια μέσω δωρεάς από τεχνική εταιρία έκλεισαν τα σκάμματα και μπάλωσαν το 
ταρτάν. 
12. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε ΑΜΕΑ. 
13. Οι μεταλλικές πόρτες δεν έχουν αντικατασταθεί όλες. 
14. Συμμετείχαν σε δυο Ευρωπαϊκά προγράμματα και με τα χρήματα αγόρασαν ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, κάμερα κ.α. 
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6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ 9 ΤΗΛ.: 2109810175 
 

1. Είναι ένα κτίριο του 1976. Συστεγάζεται το 4ο Νηπιαγωγείο (σε δύο αίθουσες) και δεν είναι 
ολοήμερο, όπου στο δημοτικό υπάρχει διευθύντρια ενώ στο νηπιαγωγείο Προϊσταμένη (από το 1995). 
2. Το δημοτικό είναι ολοήμερο αλλά δεν υπάρχει αίθουσα που να λειτουργεί σαν εστιατόριο με 
αποτέλεσμα το τάισμα των παιδιών να γίνεται στο διάδρομο και τη μεγάλη αίθουσα. 
3. Έχει 11 αίθουσες, μία αγγλικών, μία μουσικής, μία εικαστικών, μία προβολών , μία υπολογιστών και 
μία μεγάλη εκδηλώσεων. Έχει κυλικείο .Συνολικά 17 αίθουσες. Κανονικά κάθε αίθουσα θα έπρεπε να 
έχει 25-26 παιδιά , έχουν καταφέρει σε 3 από αυτές να είναι 24 τα παιδιά και δύο με 14 παιδιά. 
4. Όσον αφορά φρεάτια και υγρασίες είναι σε γενικές γραμμές εντάξει. 
5. Θέρμανση φυσικό αέριο είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. 
6. Δεν υπάρχει υποδομή για ΑΜΕΑ, το μοναδικό παιδί ΑΜΕΑ που είχαν, αναγκάστηκαν να λειτουργούν 
την τάξη του στο ισόγειο, τώρα είναι στο γυμνάσιο, αλλά ούτε σε τουαλέτες υπάρχει πρόβλεψη. 
7. Τα παράθυρα είναι όλα προβληματικά, θέλουν μόνωση , ορισμένα βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα 
(κίνδυνος τραυματισμού). Πολλά από αυτά δεν κλείνουν, θέλουν αλλαγή τα ροδάκια. 
8. Οι τουαλέτες θέλουν φτιάξιμο. Είναι πολλά χρόνια που δεν έχουν γίνει επισκευές στις τουαλέτες. 
9. Οι πόρτες βάψιμο, επισκευή ή αντικατάσταση. 
10. Υπάρχουν πολλά σπασμένα πλακάκια. 
11. Υπάρχει ένα συρματόπλεγμα που χρησιμεύει σα διαχωριστικό το οποίο είναι επικίνδυνο. 
12. Τα Κάγκελα της αυλής χρειάζονται εσωτερικά βάψιμο. 
13. Στην αίθουσα των υπολογιστών , οι υπολογιστές προς χρήση είναι παμπάλαιοι και από δωρεές, 
ακόμα και ο υπολογιστής της διευθύντριας είναι με λογισμικό του 2000.Φέτος προστέθηκε και το 
μάθημα της Πληροφορικής...... 
14. Πέρυσι κατάφεραν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα της Περιφέρειας που αφορούσε την 
Υποχρεωτική κολύμβηση. 
15. Πιλοτικά χρησιμοποίησαν το κλειστό της Νέας Σμύρνης. Το πούλμαν κόστιζε 100 ευρώ τη φορά και 
πέρυσι καλύφθηκε από τους γονείς!!! 
16. Φέτος ίσως ενταχθούν στο Γ τρίμηνο, θα πάνε υποχρεωτικά στο κολυμβητήριο του Αλίμου αλλά 
υπάρχει προβληματισμός σχετικά με την κάλυψη της δαπάνης του πούλμαν!!! 
 
 
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΜΟΥΣΣΑΙΟΥ 12-14 ΤΗΛ.: 2109818850 
 
1. Το σχολείο έχει 276 παιδία, 14 τμήματα και 30 εκπαιδευτικοί μαζί με τις ειδικότητες. 
2. Διαθέτουν αίθουσα ένταξης, αίθουσα αγγλικών, εργαστήρι πληροφορικής. 
3. Διαθέτουν 10 laptop από το 2010 και 11 laptop από το 2015. 
4. Διαθέτουν 7 video προβολής. 
5. Διαθέτουν 4 air-condition. 
6. Χρειάζονται άλλα 7 video προβολής. 
 
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 ΤΗΛ.: 2109821203 
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1. Ανέφερε πως ο σύλλογος γονέων του σχολείου είναι πολύ δραστήριος και υποστηρίζει συνεχώς τις 
ανάγκες τους.  
2. Ως μεγαλύτερο πρόβλημα έθεσε τους χώρους του σχολείου ως ανεπαρκείς διότι παρατηρείται μεγάλη 
αύξηση των παιδιών στο σχολείο και δεν υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες διδασκαλίας.  
3. Υπάρχει μια αίθουσα όπου έχει χωριστεί στα δυο με μια απλή γυψοσανίδα. 
 
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΤΗΛ.: 2109850216 
 

1. Το σχολείο λειτουργεί σε πλήρη διάταξη μέχρι και 29/7 κάθε έτους. 
2. 12θέσιο σχολείο, 12 αίθουσες και μία επιπλέον η οποία χρησιμεύει ως αίθουσα πολλαπλών 
εκδηλώσεων/εστιατόριο. 
3. Συνολική έκταση περίπου 1700 τ.μ. συμπεριλαμβανομένου του υπογείου. Υπάρχουν αρκετές 
αποθήκες. 
4. Κάθε αίθουσα είναι περίπου 38 τ.μ. 
5. Υπάρχει αίθουσα υπολογιστών όπου εκεί χρησιμοποιούνται σταθεροί υπολογιστές. 
6. Υπάρχει laptop σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας όπως επίσης και βίντεο προβολέας για χρήση 
κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 
7. Σε δύο τάξεις υπάρχουν διαδραστικοί πίνακες. Οι δέκα φορητοί υπολογιστές αποκτήθηκαν προ 
6 ετών και τώρα γίνεται προσπάθεια σιγά σιγά να αντικατασταθούν. Έχουν ήδη προβεί σε 
αντικατάσταση 6-7 φορητών και βίντεο προβολέων. 
8. Την καλωδίωση πλήρωσε η σχολική επιτροπή 
9. Υπάρχει δυνατότητα χρήσης ίντερνετ και έχει φροντίσει ο δήμος να τους παρέχει εκτυπωτή 
(με ενοίκιο), όπου τα παιδιά υποχρεούνται στην αρχική της σχολικής χρονιάς να φέρνουν από 
ένα πακέτο εκτυπωτικό χαρτί!!! 
10. Γίνονται 15 συνολικά προγράμματα στο σχολείο, πιο αναλυτικά: 10 Πολιτιστικά , 2 
Περιβάλλοντος και 3 Υγιεινής μέσα στο ωράριο του σχολείου. Ταυτόχρονα για τα συγκεκριμένα 
προγράμματα πραγματοποιούνται και εκδρομές. 
11. Τοποθετήθηκαν καινούργιες βρύσες στον προαύλιο χώρο με έξοδα των γονέων προ 
εξαετίας!!! Κάθε βρύση κόστος 38 ευρώ!! Κάποιες τις αφαίρεσαν όπως και το αλεξικέραυνο του 
σχολείου. 
12. Γενικά βοηθάει πολύ ο σύλλογος οικονομικά επίσης γίνεται από το σχολείο προσπάθεια 
συγκέντρωσης χρημάτων με τη λειτουργία κάθε χρόνου του γλυκοπάζαρου. 
13. Ήδη έχουν γίνει σαν έργα: Βάψιμο του σχολείου με συμμετοχή από το Δήμο 40 κουβάδων 
χρώμα δηλ. το 80% των πρώτων υλών , και συμμετοχή από το σύλλογο 2.200 ευρώ με τα οποία 
καλύπτονται τα εργατικά και 300 ευρώ για τα χρώματα. 
14. Καταργήθηκαν τα ουρητήρια των αγοριών και θα ήθελαν την επαναφορά τους. 
15. Οι σωληνώσεις του σχολείου είναι 20 ετών. Υπήρξαν και θέματα επισκευής σε πλακάκια στον 
προαύλιο χώρο τα οποία είχαν σηκωθεί λόγω των ριζών των δέντρων , επισκευάστηκαν πρόχειρα 
με τσιμέντο 
Τι χρειάζονται:  
1. Αντικατάσταση στις πόρτες του σχολείου. Αφορά τις 12 αίθουσες διδασκαλίας και την 13η που 
είναι διπλάσια σε τμ, την αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων. Έχουν γίνει προσπάθειες επισκευής 
από μεριάς του δήμου αλλά πλέον δεν παίρνουν άλλη επισκευή. 
2. Επιτοίχιους ανεμιστήρες για τις αίθουσες. Δύο σε κάθε αίθουσα , των 60 watt, όχι οροφής 
γιατί είχε γίνει ατύχημα σε σχολείο 
3. Καθαρίστρια Η καθαρίστρια που ήδη εργάζεται στο σχολείο είναι 70 ετών και χρειάζεται 
σίγουρα βοήθεια. Είναι μεγάλη η έκταση του σχολείου και δεν προλαβαίνει, εκτός αυτού 
χρειάζονται και μία καθαρίστρια κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου για να καθαρίζει 
ειδικά τις τουαλέτες μετά τα διαλλείματα δηλ. μετά τις 10:00 π.μ. 
4. Αντικατάσταση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού κατά το 60%. 
5. Μηχάνημα πλαστικοποίησης Χρειάζονται να πλαστικοποιούνται κάποιες σελίδες και 
απευθύνονται σε βιβλιοπωλεία της γειτονιάς. 
6. Επίσης έχουν προμελέτη για τοποθέτηση πάνελ στην ταράτσα του σχολείου για εξοικονόμηση 
στο ρεύμα και για το νερό. 
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11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : ΑΝΘΗ ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΡΑΤΟΥΣ 20 -22    ΤΗΛ.: 2109832230 
 
1. 12θέσιο σχολείο, με αίθουσες των 35τμ 
2. Υπάρχει πρόβλημα με τις τεχνικές υπηρεσίες. 
3. Μεγάλη υποστήριξη από τον σύλλογο γονέων. 
4. Υπάρχει υγρασία στις τουαλέτες του 1ου ορόφου 
5. Υπάρχει πρόβλημα με τους οδηγούς στα παράθυρα. 
6. Χρειάζονται αντιολισθητικές ταινίες. 
7. Χρειάζεται μόνωση το τροχαλιοστάσιο του ασανσέρ. 
8. Χρειάζονται βάψιμο τα κάγκελα. 
9. Δεν υπάρχει αποθήκη. 
10. Η τραπεζαρία είναι πολύ μικρή (η οποία κόπηκε από την αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών). 
11. Το τμήμα ένταξης δεν έχει αίθουσα και καταργήθηκε το εργαστήριο της φυσικής και της χημείας. 
 
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ 21 ΤΗΛ.: 2109484059 
 
1. Το σχολείο έχει βαφεί μόνο εξωτερικά από το Δήμο, εσωτερικά και μεμονωμένα μία αίθουσα έχει 
βαφεί από το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, όπου κατά τις εργασίες βοήθησαν πολλοί γονείς. 
2. Η διευθύντρια έχει αναλάβει καθήκοντα στο συγκεκριμένο σχολείο από το 2011-12. 
3. Ανακαίνισαν τις τουαλέτες πρόχειρα, ενώ κανονικά χρειάζονται ριζική ανακατασκευή, καθώς 
υπάρχουν διαβρώσεις, σκουριά και πολλές διαρροές. Λόγω του ότι δεν ανακατασκευάστηκαν οι 
τουαλέτες και απλά κάλυψαν με μπογιά πολύ επιφανειακά τα προβλήματα, φέτος κατά την διάρκεια 
ελέγχου από το Υγειονομικό υπήρξε πρόστιμο. 
4. Υπάρχει αίθουσα για ΑΜΕΑ, αλλά λόγω ότι δεν έχουν παιδιά ΑΜΕΑ η αίθουσα μετατράπηκε σε 
αποθήκη. 
5. Ο Δήμος φροντίζει για την συντήρηση στο ασανσέρ. 
6. Τα χρήματα που παίρνουν ως σχολείο δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες του σχολείου και 
έχουν αναγκαστεί μέσω δημοσίων σχέσεων να απευθυνθούν σε επιχειρηματίες της περιοχής όπου 
γίνονται χορηγίες για υπολογιστές κλπ. 
7. Μέσω χορηγίας και γνωριμιών εφοδιάστηκαν 10 με 12 κούτες φωτοτυπικό χαρτί από γνωστό τους 
στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέσα από ένα πρόγραμμα εταιρικής ευθύνης και έτσι κάλυψαν τις ετήσιες 
ανάγκες τους. 
8. Μέσω χορηγιών από Τράπεζες έχουν εφοδιαστεί με laptop. 
9. Έχει σταλεί έγγραφο που αφορά τα κουφώματα στον 1ο και 2ο όροφο, διότι είναι τα συμβατικά που 
ανοίγουν όχι με ανάκληση. Λόγω ότι είναι στο ύψος των παιδιών είναι επικίνδυνα. Τον Σεπτέμβριο 
άλλαξαν του 12ου Νηπιαγωγείου όπου συστεγάζονται ως σχολεία και ακόμα περιμένουν να αλλάξουν τα 
δικά τους. Είναι θέμα ασφάλειας των παιδιών και υγιεινής, ανανέωσης του αέρα και δροσιάς στις ζεστές 
μέρες. 
10. Γονιός ηλεκτρολόγος άλλαξε τα φωτιστικά στη βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο-δανειστική βιβλιοθήκη, με 
έξοδα του συλλόγου, περάστηκε παρκέ και έχουν τοποθετηθεί μεγάλες μαξιλάρες κάτω για να κάθονται 
τα παιδιά να διαβάζουν. Είναι μία αίθουσα που αρέσει πολύ στα παιδιά. 
11. Θα πρέπει να γίνει μία σύμβαση συντήρησης των φωτοτυπικών με μηνιαίο πάγιο γιατί τα 
ανταλλακτικά των φωτοτυπικών είναι πολύ ακριβά. Μέχρι σήμερα τα κάλυπτε ο Σύλλογος. 
12. Υπάρχουν προτζέκτορ σε κάθε αίθουσα και τα πανιά των προβολών τα χάρισε ο Σύλλογος. 
13. Ανακαίνιση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στην οποία ευτυχώς μετά από μία εκδήλωση, ο 
Δήμαρχος αισθάνθηκε κι ο ίδιος την ανάγκη να χαρίσει στο σχολείο ένα επιδαπέδιο κλιματιστικό. 
14. Υπάρχει καθαρίστρια, αλλά μέσω του συλλόγου ήρθε εξωτερικό συνεργείο καθαρισμού όπου 
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καθάριζε το σχολείο επί τρεις μέρες διότι η καθαρίστρια δεν μπορούσε στις ώρες που είναι το ωράριό της 
να καθαρίσει τόσους χώρους.  
15. Υπάρχει ανάγκη για στέγαστρο. 
16. Στηρίζονται στις καλές σχέσεις ακόμη και με τη γειτονιά για διάφορες χορηγίες. 
 
13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΤΗΛ.: 2109828590 
 
1. Δεν υπάρχει φύλακας. 
2. Τεχνικά προβλήματα κτιρίου (ειδικά σε τουαλέτες στήριξαν κάσες σιδερένιες χωρίς να αφήσουν 
κάποια απόσταση για συστολή-διαστολή με αποτέλεσμα να πέφτουν τα πλακάκια). 
3. Πρόβλημα με το ταρτάν. 
4. Πρόβλημα με την οροφή του 5Χ5 έχει σχιστεί. 
5. Πρόβλημα το απόγευμα με την είσοδο ατόμων από τα κάγκελα. 
 
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΑΡΦΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΙΡΥΝΘΟΣ 3 ΤΗΛ.: 2109423118 
 
1. Το κτίριο είναι του 1984 και είναι μισθωμένο (πρώην σχολείο κωφών και βαρήκοων). 
2. Το σχολείο έχει 150 παιδιά εκ των οποίων τα 40+ είναι προσφυγόπουλα. 
3. Υπάρχουν 12 μόνιμοι εκπαιδευτικοί (ο γυμναστής δεν είναι μόνιμος στο σχολείο). 
4. Υπάρχει τάξη που δεν καλύπτεται στη γυμναστική. 
5. Τα προσφυγόπουλα έμαθαν την γλώσσα – είναι έξυπνα παιδιά. 
6. Δεν ήταν επαρκώς εμβολιασμένα τα παιδιά όταν πρωτοπήγαν στο σχολείο. 
7. Υπάρχουν δυο τάξεις υποδοχής για τα προσφυγόπουλα 
8. Το σχολείο διαθέτει 12 τάξεις, μια βιβλιοθήκη, μια αποθήκη. 
9. Στο σχολείο κάνουν κομποστοποίηση με μηχάνημα που έχουν. 
10. Δεν έχουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές Ο υπολογιστής της διευθύντριας κάηκε πρόσφατα. 
11. Αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την τεχνική υπηρεσία, όσον αφορά την άμεση ανταπόκριση. 
12. Δεν λειτουργεί το κουδούνι!!! 
13. Συμμετέχουν στο «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ» που αφορά Εθελοντισμό – Αλληλεγγύη – Ενεργός 
πολίτης. 
14. Στον τελευταίο έλεγχο που έγινε στο σχολείο, χαρακτηρίστηκε ο υπόγειος χώρος ως αποθήκη, με 
αποτέλεσμα να καταργηθεί η αίθουσα της οποίας η χρήση ήταν αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων. Στην 
αίθουσα αυτή υπάρχει σκηνή με κίονες από την εποχή της λειτουργίας του ως σχολείο κωφών. 
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 ΓΥΜΝΑΣΙΑ 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΝΑΪΑΔΩΝ 39 ΤΗΛ.: 6906425908 

Το σχολείο είναι πολύ παλιό και λογικό να είναι μεγαλύτερες οι ανάγκες του όσον αφορά τη συντήρηση. 
Χρησιμοποίησαν προγράμματα και εξοπλίστηκαν με 4 διαδραστικούς πίνακες τους οποίους όμως δεν 
τους εγκατέστησαν στις αίθουσες διδασκαλίας αλλά στις αίθουσες πληροφορικής, φυσικών επιστημών 
και σε άλλες δύο ώστε να υπάρχει κοινή χρήση από όλους τους μαθητές. 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα το χρησιμοποίησαν μετά από αίτηση του σχολείου και όχι με τη βοήθεια 
του Δήμου. 
Στο σχολείο φοιτούν 230 μαθητές, υπάρχουν 30 καθηγητές και λειτουργούν εννέα τμήματα τρία για 
κάθε τάξη, σύμφωνα με το νόμο δικαιολογείται 1,5 τ.μ/μαθητή, σε κάθε τμήμα είναι 25 μαθητές. 
Υπάρχει WC ΑΜΕΑ στο χώρο του σχολείου!  
Στο σχολείο λειτουργεί μόνο δύο φορές την εβδομάδα δυστυχώς αλλά με υποδειγματικό τρόπο 
Βιβλιοθήκη με τη φροντίδα βιβλιοθηκονόμου, είναι ταυτόχρονα και χώρος μελέτης! Η βιβλιοθήκη είναι 
ταξινομημένη και χρησιμοποιήθηκε μέσω του Υπουργείου ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έληγε το 
2010. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ: 

Πέραν του προβλήματος της χρηματοδότησης, αναφέρθηκαν στην καθυστέρηση που υπάρχει όταν ζητούν την 
επισκευή κάποιας βλάβης ή ζημιάς. 

1. Στις τουαλέτες οι πόρτες είναι παλιές , σιδερένιες , η μία έχει φύγει και η άλλη κρέμεται από τον ένα 
μεντεσέ, έχουν ζητήσει από τον Νοέμβριο να έρθει κλιμάκιο του Δήμου για την επισκευή αλλά μέχρι 
σήμερα δεν έχει γίνει κάτι. 

2. Στο χώρο του σχολείου έχουν εντοπιστεί καμμένες λάμπες, των οποίων το κόστος για την αντικατάστασή 
τους φρόντισαν οι ίδιοι από το Νοέμβριο έχουν ειδοποιήσει στην τεχνική υπηρεσία ότι χρειάζονται 
ηλεκτρολόγο για να αντικαταστήσει τις λάμπες, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. 

3. Οι πόρτες εισόδου και η αντίστοιχη απέναντι, του κεντρικού κτιρίου που οδηγούν στο προαύλιο και 
είσοδο/έξοδο ταυτόχρονα είναι παλιές, σιδερένιες δεν κλείνουν καθόλου καλά χρειάζονται επισκευή ή 
καλύτερα αντικατάσταση ώστε να ανοίγουν προς τα έξω, για την αποφυγή εγκλωβισμού των μαθητών σε 
έκτακτη ανάγκη. 

4. Δεν υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη. 
5. Δεν υπάρχει επιστάτης για τη φροντίδα των ελλείψεων και την καλή λειτουργία του σχολείου. 
6. Υπάρχει καθαρίστρια μόνο μετά τη λήξη του ωραρίου με αποτέλεσμα οι καθηγητές/Διευθυντής να 

είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν μόνοι τους τις ακαθαρσίες. 
7. Ο τοίχος που συνορεύει με το Δημοτικό σχολείο έχει πρόβλημα υγρασίας και δεν έχει αντιμετωπιστεί 

ακόμα. 
8. Όσον αφορά το βάψιμο, υπάρχει ένας γονέας που το χειμώνα βοηθάει με το βάψιμο του σχολείου (τα 

χρώματα προμηθεύονται από τη σχολική επιτροπή). 
9. Οι εξωτερικές αίθουσες κατασκευάστηκαν χωρίς πρόβλεψη θέρμανσης και θερμαντικών σωμάτων, τα οποία 

γίνονται ενέργειες και μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουν εγκατασταθεί ώστε να λειτουργήσει η 
θέρμανση. 

10. Έχει κατατεθεί κοινό αίτημα από Γυμνάσιο - Λύκειο στο ίδρυμα Νιάρχος, για να ζητήσουν ταρτάν για τον 
προαύλιο χώρο του σχολείου. 

11. Έχει κατατεθεί από τα  Χριστούγεννα 2016 έγγραφο, με συσσωρευμένα τα προβλήματα του σχολείου. 
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2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΗΣ 

ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35  ΤΗΛ.: 210 9819543/9833992/9880799 

1. Φοιτούν 253 παιδιά. Υπάρχουν 12 αίθουσες. 
2. Οργανωμένη Βιβλιοθήκη. 
3. Δεν υπάρχει ασανσέρ. 
4. Υπάρχει επιστάτης. 
5. WC ΑΜΕΑ υπάρχει. 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 

Β. ΒΕΡΑ 1 & ΠΑΜΦΙΛΙΑΣ  ΤΗΛ.: 2109344481 

1. Φοιτούν 260 παιδιά. 
2. Έλλειψη τροφοδοσίας από παιδιά , είναι θέμα κατανομής των παιδιών από διευθύνσεις και 

απορροφώνται από σχολεία της Νέας Σμύρνης. 
3. Ένα 20% περίπου των καθηγητών που λειτουργούν στο σχολείο, έρχονται από άλλα σχολεία και αυτό 

είναι πρόβλημα. 
4. WC ΑΜΕΑ υπάρχει. 

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Κα ΜΕΣΣΑΡΗ 

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9,  ΤΗΛ:  2109836570 

1. Υπάρχουν τέσσερα τμήματα για την Α΄, τέσσερα για τη Β΄και τρία για τη Γ΄τάξη. 
2. Το κτίριο είναι από το 2000. 
3. Έχει να βαφτεί εδώ και μία δεκαετία, οι περισσότερες γωνίες είναι σπασμένες , ορισμένα 

σοβατεπί είναι ξεκολλημένα. 
4. Οι πόρτες είναι σιδερένιες με αποτέλεσμα να είναι με το πέρασμα των χρόνων δυσλειτουργικές. 
5. Στο γραφείο της Διευθύντριας πέρα της σιδερένιας πόρτας είναι προβληματική και η κλειδαριά. 
6. Ο φύλακας του σχολείου υπάγεται στο Παιδείας και χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του Δήμου σαν 

απόσπαση. 
7. Πρόβλημα με τα αλουμίνια, ειδικά όταν βρέχει, χρειάζονται επισκευή και μόνωση. 
8. Στις πόρτες που χρησιμοποιούν για να βγαίνουν τα παιδιά στο προαύλιο δεν υπάρχει ούτε στοπ με 

αποτέλεσμα έστω και με ένα ελαφρύ αεράκι να κτυπούν. 
9. ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΗΜΕΙΟΥ: Υπάρχει έλλειψη σκελετού, χρειάζονται κουρτίνες ώστε να μην ενοχλούνται 

από τον ήλιο κατά τη διάρκεια του μαθήματος (σκίαστρα) 
10. Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δημιουργήθηκε το 2015. Οι Η/Υ είναι από δωρεές τραπεζών 
11. Αίθουσα ΒΙΒΛΙΑ , όπου φιλοξενούνται τα βιβλία του οργανισμού 
12. Αίθουσα ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ/ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ με 5000 τίτλους βιβλίων. 
13. Προτζέκτορ υπάρχει σε 3 αίθουσες, μαζί και υπολογιστής 
14. Υπάρχουν 3 διαδραστικοί πίνακες, στις υπόλοιπες αίθουσες πέρυσι έγινε η αντικατάσταση των 

πράσινων πινάκων με λευκούς. 
15. Αίθουσα ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ. 
16. Πυροσβεστήρες χρειάζονται αναγόμωση. 
17. Τοποθετήθηκαν λάμπες και προβολείς. 
18. Η χρήση του καυστήρα για τη θέρμανση είναι με χρονοδιακόπτη όπου κλείνει για σαββατοκύριακο. 
19. Δεν υπάρχει αλεξικέραυνο εδώ και τρία χρόνια που το έκλεψαν ουδέποτε το αντικατέστησαν. 
20. Την αποθήκη του συλλόγου γονέων την μετέτρεψαν σε εργαστήριο τεχνολογίας. 
21. Υπάρχει πρόβλημα με τη χρηματοδότηση, παρέλαβαν τώρα 200 ευρώ για τις ανάγκες του σχολείου, 

τα οποία δεν επαρκούν αν αναλογιστεί κανείς σαν παράδειγμα ότι για να αποσταλούν οι καρτέλες των 
μαθητών για μετεγγραφή τα έξοδα αποστολής αγγίζουν τα 3,80 ευρώ. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι 
από το πλαϊνό μέρος του σχολείου κάποιοι  εισχώρησαν από τα σκουριασμένα κάγκελα (τα οποία ζητούν 
εδώ και πολύ καιρό να τα αντικαταστήσουν) στο χώρο του σχολείου για να κλέψουν, το κόστος 
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επισκευής ήταν 700 ευρώ πολύ περισσότερο από το να είχαν επισκευάσει τα κάγκελα και να φροντίσουν 
να περιφράξουν το σημείο. Το κόστος επισκευής στο τέλος αφαιρέθηκε από τα δικαιούμενα χρήματα του 
σχολείου. 

22. Προχωρώντας προς το προαύλιο, εντοπίζουμε ένα σχισμένο δίχτυ, το οποίο χρησίμευε σαν 
τείχος για να μην περνάνε οι μπάλες όταν τα παιδιά παίζουν σε διπλανό χώρο και αυτό χρειάζεται 
αντικατάσταση. 

23. Το ταρτάν είναι σε αθλία κατάσταση γλιστράει και έχουν ζητήσει από το 2011 την αντικατάστασή 
του. 

24. Υπάρχουν στον προαύλιο χώρο κολώνες με προβολείς, οι οποίες πέραν του ότι είναι 
σκουριασμένες, κουνιούνται επικίνδυνα κιόλας , ακόμα περιμένουν να έρθουν να τις επισκευάσουν 
ρίχνοντας μέσα τσιμέντο. 

25. Δεν υπάρχει φιλέ για βόλεϊ. 
26. Υπάρχει ένα σπιτάκι μέσα στην αυλή του σχολείου το οποίο ήταν προς χρήση των εργατών που 

έκτιζαν το σχολείο αλλά επειδή είναι αυθαίρετο δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 
27. Τέλος έγινε εγκατάσταση από γονέα θυροτηλεόρασης, διότι ελλείψει φύλακα ήταν διευκόλυνση 

για αυτούς, στο τέλος πληρώθηκε από τους ίδιους. 
28. Θέλουν δέντρα για  τον κήπο.  Ζήτησαν  από το Δήμο αλλά τους είπαν ότι προς το παρόν δεν 

έχουν να τους δώσουν. 

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΖΕΦΥΡΟΥ 20 ΤΗΛ:210 9407990 

1. Είναι το μεγαλύτερο Γυμνάσιο στην Ελλάδα όσον αφορά την έκτασή του. 
2. Φιλοξενεί 264 παιδιά. Κάθε τάξη έχει τέσσερα τμήματα. 
3. Κτίστηκε το 1987.Φέτος κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας. 
4. Υπάρχουν δύο καθαρίστριες, μία με σύμβαση έργου δύο ωρών και μία αορίστου, αλλά δεν επαρκούν 

διότι ο χώρος είναι πολύ μεγάλος. 
5. Οι τουαλέτες είναι καλούτσικες, πρόσφατα έγινε αντικατάσταση στα καζανάκια τύπου ΝΙΑΓΑΡΑ  που 

χρησιμοποιούνται . Πρόσφατα απομονώθηκαν των αντρών, κατασκευάστηκε μια ΑΜΕΑ.  Επίσης 
χρειάζεται να ακυρώσουν τις πόρτες από τις τουαλέτες που βλέπουν στο πίσω μέρος του κτιρίου και να 
τις κατασκευάσουν εκ νέου μπροστά, ώστε ή είσοδος και έξοδος σε αυτές να είναι ελεγχόμενες. 

6. Να υπάρξει μία εργολαβία για τουαλέτες και προαύλιο . 
7. Πέρυσι βάφτηκε εξωτερικά το σχολείο. Φέτος το γραφείο του Διευθυντή. 
8. Υπάρχουν κάποια ταρατσάκια, στα οποία πέφτουν οι μπάλες των παιδιών, για τα οποία θέλει να 

κατασκευαστούν δύο δίοδοι με σκαλάκια ώστε να μπορεί ένας ενήλικας να περνάει για να μαζεύει τις 
μπάλες και όχι τα παιδιά να διακινδυνεύουν. 

9. Λειτουργούν κατά βάση με χορηγίες. Οι Η/Υ  είναι χορηγίες τραπεζών.  
10. Υπάρχει και αίθουσα ενισχυτικής διδασκαλίας η οποία λειτουργεί και δέχεται παιδιά απ’ όλα τα δημόσια 

σχολεία του Φαλήρου. 
11. Υπάρχει αίθουσα ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ. 
12. Υπάρχει αίθουσα ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ/ΙΑΤΡΕΙΟ. 
13. Υπάρχει αίθουσα ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ. 
14. Υπάρχει αίθουσα ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ. 
15. Υπάρχει αίθουσα ΠΡΟΒΟΛΩΝ, τα τραπεζάκια στην αίθουσα προβολών τα έχουν πάρει από τον 

ΟΔΔΥ,  από δωρεά. 
16. Υπάρχει αίθουσα Καλλιτεχνικών όπου γίνεται πολύ καλή δουλειά και έχει γεμίσει το σχολείο με 

καλλιτεχνήματα 
17. Υπάρχει αίθουσα Μουσικής. 
18. Υπάρχει αίθουσα φυσικής. 
19. Υπάρχει Χημείο. 
20. Υπάρχει διπλή αίθουσα Τεχνικών και Τεχνολογίας. 
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 ΛΥΚΕΙΑ 

1ο  ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΛΙΝΟΥ 

ΝΑΪΑΔΩΝ 39  ΤΗΛ.: 210 9814324/9837134 

Στο σχολείο αυτό φοιτούν 220 παιδιά είναι χωρισμένες οι τάξεις Α,Β,Γ, σε τρία τμήματα. 

1. Το σχολείο παραδόθηκε για χρήση του Λυκείου, στη συνέχεια μοιράστηκε στη μέση , έκτοτε λειτουργεί 
μεσοτοιχία με το Δημοτικό σχολείο αλλά αυτή η διαδικασία είχε σαν αποτέλεσμα το σχολείο να μην έχει 
Εξόδους Κινδύνου. 

2. Λειτουργεί καθημερινά αλλά και Κυριακή για το κατηχητικό . Ζητούμενο είναι να μένει ανοικτό 
και τα απογεύματα για χρήση αθλοπαιδιών. 

3. Χρειάζονται νυχτερινό φύλακα. 
4. Θα ήθελαν να λειτουργήσει στο χώρο του σχολείου τις απογευματινές ώρες και "Σχολή Γονέων" 
5. Το αμφιθέατρο χρησιμοποιείται από κοινού Γυμνάσιο - Λύκειο - Δημοτικό ενώ η αρχική χρήση 

θα ήταν αποκλειστικά από το Λύκειο. 
6. Στις τουαλέτες δεν υπάρχει κλειδί να κλειδώνουν. Είναι σε κακή κατάσταση με δεδομένο ότι κάθε 

φορά που έσπαγε κάποιο πλακάκι το αντικαθιστούσαν με ότι έβρισκαν. Ευτυχώς υπάρχει μία τουαλέτα 
ΑΜΕΑ. 

7. Οι τουαλέτες των καθηγητών είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. 
8. Τα κουφώματα χρειάζονται αντικατάσταση. 
9. Βάψιμο τελευταία φορά προ δεκαετίας. 
10. Έχει εντοπιστεί πρόβλημα στο καλοριφέρ χρειάζεται αντικατάσταση του καζανιού. 
11. Αντικατάσταση ρολτόπ. 
12. Αναπαλαίωση επίπλων αντικών. 
13. Πόρτες επισκευή. 
14. Χρήματα για κορνίζες. 
15. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων είναι σε κακή κατάσταση. 

Υπάρχει μία αίθουσα Αρχείο, στην οποία φυλάσσονται βιβλία που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου 
παλαιότερων ετών, τα οποία βρέθηκαν σε ένα υπόγειο μέσα στα νερά και διασώθηκαν από τον κ. Λαζαρίδη 
Γεώργιο-πρώην Λυκειάρχη. Χρειάζονται λοιπόν χρήματα για τη συντήρηση αυτού του αρχείου, για την 
φροντίδα της αίθουσας που φιλοξενεί το αρχείο βάψιμο, πάτωμα, περσίδες. Υπάρχει μεταξύ άλλων βιβλίο 
ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ το οποίο επί δημαρχίας Καψάνη, εκδόθηκε και αναφέρεται στην ιστορία του Παλαιού 
Φαλήρου.  

Η Λυκειάρχης για τη λειτουργία του σχολείου ψάχνει χορηγούς. 

Το μεγαλύτερο τους πρόβλημα είναι ότι χρειάζονται προτάσεις, για χρήση ξενοδοχείου για τη χρονιά που θα 
χρειαστεί το σχολείο να φιλοξενήσει παιδιά μέσω του προγράμματος Erasmus plus. Είναι ένα διετές πρόγραμμα 
όπου θα συμμετέχει το σχολείο και αρχές Μαρτίου θα μεταβούν στην Φινλανδία, όπου θα παρακολουθούν μαθήματα 
στα εκεί σχολεία, από το πρωί έως το απόγευμα. Αφορά τη διαφορετικότητα και στη συνέχεια θα φιλοξενήσουν με 
τη σειρά τους παιδιά από Τσεχία, Πολωνία, Γερμανία, Φινλανδία και Κροατία. 

2ο  ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35   ΤΗΛ.: 2109833993 

Σύνολο 415 παιδιά  Α΄τάξη 135, Β΄τάξη 156 και Γ΄τάξη 124 στις οποίες υπάρχουν αντίστοιχα 6,7, και 5 τμήματα.   
40 καθηγητές. 

1. Έχουν αίθουσα εκδηλώσεων αλλά είναι μικρή έως 250 παιδιά. 
2. Έχουν αίθουσα πληροφορικής. 
3. Οι αίθουσες βάφονται από τα παιδιά. 
4. WC ΑΜΕΑ δεν έχουν και κάνουν κοινή χρήση με το Γυμνάσιο. 
5. Δεν υπάρχει ασανσέρ. 
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6. Έχουν εντοπίσει παραβατικές συμπεριφορές κατά τις απογευματινές προς βραδινές ώρες με 
βανδαλισμούς και ζήτησαν για ενοικίαση μία κάμερα και το ποσό ήταν υπερβολικό , το ίδιο υπερβολικό 
ήταν κι όταν ζήτησαν μόνο για τρία βράδια να τοποθετηθεί η κάμερα. 

7. Ζητάνε κάθε χρόνο και τους κάνει δώρο ένα laptop το γραφείο που οργανώνουν εκδρομές Ήδη έχουν 
λάβει δύο. 

3ο  ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Β. ΒΕΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ     ΤΗΛ.:  210327308 

1. Φοιτούν περίπου 300 παιδιά, τρείς τάξεις τέσσερα τμήματα. 
2. Υπάρχει έλλειψη υποδομών στις αίθουσες για παρουσίαση κάποιου θέματος και χρησιμοποιούν την αίθουσα 

προβολών. 
3. Αίθουσα πληροφορικής οι Η/Υ είναι παλιοί είναι από δωρεά της eurobank. 
4. Χρειάζονται άλλο ένα φωτοτυπικό μηχάνημα. 
5. Ο σύλλογος έδωσε 100 ευρώ και αγόρασαν μπάλες γιατί καθυστερούσαν να εγκριθούν. 
6. Χρειάζονται προτζέκτορ στις αίθουσες. 

4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ 

ΚΑΡΤΣΙΒΑΝΗ 12 ΤΗΛ: 210 9430178 

1. Το σχολείο αυτό κατασκευάστηκε προ 15ετίας. 
2. Στο σχολείο αυτό φοιτούν 232 παιδιά. Υπάρχουν 11 αίθουσες οι οποίες όμως δεν επαρκούν διότι 

όταν τα παιδιά χωρίζονται λόγω κατεύθυνσης χρειάζονται τουλάχιστον άλλες δύο αίθουσες, Η Γ’ τάξη 
ενώ λειτουργεί κανονικά με τρία τμήματα όπως και η Α, χρειάζεται τα τμήματα να γίνουν πέντε, η Β’ 
τάξη έχει τέσσερα τμήματα.  Προσωρινά βολεύονται σε ένα μικρό χώρο που χρησιμεύει ως αίθουσα 
εκδηλώσεων. 

3. Πέρυσι τοποθετήθηκαν ανεμιστήρες οι οποίοι όμως είναι πολύ δυνατοί. 
4. Υπάρχει μια πλήρως εξοπλισμένη μεγάλη αίθουσα γυμναστηρίου. 
5. Λειτουργεί σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης. 
6. Υπάρχει αίθουσα προβολών. 
7. Υπάρχει θέμα με τη μόνωση στη ταράτσα. 
8. Ευχής έργο θα ήταν να υπήρχε η δυνατότητα επέκτασης του κτιρίου στην πλευρά που βρίσκονται 

τώρα οι βρύσες και να κατασκευαστούν εναέρια τέσσερις αίθουσες. 
9. Υπάρχει έλλειψη σε παγκάκια, Υπάρχουν τσιμεντένια στην πλευρά που υπάρχουν οι βρύσες αλλά στο 

σημείο αυτό υπάρχει ρεύμα αέρος με αποτέλεσμα να μη μπορείς να σταθείς. 
10. Δεν υπάρχει στέγαστρο το οποίο πέρα του ότι θα χρησίμευε για σκίαση στις αίθουσες θα προστάτευε τα 

παιδιά κατά τον προαυλισμό τους από τη βροχή και τον ήλιο. 
11. Υπάρχει Χημείο αλλά θα ήταν χρήσιμο να δημιουργηθούν άλλα δύο για φυσική και βιολογία. 
12. Υπάρχει εργαστήριο πληροφορικής με 12 υπολογιστές παλαιάς τεχνολογίας εκ των οποίων κάποιοι 

χρειάζονται επισκευή και δεν υπάρχει προμηθευτής που να δουλεύει με πίστωση. 

Το σχολείο έχει επιλεγεί για το πρόγραμμα PISA. 
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