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ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΟΥΛΗ  

ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  

 

Φίλες και φίλοι 
 

Αγαπητοί κάτοικοι 

 

Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα, ως Δήμαρχος βρίσκομαι στην ευχάριστη θεση να 

εγκαινιάζω έναν ακόμη νέο δημοτικό βρεφονηπιακό σταθμό,  

 

το 15ο για το Δήμο μας  

 

και το 2ο που εγκαινιάζουμε σε έναν ουσιαστικά χρόνο θητείας. 

 

Ο νέος Πρότυπος δημοτικός βρεφονηπιακός σταθμός ολοήμερης φροντίδας  θα 

ξεκινήσει να λειτουργεί από τον προσεχή Σεπτέμβριο. 

 

Και θα ενισχύσει κατακόρυφα τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πολίτες της 

πόλης μας.  

 

Και ιδιαίτερα στις εργαζόμενες οικογένειες του Αμαρουσίου.   

 

Θα ήθελα να τονίσω ότι η ολοκλήρωση του σταθμού είναι μόλις ένα από τα έργα 

που υλοποιεί η Δημοτική μας Αρχή στην περιοχή του Στούντιο Άλφα.  

 

Στην περιοχή σας εκτελούνται ή πρόκειται να εκτελεστούν άμεσα στο επόμενο 

χρονικό διάστημα μια σειρά από έργα. 

 

Έργα όπως ασφαλτοστρώσεις και διανοίξεις οδών, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής 

προστασίας, ενίσχυσης του φωτισμού, κι άλλα. 

 

Θέλω να τονίσω ότι για μένα προσωπικά αλλά και τους συνεργάτες μου, αποτελεί 

αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα να μην υπάρχουν στο Μαρούσι γειτονιές δύο 

ταχυτήτων.  
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Η αξιοπρεπής διαβίωση, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής , η αισθητική 

αναβάθμιση των γειτονιών του Αμαρουσίου, η αύξηση της αξίας της γης,  

βρίσκονται διαρκώς στο επίκεντρο της πολιτικής μας.  

 

Θέλουμε με την πολιτική μας να μην αισθάνεται κανένας Μαρουσιώτης και καμία 

Μαρουσιώτισσα ότι η γειτονιά τους είναι παραμελημένη.  

 

Φίλες και φίλοι 

 

Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λειτουργήσει ο Πρότυπος Βρεφονηπιακός 

Σταθμός οφείλεται σε μια σειρά κακοτεχνιών και ατελειών από πλευράς των 

εργολάβων που ανέλαβαν το έργο από το 2004.  

 

Αυτές οι κακοτεχνίες αντιμετωπίστηκαν από μας με την απόφαση μας να 

προχωρήσουμε στη  σύναψη μιας νέας εργολαβίας,  

 

απόφαση που είχε ως αποτέλεσμα σήμερα να βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να 

παραλαμβάνουμε το κτιριακό συγκρότημα έτοιμο ,  

 

ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσει από το Σεπτέμβριο.   

 

Επειδή το τελευταίο διάστημα κάποιοι κακόπιστοι επιχείρησαν να 

παραπληροφορήσουν τους κατοίκους της περιοχής,  

 

διασπείροντας ανυπόστατες φήμες,  

 

θα ήθελα να ξεκαθαρίσω μια και καλή ότι στο συγκεκριμένο Οικοδομικό 

Συγκρότημα δεν υπάρχει ουδεμία αλλαγή χρήσης, 

 

πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί  και αναφέρεται  στην από του έτους 2004 άδεια 

της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, από το Τμήμα Ολυμπιακών Έργων.  

 

Δηλαδή Συγκρότημα 2 κτιρίων,  

 

Βρεφονηπιακός Σταθμός και Πολυλειτουργικό Κτίριο Βρεφονηπιακού Σταθμού.  

 

Αυτή είναι η αλήθεια. 
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Στην περιοχή σας θα λειτουργήσει λοιπόν ένας Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός  

Ολοήμερης Φροντίδας,  

 

παράλληλα με τη Μονάδα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας που θα λειτουργεί 

στον ίδιο χώρο,  

 

σε συνεργασία η τελευταία με την οργάνωση Χαμόγελο του Παιδιού.  

 

Ως Δήμος επιλέξαμε να συνεργαστούμε με τη συγκεκριμένη μη κυβερνητική 

οργάνωση, γιατί πιστεύουμε ότι το έργο που επιτελούν είναι πολύ σημαντικό. 

 

Και αξίζει να το στηρίξουμε. 

 

Η προσφορά τους στον αγώνα να διασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες ζωής σε 

δεκάδες μικρά παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη από φροντίδα και στήριξη, είναι 

ανεκτίμητη. 

 

Και ο Δήμος Αμαρουσίου, ως σύγχρονος Δήμος που διαθέτει ανθρώπινο πρόσωπο 

και υλοποιεί με συνέπεια μια κοινωνική πολιτική που έχει στο επίκεντρο της τον 

άνθρωπο και ιδιαίτερα αυτούς που μας έχουν ανάγκη ,  

 

αποφάσισε μέσα από τη συνεργασία αυτή να δώσει μια νέα διάσταση σε αυτή την 

κοινωνική πολιτική. 

 

Είμαστε βέβαιοι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας στηρίζει την 

πρωτοβουλία μας.  

 

Οι πολίτες του Αμαρουσίου έχουν επανειλημμένα αποδείξει ότι τα στοιχεία της  

ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης υπάρχουν στο DNA τους. 

 

Φίλες και φίλοι 

 

Η πόλη μας αποκτά μια πραγματικά ολοκληρωμένη κοινωνική υποδομή, σε δύο 

κτίρια στα οποία θα φιλοξενείται ο Βρεφονηπιακός Σταθμός , ένας εξωτερικός 

παιδότοπος, ένας εσωτερικός παιδότοπος καθώς και μια μονάδα στήριξης παιδιού 

και οικογένειας.  
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Ο νέος Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός θα λειτουργεί σε ολοήμερη βάση, κι 

αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί το έχει ανάγκη κάθε εργαζόμενη οικογένεια της 

πόλης , κάθε εργαζόμενη οικογένεια της γειτονιάς σας. 

 

Ο νέος Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός όμως δεν είναι μόνο τα κτίρια. 

 

Ψυχή της νέας μας κοινωνικής δομής θα είναι οι άνθρωποι που θα το 

στελεχώσουν. 

 

Το επιστημονικό προσωπικό, οι εργαζόμενοι που θα φροντίζουν καθημερινά τα 

παιδιά μας. 

 

Φίλες και φίλοι. 

 

Τη χρονιά που μας πέρασε ο Δήμος Αμαρουσίου λειτούργησε 14 δημοτικούς 

βρεφονηπιακούς σταθμούς. 

 

Οι σταθμοί μας ενισχύθηκαν με νέο προσωπικό,  

 

προσφέραμε τις υπηρεσίες μας με σημαντικά χαμηλό κόστος,  

 

προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό το εισόδημα εκατοντάδων οικογενειών της 

πόλης σε μια δύσκολη χρονικά οικονομική συγκυρία.  

 

Στους σταθμούς μας φιλοξενήθηκαν πάνω από 820 παιδιά και βρέφη. 

 

Ο Δήμος Αμαρουσίου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη κάθε εργαζόμενης οικογένειας 

και ιδιαίτερα κάθε εργαζόμενης μητέρας αυτής της πόλης,  

 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που κάνουν τη ζωή τους καλύτερη και ευκολότερη. 

 

Δημιουργούμε νέους σταθμούς, αναβαθμίζουμε υφιστάμενους, κρατάμε χαμηλά τα 

τροφεία. 

 

Αλλά πάνω από όλα επενδύουμε σε δομές και υποδομές που αφορούν το μέλλον 

της πόλης μας. Τα παιδιά μας. 
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Και αναδεικνύουμε με έργο όπως το σημερινό που εγκαινιάζουμε την κοινωνική 

διάσταση της πολιτικής μας. 

 

Όσον αφορά τους κατοίκους του Στούντιο Άλφα, κλείνοντας, θα ήθελα να τους 

διαβεβαιώσω ότι η Δημοτική Αρχή προωθεί με συνέπεια ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα έργων και δράσεων στη γειτονιά σας, που όταν ολοκληρωθεί  θα κάνει 

καλύτερη την ποιότητα ζωής όλων σας και θα αναβαθμίσει κατακόρυφα την αξία 

της γης σας. 

 

Σας ευχαριστώ. 

 

 

 

 


