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Κυρίες και Κύριοι, 

 

Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας, 

 

Σας καλωσορίζω στους νέους ανανεωµένους χώρους του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου και 

Νηπιαγωγείου Αµαρουσίου, έτοιµοι να υποδεχθούν τους µαθητές, αύριο µε την 

έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, σε ένα νέο περιβάλλον αναβαθµισµένο και µε 

πρότυπες συνθήκες διδασκαλίας. 

 

Πριν από µερικούς µήνες, είχαµε δεσµευτεί ότι το Σεπτέµβριο όταν οι µαθητές θα 

επέστρεφαν στα θρανία θα ξεκινούσαν µαθήµατα στις νέες και αναβαθµισµένες 

σχολικές εγκαταστάσεις του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου 

 

Συνεπείς σε ό,τι είχαµε υποσχεθεί βρισκόµαστε εδώ απόψε για να παραδώσουµε, 

στους µαθητές και στους δασκάλους τους τη νέα πτέρυγα διδασκαλίας που 

προστέθηκε στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου και την προέκταση στο 4ο 

Νηπιαγωγείου Αµαρουσίου, ένα έργο που θα συµβάλει σηµαντικά στη βελτίωση της 

παιδαγωγικής διαδικασίας. 

 

Η µελέτη και η κατασκευή του έργου µε τίτλο: «Αναβάθµιση και Προσθήκη στο 4ο 

∆ηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αµαρουσίου, Οικοδοµικές εργασίες και Η/Μ 

εγκαταστάσεις» και µε τελικό προϋπολογισµό 2,3 εκατοµµύρια ευρώ έγινε εξ’ 

ολοκλήρου από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων µε χρηµατοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α  

- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττική. 

 

Μέχρι πέρυσι πολλά από τα παιδιά που φοιτούσαν στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο 

χρειάζονταν να κάνουν χρήση των προκατασκευασµένων αιθουσών του σχολικού 

συγκροτήµατος. Οι αίθουσες αυτές πλέον αφαιρέθηκαν από το χώρο και έδωσαν τη 

θέση τους σε µία ολοκαίνουρια σύγχρονη πτέρυγα που πληροί όλες τις σύγχρονες 

προδιαγραφές κατασκευής σχολικών κτιρίων. Αντίστοιχα, για την εξυπηρέτηση των 



αυξηµένων χωροταξικά αναγκών του 4ου Νηπιαγωγείου ένα νέο κτίριο που εφάπτεται 

του παλαιού αναβαθµίζει σηµαντικά τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου. Αντίστοιχα 

εργασίες αναµόρφωσης των υφιστάµενων χώρων, υπαίθριων και κτιριακών µε 

εκτεταµένες επισκευές και τροποποιήσεις αναβάθµισαν στο σύνολό τους τη λειτουργία 

των σχολικών συγκροτηµάτων. 

 

Οι νέες εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν στο χώρο του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου 

και του 4ου Νηπιαγωγείου ακολουθούν:  

τις βασικές αρχές του βιοκλιµατικού – ενεργειακού σχεδιασµού,  

τις αρχές του ορθού προσανατολισµού των κτιρίων,  

της ενοποίησης των αύλειων χώρων,  

της αύξησης της λειτουργικότητας και εργονοµίας των χώρων. 

 

Όσον αφορά στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο: κατασκευάστηκε εξαρχής νέο κτίριο, 

ισογείου και α’ ορόφου, συνολικής επιφάνειας 1.600 τ.µ. που περιλαµβάνει: 

 

7 νέες αίθουσες διδασκαλίας,  

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων µε αποδυτήρια και χώρους υγιεινής κοριτσιών και 

αγοριών και αποθήκη  

Κυλικείο, κουζίνα και τραπεζαρία  

Βιβλιοθήκη  

Εργαστήριο πληροφορικής µε σύστηµα συναγερµού 

Αίθουσα Φυσικής - Χηµείας  

Επιπλέον χώροι υγιεινής µαθητών και ενηλίκων έχουν κατασκευαστεί στο χώρο 

διδασκαλίας 

 

Στο υπόγειο του κτιρίου κατασκευάστηκαν αποθήκες, 9 θέσεις στάθµευσης, 

µηχανοστάσιο, λεβητοστάσιο και δεξαµενή νερού. Όσον αφορά στη στάθµευση έχουν 

δηµιουργηθεί και άλλες 6 υπαίθριες θέσεις. 

 

Κατόπιν αναδιάταξης του ελεύθερου χώρου, κατασκευάσθηκαν ανοιχτό γήπεδο 

µπάσκετ / βόλεϊ µε κερκίδες και µικρό θεατράκι µε κερκίδες. Ο χώρος αναπλάσθηκε 

στο σύνολό του µε τοποθέτηση φυτών και διατήρηση αύλειου χώρου για τους 

µαθητές.  

 



Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων πέρα από τις σχολικές δραστηριότητες µπορεί να 

φιλοξενήσει και άλλες χρήσεις της γειτονιάς ανεξάρτητα από το σχολείο χάρη στην 

αυτονοµία της και δυνατότητα πρόσβασης και από διαφορετική είσοδο. 

 

Στο πλαίσιο του έργου πραγµατοποιήθηκαν εργασίες τροποποίησης, αναβάθµισης και 

στο υπάρχον κτίριο του 4ου ∆ηµοτικού όπου βάσει ανασχεδιασµού του χώρου 

δηµιουργήθηκαν: νέες αίθουσες διδασκαλίας,  

νέα γραφεία για τους καθηγητές,  

βελτιώθηκαν οι χώροι υγιεινής, που πλέον είναι φιλικοί και προς τα άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες,  

τοποθετήθηκαν νέα δάπεδα,  

τροποποιήθηκε η παλαιά αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και στη θέση της 

διαµορφώθηκαν αίθουσες διδασκαλίας,  

ενώ αποκαταστάθηκε η όψη του κτιρίου µε επισκευές και ελαιοχρωµατισµούς. 

  

Το νέο κτίριο στο 4ο Νηπιαγωγείο αποτελεί επέκταση που εφάπτεται του παλαιού 

και έχει συνολική επιφάνεια, ισόγειο και υπόγειο, 855 τ.µ. 

 

Στην επέκταση του νηπιαγωγείου κατασκευάστηκαν αίθουσα ανάπαυσης νηπίων, 

πολυδύναµος χώρος, κουζίνα, χώροι υγιεινής για νήπια και ΑµεΑ.  

 

Ένας ανθόκηπος και χώρος για παιχνίδι περιλαµβάνονται στον αύλειο χώρου του 

Νηπιαγωγείου για τις ανάγκες των νηπίων. 

 

Και οι δύο νέες κτιριακές εγκαταστάσεις ακολουθούν τις βασικές αρχές 

βιοκλιµατικού σχεδιασµού όσον αφορά: 

στη χωροθέτηση και στον προσανατολισµό,  

στην ηλιοπροστασία και στη σκίαση πετυχαίνοντας ισορροπηµένο και φυσικό φωτισµό 

και αερισµό µέσα στις αίθουσες διδασκαλίας.  

 

Τα κτίρια διαθέτουν κατάλληλη θερµοµόνωση, ενώ για την κατασκευή τους έχουν 

χρησιµοποιηθεί οικολογικά υλικά. Ο όροφος του ∆ηµοτικού διαθέτει καλυµµένο µε 

φυτά δώµα, ενώ υψηλή φύτευση έχει τοποθετηθεί και στις γύρω πλευρές του 

οικοπέδου µε στόχο την όσο το δυνατόν αποµόνωση του αύλειου χώρου από τους 

γύρω δρόµους. 



 

Τα νέα κτίρια διαθέτουν συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας:  

φωτοβολταϊκά, και  

εξαερισµό των αιθουσών διδασκαλίας µε αισθητήρες διοξειδίου του άνθρακα,  

αυτόµατο σύστηµα ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

 

Όλες οι µελέτες ακολουθούν τους ισχύοντες κανονισµούς στατικότητας, 

θερµοµόνωσης, ενεργητικής πυροπροστασίας κτλ. 

 

Είµαστε υπερήφανοι σήµερα είµαστε σε θέση να παραδίδουµε αυτό το έργο στη 

γειτονιά του Σωρού, ένα έργο που απαίτησε την επίµονη διεκδίκηση µας για την 

υλοποίησή του. 

 

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ σε όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας, µαθητές, 

δασκάλους και γονείς, µία καλή και δηµιουργική σχολική χρονιά. 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας 

 

 

 

 

 

 


