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ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ                                                  

 

Μαρούσι, 8 Αυγούστου 2013 

      Αρ. Πρ. 8794 

Προς 

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  

κ. Κων/νο Αρβανιτόπουλο 

 

ΘΕΜΑ: Ανέγερση Νέου σχολικού συγκροτήματος και Κλειστού Γυμναστηρίου 

8
ου

 Γυμνασίου &  9
ου

 Λυκείου Δήμου Αμαρουσίου 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Επικοινωνώ δια της παρούσης επιστολής μαζί σας για να σας εκθέσω ένα ζήτημα που απασχολεί το 

Δήμο Αμαρουσίου και τους χιλιάδες κατοίκους της Πολεοδομικής Ενότητας Αγίας Φιλοθέης.  

Το ζήτημα αυτό αφορά την κατασκευή από τις υπηρεσίες του Υπουργείου σας και τον ΟΣΚ, του 

νέου σχολικού συγκροτήματος που θα στεγάσει το 8
ο
 Γυμνάσιο και 9

ο
 Λύκειο Αμαρουσίου.  

Η ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου, ασφαλούς και κατάλληλου για την εκπαίδευση των 

εκατοντάδων μαθητών της Αγίας Φιλοθέης Αμαρουσίου σχολικού συγκροτήματος είναι κάτι 

παραπάνω από αναγκαία.  

Κι αυτό γιατί μέχρι σήμερα οι χώροι που στεγάζουν τα παραπάνω σχολεία αποτελούν παράνομες 

κατασκευές, που ηλεκτροδοτούνται με τρόπο προβληματικό ως προς τη νομιμότητα, ενώ 

εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών.  

 

 
 
          Βασ. Σοφίας & ∆ηµ. Μόσχα, 151 24 Μαρούσι, τηλ.: 213 2038302-3, fax: 213 2038531, e-mail: dimarxos@maroussi.gr 



 2 

 

 

Επιπλέον, το υφιστάμενο σχολείο δεν διαθέτει κατάλληλες σχολικές αίθουσες με επαρκή 

χωρητικότητα, οι βοηθητικοί χώροι είναι ανύπαρκτοι, δεν υπάρχει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 

ούτε επαρκής προαύλιος χώρος.  

 

Οι ελλείψεις αυτές, πέραν του ότι καθιστούσαν προβληματική την εκπαίδευση των μαθητών της 

περιοχής, λειτουργούσαν και αποτρεπτικά στην προσέλκυση νέων μαθητών, σημαντικός αριθμός 

των οποίων είτε αναζητούσε αναγκαστικά σχολική στέγη σε άλλο δημόσιο σχολείο της πόλης μας, 

μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, είτε επέλεγε της λύση της ιδιωτικής εκπαίδευσης.  

Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που ο αριθμός των μαθητών που φοιτούσαν στο συγκεκριμένο 

σχολείο δεν ξεπερνούσε τους 120 μαθητές, όταν οι πραγματικές ανάγκες της συγκεκριμένης 

γειτονιάς είναι κατά πολύ μεγαλύτερες. 

 

Ο Δήμος Αμαρουσίου και η σημερινή Δημοτική Αρχή, αντιλαμβανόμενη το πρόβλημα που 

απασχολούσε και απασχολεί εκατοντάδες οικογένειες της πόλης που κατοικούν στην Αγία 

Φιλοθέη,  αναζήτησε λύση. Λύση που προέβλεπε αρχικά την εξεύρεση του κατάλληλου χώρου στον 

οποίο θα κατασκευαστεί το νέο σχολικό συγκρότημα. Και στη συνέχεια τη χρηματοδότηση για την 

κατασκευή του.  

 

Όσον αφορά το χώρο, μετά από μακροχρόνιες διεκδικήσεις προς την Πολιτεία, που ξεκίνησαν το 

2007, πετύχαμε να μας παραχωρηθεί από την ΚΕΔ ο κατάλληλος  χώρος, στον οποίο θα 

κατασκευαστεί το νέο σχολικό συγκρότημα. Πρόκειται για ένα οικόπεδο έκτασης 6603 τ.μ. που 

βρίσκεται επί των οδών Φιλίας  και Νίκης, στο 0.Τ 31 της Π.Ε. Αγίας Φιλοθέης Αμαρουσίου. 

Στη συνέχεια, αφού ο συγκεκριμένος χώρος χαρακτηρίσθηκε για σχολική χρήση, η Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου Αμαρουσίου προχώρησε στη σύνταξη μελέτης και την υποβολή Κτιριολογικού 

Προγράμματος, στο οποίο προβλεπόταν η κατασκευή ενός σύγχρονου ενεργειακού – 

βιοκλιματικού εκπαιδευτικού συγκροτήματος, δυναμικότητας 270 μαθητών καθώς και κλειστού 

γυμναστηρίου. Δηλαδή ενός ολοκληρωμένου σχολικού συγκροτήματος που θα ανταποκρινόταν 

στις ανάγκες εκπαίδευσης  και άθλησης όχι μόνον του σήμερα, αλλά και του μέλλοντος. 
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Με έκπληξη όμως διαπιστώσαμε πριν μερικές μέρες πως η Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού 

και Επιχειρησιακών Ερευνών (Τμήμα Α’ Προγραμματισμού Δημοσίων Επενδύσεων) του Υπουργείου 

σας, ουσιαστικά απέρριψε το Κτιριολογικό Πρόγραμμα που υποβάλαμε, μειώνοντας τον αριθμό 

των αιθουσών που προβλέπονταν και καταργώντας την πρόβλεψη για κατασκευή κλειστού 

γυμναστηρίου. 

 Και το έκανε αυτό, χωρίς καμία επαρκή αιτιολόγηση, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές 

ανάγκες της περιοχής και το πρόβλημα που υφίστανται χιλιάδες οικογένειες όλα αυτά τα χρόνια 

από την έλλειψη ενός σύγχρονου και κατάλληλου σχολικού κτιρίου. 

 

Κύριε Υπουργέ 

Σεβόμαστε τις απόψεις των στελεχών του Υπουργείου σας, αλλά απαιτούμε κι εμείς με τη σειρά 

μας να σεβαστούν κι εκείνοι τις δικές μας ανάγκες. 

Θεωρούμε απαράδεκτη τη μεθόδευση να μην συμπεριληφθεί στο κτιριολογικό πρόγραμμα του 

νέου σχολικού συγκροτήματος η κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου, ενώ επίσης για μας είναι 

αδικαιολόγητος ο περιορισμός του προβλεπόμενου  αριθμού σχολικών αιθουσών. 

 

Για τη Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου και τους κατοίκους της Αγίας Φιλοθέης δεν νοείται νέο 

σχολείο χωρίς αυτό να διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές τόσο για την εκπαίδευση, όσο 

και για την άθληση των μαθητών. Για μας τα σχολεία δεν είναι αποθήκες ψυχών, αλλά 

ολοκληρωμένες μονάδες μάθησης και διαπαιδαγώγησης. 

 

Ζητάμε την άμεση παρέμβαση σας προς τις υπηρεσίες προκειμένου  

• να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες ένταξης προς χρηματοδότηση  της κατασκευής του 

νέου σχολικού συγκροτήματος του 8
ου

 Γυμνασίου και 9
ου

 Λυκείου Δήμου Αμαρουσίου  

• να κατασκευαστεί ένα σύγχρονο σχολικό κτίριο που θα επιτρέπει την αυτόνομη λειτουργία 

των δύο σχολείων που θα στεγαστούν σε αυτό, στο οποίο θα περιλαμβάνεται ο ικανός 

αριθμός αιθουσών που θα ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες της περιοχής, μιας 

περιοχής που αναπτύσσεται οικιστικά και πληθυσμιακά με ραγδαίους ρυθμούς  
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• Να συμπεριληφθεί στο νέο σχολικό συγκρότημα και το αναγκαίο για την άθληση των 

μαθητών και τη νεολαία της περιοχής Κλειστό Γυμναστήριο  

 

Κύριε Υπουργέ 

 

Η Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου και οι κάτοικοι της Αγίας Φιλοθέης  παρακολουθούν με αγωνία 

την εξέλιξη αυτού του ιδιαίτερα σημαντικού για την περιοχή έργου. Είμαστε αποφασισμένοι, 

εφόσον δεν ληφθούν υπόψη οι δίκαιες απόψεις μας, να αντιδράσουμε δυναμικά και να 

διεκδικήσουμε αυτό που δικαιούμαστε. Το κάναμε στο παρελθόν με επιτυχία, είμαστε 

αποφασισμένοι να το επαναλάβουμε και στο μέλλον, αν αυτό επιτάσσει το συμφέρον των παιδιών 

μας. 

 

Σε κάθε περίπτωση όμως, είμαστε διατεθειμένοι να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια ειλικρινούς 

διαλόγου αφού στόχος μας δεν είναι οι άσκοπες αντιπαραθέσεις, αλλά η οριστική επίλυση του 

προβλήματος και η κατασκευή ενός σύγχρονου σχολείου για τα παιδιά της Αγίας Φιλοθέης. 

 

Είμαι βέβαιος ότι θα εξετάσετε με προσοχή τις απόψεις μας και στο τέλος θα επικρατήσει το δίκαιο 

και η λογική. 

 

Φιλικά 

Γιώργος Ε. Πατούλης 

 

 

Δήμαρχος Αμαρουσίου 

 


