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ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 
  

Τα Σπάτα και η Αρτέμιδα αποτελούν τις πλέον παραμελημένες περιοχές Πανελλαδικά σε σχέση 

με τη σχολική στέγη. Συνοπτικά η εικόνα που καταγράφει την απαράδεκτη κατάσταση που 
ζούμε έχει ως εξής. 

Στο Δήμο λειτουργούν: 
1. 12 Νηπιαγωγεία (7 στην Αρτέμιδα και 5 στα Σπάτα) τα οποία μάλιστα, δεν είναι σε θέση 

να καλύψουν όλα τα προνήπια. Από αυτά, μόνο τα 3 (ένα στην Αρτέμιδα  και δυο στα 
Σπάτα) έχουν ιδιόκτητο κτήριο. 

2. 10 Δημοτικά Σχολεία (7 στην Αρτέμιδα και 3 στα Σπάτα). Από αυτά, δεν έχουν ιδιόκτητο 

κτήριο τα 4 (όλα στην Αρτέμιδα), ενώ το 2ο Δημοτικό Σπάτων στεγάζεται σε ένα 
Παμπάλαιο και επικίνδυνο σχολείο. 

3. 3 Γυμνάσια (2 στην Αρτέμιδα και ένα στα Σπάτα) από τα οποία το ένα δεν έχει ιδιόκτητο 
κτήριο, ενώ σύντομα αναμένεται να ιδρυθεί και 3ο Γυμνάσιο στην Αρτέμιδα, το οποίο 
επίσης δεν έχει κτήριο. 

4. 3 Λύκεια (2 στην Αρτέμιδα και ένα στα Σπάτα) από τα οποία το ένα δεν έχει ιδιόκτητο 
κτήριο. 

  
Συνέπεια αυτής της πραγματικότητας είναι πολλά σχολεία να συστεγάζονται, μετατρέποντας σε 
αίθουσες διδασκαλίας τα εργαστήρια, τις αίθουσες εκδηλώσεων, ακόμα και διαδρόμους και 

εξόδους κινδύνου, ενώ τα υπόλοιπα στεγάζονται σε κοντέινερς και σε απαράδεκτα εν γένει 
ενοικιαζόμενα κτήρια. 

 
Είναι προφανείς οι ευθύνες των Δημοτικών Αρχών στην εξεύρεση και την ωρίμαση των 
οικοπέδων προκειμένου να παραδοθούν στον ΟΣΚ παλαιότερα και την ΚΤΥΠ σήμερα, όμως 

σοβαρές ευθύνες υπάρχουν και στην ΚΤΥΠ καθώς:  
1. Δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για το 4ο Δημοτικό Σπάτων αν και έχει παραχωρηθεί 

στην ΚΤΥΠ πάνω από 2 χρόνια 
2. Δεν έχουν μεταγραφεί στο κτηματολόγια ούτε το 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Αρτέμιδας 

τα οποία έχουν κτιστεί εδώ και 20 χρόνια, αλλά ούτε και το οικόπεδο του 2ου Γυμνασίου 

Αρτέμιδος το οποίο αγοράστηκε από τον ΟΣΚ το 2012. Το αποτέλεσμα είναι να μην 
μπορεί να προχωρήσει περεταίρω η μελέτη για το 2ο Γυμνάσιο Αρτέμιδας, εκθέτοντας 

πάρα πολύ σοβαρά την ΚΤΥΠ, η οποία δεν είναι σε θέση να τακτοποιήσει τα οικόπεδα 
που έχει ήδη αγοράσει!!! 

 

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η δικαιολογία είναι η έλλειψη επιστημονικού προσωπικού και ο 
μεγάλος φόρτος εργασίας. Όμως τα παιδιά μας δεν μπορούν να βλέπουν τα χρόνια να περνάνε 

και αυτά να παραμένουν να κάνουν μάθημα σε κοντέινερς, επειδή δεν υπάρχει προσωπικό.  
Η ΚΤΥΠ είναι ένας δημόσιος φορέας με σπουδαίο έργο. Είναι ο μοναδικός δημόσιος φορές ο 
οποίος έχει την ικανότητα, την τεχνογνωσία  και την επάρκεια να μελετήσει, να δημοπρατήσει 

και να αναγείρει σύγχρονα και ασφαλή σχολεία για τα παιδιά μας. Είναι ευθύνη του κράτους 
και της διοίκησης της ΚΤΥΠ να δώσει λύσεις, να στελεχώσει τον οργανισμό και να θέσει τις 

προτεραιότητες που πρέπει. Στα παιδιά μας δεν τους αξίζει να συνεχίζουν να κάνουν μάθημα 
σε τέτοιες άθλιες συνθήκες. 

Απαιτούμε απαντήσεις και δεσμεύσεις. Για το λόγο αυτό προχωράμε σε κινητοποίηση την 
Τρίτη 27/3 στις 10 π.μ. στα γραφεία της ΚΤΥΠ (Φαβιέρου 30) και καλούμε τους γονείς να 
συμμετέχουν.  

Τα πούλμαν θα ξεκινήσουν στις 8:30 από το 2ο Γυμνάσιο Αρτέμιδας και θα κάνουν 
στάση στις 9:00 στο Δημοτικό Γυμναστήριο Σπάτων Δ. Δημητρίου για να παραλάβουν 

τους γονείς από τα Σπάτα. 

 
 

Το ΔΣ 


