
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Στο τεύχος της εφημερίδας «Αθηένου» τον Μάρτιο-Απρίλιο 2012 σελίδα 1 και 24, η Σχολική 

Εφορεία ενημέρωνε “πως λόγω της οικονομικής κρίσης θα αναβάλλετο η ανέγερση του 

σχεδιασμένου νέου δημοτικού, που θα άρχιζε το 2011, αλλά θα ασκούνταν πιέσεις στον 

Υπουργό Παιδείας και πριν από το τέλος του 2014 οι δύο Κύκλοι θα στεγάζονταν στις νέες 

κτιριακές εγκαταστάσεις”.  

Με ιδιαίτερη χαρά σάς ανακοινώνουμε ότι στις 25 Ιουλίου 2016 έχει πραγματοποιηθεί η 

έναρξη της 1ης φάσης της ανέγερσης του νέου δημοτικού με 12 αίθουσες διδασκαλίας, 

γραφεία διοίκησης, εργαστήρια, αίθουσες ειδικής εκπαίδευσης και λογοθεραπείας και 

αποθηκευτικούς χώρους. Υπεύθυνη κατασκευαστική εταιρεία είναι η εταιτρεία Άριστου 

Αριστοτέλους, ο οποίος συνεργάστηκε ξανά  με τον δήμο μας με την ανέγερση της Νέας 

Δημοτικής Στέγης. Η 1η φάση του έργου θα διαρκέσει 15 μήνες (25/7/2016 -25/10/2017) 

και οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα ανεγερθούν στον χώρο όπου κατεδαφίστηκε μέρος του 

πρώην δημοτικού Κ.Β΄ και στο μισό περίπου υφιστάμενο κοινό γήπεδο ποδοσφαίρου. Στη 

2η φάση, οποία θα διαρκέσει 3 μήνες (26/10/2017-26/1/2018) θα γίνει η δημιουργία των 

γηπέδων ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας και πετόσφαιρας και η κατεδάφιση όλων των 

κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοτικού σχολείου Κ.Α΄. Φυσικά, μπορεί να προκύψει μια 

πιθανή λογική παράταση ολοκλήρωσης του έργου για απρόοπτους λόγους, όπως καιρικές 

συνθήκες, απεργία κτλ. 

Το Δημοτικό σχολείο Κ.Α΄θα συνεχίσει τη φετινή σχολική χρονιά 2016-2017 κανονικά τη 

λειτουργία του, κάνοντας χρήση όλων των υφιστάμενων αιθουσών του. Η ύπαρξη ενός 

εργοταξίου μεγιστοποιεί την ευθύνη της ασφάλειας των παιδιών και στο σοβαρό αυτό 

θέμα το Υπουργείο Πιαδείας και Πολιτισμού έχει λάβει όλα τα δέοντα μέτρα. 

Με ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί η ανέγερση 6 επιπρόσθετων αιθουσών 

διδασκαλίας σε όροφο και με την ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του νέου 

δημοτικού θα είναι κτισμένες 18 αίθουσες διδασκαλίας, ώστε να στεγαστούν και οι δύο 

Κύκλοι.  

Το ΥΠΠ στο τριετές προγραμματισμό του 2017-2019 έχει εισηγηθεί να τοποθετηθεί κονδύλι 

στον προϋπολογισμό του κράτους για την κλειστή Αμφιθεατρική Αίθουσα εκδηλώσεων το 

2018 αντί το 2017 που αναφέρθηκε στην προηγούμενη συνεδρία με τον Υπουργό Παιδείας. 

Το ΥΠΠ θα ζητήσει νέα προσφορά για την Αμφιθεατρική Αίθουσα, της οποίας τα σχέδια 

είναι ολοκληρωμένα από το 2011. 

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού δέχτηκε προσωπικά τις ευχαριστίες του Δημάρχου, 

Αντιδημάρχου και Προέδρου της Σχολικής Εφορείας για την έναρξη των εργασιών του νέου 

Δημοτικού σε συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι του Δήμου και οι εκπρόσωποι της 

Σχολικής Εφορείας στο Γραφείο του Υπουργού Παιδείας στις 3 Αυγούστου 2016. Στη 

συνεδρίαση αυτή, όπου συζητήθηκαν όλα τα προαναφερθέντα, παρευρίσκονταν ο 

Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών, κος Αντρέας Μαραγκός,  ο 

Αναπληρωτής Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης , κος Χρίστος Χατζηαθανασίου, και άλλοι 

ανώτεροι Λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας.  


