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23 Νοεμβρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

- προς τον υπουργό Εσωτερικών 

- προς την υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων 

 

ΘΕΜΑ: «Αυθαίρετη συρρίκνωση του Ειδικού Νηπιαγωγείου και του 1ου Ειδικού Δημοτικού 

Αμαρουσίου (Σικιαρίδειο)» 

 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα και καταγγελίες εκπαιδευτικών και γονέων, η Δημοτική Επιτροπή 

Παιδείας του Δήμου Αμαρουσίου αποφάσισε την παραχώρηση δύο αιθουσών διδασκαλίας του 1ου 

Ειδικού Δημοτικού Αμαρουσίου που στεγάζεται στο Σικιαρίδειο Ίδρυμα στο 1ο Ειδικό 

Νηπιαγωγείο, μετατρέποντας την κουζίνα του Δημοτικού σε αίθουσα διδασκαλίας. 

 

Η συγκεκριμένη απόφαση είχε ως αποτέλεσμα τη συγχώνευση τμημάτων και την αντιπαιδαγωγικά 

και υγειονομικά απαράδεκτη αύξηση του αριθμού των μαθητών εντός των τάξεων, όπως και την 

απώλεια θέσεων εκπαιδευτικών από το 1ο Ειδικό Δημοτικό Αμαρουσίου. 

 

Σημειώνεται πως αρχικά, τα παιδιά του νηπιαγωγείου που στεγάστηκαν στο χώρο της κουζίνας 

του δημοτικού, παρακολούθησαν το μάθημα δίπλα σε καλωδιώσεις, θερμοσίφωνα και νιπτήρα. 

Μετά τις δημόσιες καταγγελίες του Συλλόγου Εκπαιδευτικών, οι μαθητές μεταφέρθηκαν σε 

κανονική αίθουσα διδασκαλίας, χωρίς ωστόσο ο χώρος της κουζίνας να επιστραφεί στο 1ο 

Δημοτικό Σχολείο Αμαρούσιου. 

 

Σήμερα, η λειτουργία του νηπιαγωγείου παραμένει προβληματική, λόγω έλλειψης ενός ακόμη 

εκπαιδευτικού, ώστε να φοιτήσουν σε αυτό με ασφάλεια όλοι οι μαθητές που ανήκουν στα 

γεωγραφικά του όρια, χωρίς να υπερβαίνεται ο μέγιστος ανά τάξη επιτρεπόμενος αριθμός 

παιδιών. Επιπρόσθετα, οι καταγγελίες αναφέρουν πως οι συγκεκριμένες ενέργειες έγιναν 

αυθαίρετα, δίχως έγγραφη εντολή της Περιφέρειας για την παραχώρηση αιθουσών από το ένα 
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σχολείο στο άλλο, χωρίς απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, όπως και χωρίς απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη πως η πρόσβαση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στη δημόσια εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα, όπως επίσης ότι τα ειδικά σχολεία 

χρήζουν συστηματικής μέριμνας, τέτοιες αυθαίρετες ενέργειες αμφισβητούν τη λειτουργία και 

την απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί: 

 

1. Με ποιο νόμιμο έγγραφο και στη βάση ποιας απόφασης δόθηκαν αίθουσες από το 1ο Ειδικό 

Δημοτικό στο 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου; Ήταν σε γνώση της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βόρειας Αθήνας; 

2. Με ποια εκπαιδευτική και υλικοτεχνική τεκμηρίωση οι μαθητές τοποθετήθηκαν σε 

αίθουσα διδασκαλίας - κουζίνα; 

3. Πως και πότε θα αποκατασταθεί η ομαλή και ασφαλής πρόσβαση των μαθητών με 

αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο 1ο Νηπιαγωγείο και στο 1ο Δημοτικό 

Σχολείο Αμαρουσίου; 

4. Πότε θα γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις εκπαιδευτικών ώστε και το Ειδικό 

Νηπιαγωγείο και το Ειδικό Δημοτικό Αμαρουσίου να λειτουργήσουν με ασφάλεια και 

εκπαιδευτική επάρκεια; 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές 

 

Τζούφη Μερόπη 

Φωτίου Θεανώ 

Φίλης Νίκος 

Ζαχαριάδης Κώστας 

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα 


