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     Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018   

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Λύση στο πρόβλημα σχολικής στέγης του 21ου Δημοτικού 
Σχολείου και 24ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών 

 
Οριστικό τέλος στο χρόνιο πρόβλημα σχολικής στέγης του 21ου Δημοτικού Σχολείου 
και του 24ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών, δίνει η ΚΤΥΠ Α.Ε.. 
 
Έως την νέα σχολική χρονιά θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεγκατάστασης στο 
νέο προσωρινό και ασφαλή χώρο διδασκαλίας ενώ παράλληλα θα έχει ξεκινήσει η 
διαδικασία για την ανέγερση του νέου σχολικού συγκροτήματος. 
 
Έπειτα από δυο δεκαετίες, η προσωρινή λύση ανάγκης που εφαρμόστηκε εξ αιτίας 
του  σεισμού της Πάρνηθας, έγινε τελικώς, χάρη στην αδιαφορία των αρμοδίων, 
μόνιμη με  αποτέλεσμα να γίνεται ακόμα μάθημα σε λυόμενες και μη συντηρημένες 
αίθουσες.  
Η παρούσα διοίκηση της ΚΤΥΠ Α.Ε., σε συνεννόηση με τον Δήμο Αχαρνών και την 
τοπική κοινωνία, έθεσε ως προτεραιότητα τον τερματισμό της απαράδεκτης 
μονιμοποίησης αυτής της προσωρινής λύσης και την δημιουργία νέου σχολείου. 
 
“Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην λογική των λυόμενων αιθουσών ως μόνιμη λύση για 
την στέγαση της μαθητικής κοινότητας. Αυτή η απαράδεκτη επί χρόνια  πρακτική  θα 
διορθωθεί, ώστε οι μαθητές και οι δάσκαλοι να κάνουν μάθημα σε ένα σύγχρονο και 
ασφαλές σχολείο. Από την πρώτη στιγμή που μας γνωστοποιήθηκε το πρόβλημα, 
τέθηκε σε προτεραιότητα και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στην εφαρμογή της 
λύσης και να δώσουμε στους μαθητές και στους δασκάλους, την κατάλληλη υποδομή 
για την στέγαση της δημόσιας παιδείας που απαιτείται”  δήλωσε η Πρόεδρος της 
ΚΤΥΠ Α.Ε. κ. Ιωάννα Κοντούλη. 
 
Το σχολείο επισκέφτηκε την Δευτέρα 5 Μαρτίου, ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της 
ΚΤΥΠ Α.Ε. κ. Βασίλης Καραγιάννης, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχος Αχαρνών κ. 
Γιάννη Κασαβό. 
 
Ο κ. Καραγιάννης ενημέρωσε το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους εκπροσώπους των 
γονέων σχετικά με την προσωρινή μετεγκατάσταση του 21ου Δημοτικού Σχολείου και 
24ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών, καθώς και την ανέγερση νέου σχολείου στη θέση του 
21ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών.  
 
Όπως ανάφερε ο Ανοιχτός Διαγωνισμός της ΚΤΥΠ Α.Ε. για την ανάθεση του έργου: 
"Προσωρινή μετεγκατάσταση του 21ου Δημοτικού Σχολείου και 24ου Νηπιαγωγείου 
Αχαρνών σε οικόπεδο στο Δήμο Αχαρνών" προϋπολογισμού 1.190.000 ευρώ 
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ολοκληρώθηκε εντός των χρονοδιαγραμμάτων και ήδη έχει ανακηρυχθεί ο 
προσωρινός ανάδοχος του έργου. 
 
Με αυτά τα δεδομένα και αν δεν υπάρχουν ενστάσεις σχετικές με τον διαγωνισμό, οι 
εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου μετεγκατάστασης του 21ου Δημοτικού 
Σχολείου και 24ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών θα ξεκινήσουν αρχές Απριλίου. 
 
Στόχος είναι, το έργο να ολοκληρωθεί στις αρχές της επόμενης σχολικής χρονιάς, 
οπότε και θα είναι εφικτή η μετεγκατάσταση των μαθητών των σχολείων σε νέο, 
ασφαλή και πλήρως λειτουργικό χώρο. 
 
Παράλληλα, θα δρομολογηθεί και η δημοπράτηση για την ανέγερση νέου σχολικού 
κτιρίου στο χώρο του 21ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών. 

Από το 
Γραφείο Δημοσίων 

Σχέσεων & Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης της 

ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. 


