
 
 
 
 
 

Τετάρτη 6/10/2021 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
Προς την υπουργό Παιδείας 
 
Θέμα: Το κτήριο που στεγάζει το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) της Νέας Μάκρης είναι ακατάλληλο για 
σχολείο και σαφώς απαράδεκτο ως χώρος κατάρτισης για ΑΜΕΑ. 
 
 
Όπως διαβάζουμε στον τοπικό τύπο της Ανατολικής Αττικής, στην περιοχή της Νέας 
Μάκρης υπάρχει ένα από τα παλαιότερα στον χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης και 
μεγαλύτερα Ειδικά Σχολεία. Στεγάζεται σε κτήριο του Ιδρύματος για το Παιδί «Η 
Παμμακάριστος» κατά παραχώρηση του Ιδρύματος στο Δημόσιο. 
 
Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Νέας Μάκρης είναι Δημόσιο Ειδικό Σχολείο που ανήκει στη Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και το μαθητικό δυναμικό του 
αποτελείται από 45 παιδιά, από 14 έως 22 ετών με διαγνωσμένες από τα ΚΕΣΥ 
σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πρόκειται για διαδημοτικό σχολείο που 
δέχεται μαθητές από Νέα Μάκρη, Μαραθώνα, Γραμματικό, Βαρνάβα, Αρτέμιδα, 
Σπάτα, Παιανία, Κορωπί, Διόνυσο, Δροσιά, Άνοιξη, Σταμάτα, Άγιο Στέφανο, 
Κρυονέρι, Καπανδρίτι, Ολυμπιακό Χωριό και Θρακομακεδόνες.  
 
Με άλλα λόγια, το  Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)παρέχει ειδική κατάρτιση σε ΑΜΕΑ από όλους τους δήμους 
της Ανατολικής Αττικής. Οι σπουδαστές  διδάσκονται: Γλώσσα, Μαθηματικά, 
Κοινωνική Επαγγελματική Αγωγή, Φυσική Αγωγή, Πληροφορική, Μουσική και 
Αισθητική Αγωγή. Παρέχονται επίσης οι εξειδικεύσεις Αυτόνομης Διαβίωσης και 
Προεπαγγελματικές δεξιότητες. Το σχολείο διαθέτει Κοινωνική Υπηρεσία, Τμήμα 
Εργοθεραπείας και Τμήμα Λογοθεραπείας. 
 
Το συγκεκριμένο κτήριο οικοδομήθηκε το 1961 και σχεδιάστηκε με προδιαγραφές 

του προηγούμενου αιώνα. Σήμερα παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα στατικότητας 

και η κατασκευή ενέχει κινδύνους για τους εκπαιδευόμενους.  

Συγκεκριμένα, το προαύλιο είναι χωμάτινο, ενώ δεν υπάρχει ασανσέρ για τον 2ο 
όροφο παρά μόνο εξωτερική σκάλα μη στεγασμένη και σε απότομη κλίση, δύσβατη 
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για άτομα ΑμΕΑ. Οι κοινόχρηστες τουαλέτες είναι δύο ανά όροφο, μακριά από τις 
τάξεις. Οι εξωτερικές πρίζες και τα εκτεθειμένα καλώδια είναι κίνδυνος- θάνατος 
για όλους. Οι σοβάδες σε πολλά σημεία είναι αποσαθρωμένοι και τα παλαιού 
τύπου κουφώματα με μονά τζάμια και παλιά ξύλινα πατζούρια δημιουργούν 
συνθήκες ψυγείου το χειμώνα και φούρνου το καλοκαίρι. Οι κολώνες στήριξης του 
κτίσματος είναι  ετοιμόρροπες.  Επιπλέον, τεχνική μελέτη που διενέργησε το Δ.Σ. 
της Παμμακαρίστου ανέδειξε και άλλο ένα σημαντικό ζήτημα Κάποιοι χώροι είναι 
επιστρωμένοι με πλακίδια που περιέχουν αμίαντο, ένα καρκινογόνο υλικό που έχει 
απαγορευθεί η χρήση του εδώ και πολλές δεκαετίες. 
 
Όπως γνωρίζετε, οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες έχουν απόλυτη 
ανάγκη από εξειδικευμένη κατάρτιση και φροντίδα, ώστε να μπορέσουν να 
ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο ως ισότιμοι και παραγωγικοί πολίτες. 
Περισσότερο ίσως από τα παιδιά που φοιτούν σε κανονικά σχολεία, χρειάζονται ένα 
φιλικό και φιλόξενο περιβάλλον για να νιώσουν ασφαλείς και να μπορέσουν να 
παρακολουθήσουν απρόσκοπτα τα μαθήματά τους. Δυστυχώς όμως αναγκάζονται 
να βρίσκονται σε έναν χώρο απολύτως ασύμβατο με τις ανάγκες τους. 
 
Να σημειωθεί  ότι σε τόσο ακατάλληλες συνθήκες δεν μπορούν ούτε οι ειδικοί 
εκπαιδευτικοί να αποδώσουν στο δύσκολο και ιδιαίτερα λεπτό έργο τους, πράγμα 
που υποβαθμίζει την εκπαιδευτική διαδικασία ακόμη περισσότερο.  
 
Από το 2010 οι Σύλλογοι Γονέων των παιδιών που φοιτούν στο Δημόσιο ΕΕΕΕΚ της 
Νέας Μάκρης ζητούν να μεταστεγαστεί το σχολείο σε άλλο κτήριο που να πληροί τις 
προδιαγραφές. Αυτό το μεγάλο διαδημοτικό Ειδικό Σχολείο θα έπρεπε να είναι 
κόσμημα και καύχημα για όλη την Αττική. Ωστόσο, είναι ακριβώς το αντίθετο. Ένα 
μουντό, αφιλόξενο και επικίνδυνο κτήριο που θυμίζει κολαστήριο.  
 
Σήμερα μαθαίνουμε ότι ο Δήμος Μαραθώνα και ο Σύλλογος των Γονέων και 
Κηδεμόνων του ΕΕΕΕΚ προτείνουν τη μόνιμη μεταστέγαση των εκπαιδευόμενων σε 
κατάλληλους χώρους εντός της Παιδικής Κατασκήνωσης του Αγίου Ανδρέα. 
Εκκρεμεί η σύγκληση της Επιτροπή Καταλληλότητας  που θα προσυπογράψει για 
την μόνιμη μετεγκατάσταση των ΑμΕΑ μαθητών στους οικίσκους της 
κατασκήνωσης. Η επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των εξής υπηρεσιών: 
ΔΟΥ Παλλήνης, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής Β`βάθμιας 
Εκπαίδευσης, ΚΤΥΠ(Κτιριακές Υποδομές)και Δήμος Μαραθώνα. 
 
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, 
 
Ερωτάται η υπουργός: 
 

 

 Συμφωνείτε ότι τα Ατομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες έχουν ίσα 
δικαιώματα με τους τυπικούς μαθητές, αλλά ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη από 
ένα παιδαγωγικά και λειτουργικά κατάλληλο περιβάλλον; 

 



 Με ποιον τρόπο θα ενεργήσετε  ώστε να μεταφερθεί χωρίς καμία 
καθυστέρηση το ΕΕΕΕΚ Νέας Μάκρης σε άλλο χώρο, και συγκεκριμένα στις 
Παιδικές Κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα, όπως προτείνει ο Δήμος 
Μαραθώνα και ο Σύλλογος των Γονέων; 
 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 
 

Μαρία Απατζίδη 
 

 
 
 
 




