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Σύλλογος Γονέων 7ου Δημοτικού σχολείου 

 Αμαρουσίου Αττικής 

Δ/νση:  Πάτμου 3,  

15123 Μαρούσι Αττικής 

 

Θέμα: Επικινδυνότητα της πρόσβασης των μαθητών μας στο 7ο σχολείο 

Αμαρουσίου Αττικής. 

 

Το κτίριο του Δημοτικού σχολείου της περιοχής μας έχει φυσική διεύθυνση Πάτμου 3. Στον 

χάρτη που ακολουθεί έχουν σημειωθεί με κόκκινο χρώμα οι κύριες διαδρομές που 

ακολουθούν οι μαθητές και οι συνοδοί τους, καθημερινά, για να φτάσουν στην είσοδο του 

σχολείου. 

 

Οι 3 αυτές διαδρομές (με επισήμανση Α, Β , Γ στον ως άνω χάρτη) έχουν φωτογραφηθεί από 

κλιμάκιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου μας με στόχο να κοινοποιηθούν 

σε όλους τους αρμόδιους φορείς και να τονίσουν: 

1) Τον κίνδυνο που καθημερινά διατρέχουν οι μαθητές του σχολείου στις μετακινήσεις τους 

από και προς το κτίριο. 

2) Να απαιτήσουν ΕΓΚΑΙΡΑ ΛΥΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ επέμβασης της πολιτείας για την 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού. 
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Το παρόν έγγραφο στο τέλος φέρει υπογραφές των μελών του Συλλόγου του Σχολείου και 

θα πρωτοκολληθεί στις συναρμόδιες υπηρεσίες.  

Διαδρομή Α: 

Η είσοδος της οδού Πάτμου από αυτή την πλευρά γίνεται μετά το Αστυνομικό τμήμα της 

περιοχής. Σε αμφότερες τις πλευρές οι πεζοί δεν συναντούν πεζοδρόμιο, αναγκαζόμενοι να 

περπατούν στο δρόμο, μέχρι να φτάσουν ακριβώς απέναντι από το Αστυνομικό τμήμα της 

περιοχής.  

-Εκεί το συνολικό καθαρό πλάτος του δρόμου πέφτει δραματικά στα 3,2 μέτρα με ανυπαρξία 

πεζοδρομίου σε οποιαδήποτε πλευρά. Όπως φαίνεται και στην πιο κάτω φωτογραφία η 

διέλευση ενός αυτοκινήτου τυπικού πλάτους 1,8 m στο κέντρο του δρόμου αφήνει στους 

μαθητές του σχολείου μόλις …1,4m / 2 = 70 cm ωφέλιμου πλάτους  όπου μπορούν να 

περπατήσουν και να συνυπάρξουν με το αντίθετα διερχόμενο όχημα.  

 

Πέραν της ύπαρξης βλάστησης, η οποία μειώνει έτι περαιτέρω το πλάτος του δρόμου, αξίζει 

να επισημάνουμε ότι σε περιπτώσεις κίνησης φορτηγών, η οποία είναι συχνή λόγω των 

λειτουργούντων μαρμαράδικων και των επιχειρήσεων της περιοχής του Νοσοκομείου 

ΥΓΕΙΑ/ΜΗΤΕΡΑ, η διέλευση των μαθητών και των συνοδών του, συχνά μεγάλης ηλικίας, 

προς το σχολείο τους, επαφίεται στην ωριμότητα των οδηγών ή των πεζών και γίνεται, 

κατόπιν διαπραγμάτευσης και αφού σταματήσει το φορτηγό, για να περάσουν οι μαθητές. Θα 

πρέπει, δε, η όλη εικόνα να αξιολογηθεί με το δεδομένο ότι η μετακίνηση, κατά την έναρξη 

και λήξη του σχολείου, είναι μαζική και συσσωρευμένη.  

Ως παράγοντας αξιολόγησης της διαμορφούμενης κατάστασης, θα πρέπει να διαπιστωθεί από 

τους αρμοδίους, εάν οι οριοθέτηση των οικοπέδων της διαδρομής είναι ορθή και σε 
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περίπτωση υπέρβασης, να εξετασθεί ποιοι ευθύνονται για τις σχετικές πράξεις και 

παραλείψεις.  

-Συνεχίζοντας τη διαδρομή, οι μαθητές του 7ου Δημοτικού Σχολείου πρέπει να 

αντιμετωπίσουν την παγίδα της ΤΥΦΛΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ  

 

Οι οδηγοί οχημάτων επί του τμήματος αυτού της Πάτμου πρέπει να ελίσσονται ανάμεσα σε  

μονίμως σταθμευμένα αυτοκίνητα αλλά και σε μικρά παιδιά (μαθητές του Δημοτικού) και 

τους συνοδούς τους.  Οι οδηγοί αναπτύσσουν ταχύτητα μετά την είσοδο του σχολείου, μη 
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δυνάμενοι και αυτοί να καταλάβουν αν υπάρχει κάποιος πεζός (και ιδιαίτερα μικρής ηλικίας σε 

αυτό το τμήμα του δρόμου)  

Μεγαλύτερη προφανώς παγίδα για τους ίδιους τους μαθητές που θα πρέπει να μάθουν να 

αποφεύγουν τα ταχέως κινούμενα αυτοκίνητα σε αυτή τη στροφή.  

-Εν συνεχεία οι μαθητές θα πρέπει ελισσόμενοι ανάμεσα σε παρκαρισμένα & διερχόμενα 

αυτοκίνητα να φτάσουν στην είσοδο του σχολείου τους. Πλάτος δρόμου πλέον 

μικρότερο από τα 3,0 m. Σε περίπτωση διερχόμενου οχήματος το πλάτος 

διέλευσης αγγίζει πλέον τα 50 cm και οι μαθητές πρέπει να στριμώχνονται στο 

δεξιά ευρισκόμενο τοιχίο προκειμένου να περάσει κάποιο αυτοκίνητο. 

 

-Όταν επιτέλους οι μαθητές φτάσουν την είσοδο του σχολείου έχουν να αντιμετωπίσουν τις 

συνθήκες των πιο κάτω φωτογραφιών οι οποίες και παρατίθενται χωρίς σχόλια. 

Σημειώνουμε το ενδεχόμενο οποιοσδήποτε οδηγός να απωλέσει το έλεγχο του 

αυτοκινήτου του, λόγω κακής ποιότητας οδοστρώματος και να προκαλέσει 

δυστύχημα όπου θα εμπλέκονται μαθητές του Δημοτικού μας.  

Αντίστοιχη, βεβαίως, κατάσταση οδοστρώματος, διαπιστώνεται και σε όλη την οδό 

Αγίου Όρους. 
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Διαδρομή Β: 

Η διαδρομή Β κρίνεται απόλυτα ασφαλής λόγω της ύπαρξης πεζόδρομου όπως φαίνεται στην 

παρακάτω φωτογραφία, πλην όμως, δεν εξυπηρετεί και δε δύναται να επιβληθεί ως μοναδική 

για το σύνολο των μαθητών και των συνοδών τους.  

Πέραν, όμως της ασφάλειας, η εν λόγω διαδρομής αντιμετωπίζει συχνά φαινόμενα 

ελλιπούς/μηδενικού φωτισμού και καθαριότητας. Έως, δε, το έτος 2012, αντιμετώπιζε 

εντονότατο ζήτημα ορθής απορροής των όμβριων υδάτων, με τη συνεπαγόμενη λάσπη, η 

οποία την κάλυπτε σε δυσλειτουργικό βαθμό. Το γεγονός οφειλόταν στην πλημμελή 

αποψίλωση και καθαριότητα των ρείθρων, την έλλειψη πλακών οδόστρωσης, τη 

συσσώρευση φερτών υλικών στα ρείθρα απορροής, κατάσταση, την οποία αντιμετώπισαν με 

ίδια μέσα κι εργασία οι γονείς του Σχολείου, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων.  
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Διαδρομή Γ: 

Η διαδρομή αυτή εξυπηρετεί την πρόσβαση για την εκ διαμέτρου αντίθετη πλευρά της 

γειτονιάς μας. Το υποτυπώδες πεζοδρόμιο από την μια πλευρά του δρόμου  (εξυπηρετεί 

μαθητές που προέρχονται από τις οδούς Ανθέων και Ερυθρού Σταυρού) είναι πλάτους 1,60 m 

και μειώνεται λόγω υπάρχουσας δενδρο-φύτευσης στα 60 cm. Το πεζοδρόμιο, 

κατειλημμένο από βλάστηση και κακο-συντηρημένες μπάρες αποτροπής 

στάθμευσης, δεν έχει, επί της ουσίας, καμιά απολύτως χρησιμότητα 

υποχρεώνοντας πεζούς μικρούς και μεγάλους που δεν δύνανται να χωρέσουν να 

περπατούν στο οδόστρωμα και να συνυπάρχουν με την κίνηση των οχημάτων.  

 

Στην απέναντι πλευρά δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα 

επισκεπτών, κυρίως, των επιχειρήσεων της περιοχή του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ. Το πλάτος του 

δρόμου μειώνεται ενίοτε και από πεταμένα υλικά των λειτουργούντων μαρμαράδικων. 

Ωφέλιμο πλάτος δρόμου πάλι μικρότερο από τα 3,0 m (όπου συνυπάρχουν μαθητές 

δημοτικού μαζί με φορτηγά & αυτοκίνητα) μη συνυπολογιζόμενου του πλάτους διερχόμενου 

αυτοκινήτου.   

Συμπεράσματα - Προτάσεις: 

Η πρόσβαση μικρών παιδιών και των συνοδών τους στο σχολείο τους κρίνεται ως επιεικώς 

ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.  
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Προφανώς οι συναρμόδιοι, διαχρονικά, έχουν παραλείψει και παραλείπουν, καίτοι όφειλαν και 

οφείλουν, να ελέγξουν την ορθή χωροθέτηση το όρια των φραχτών, να αποτρέψουν την 

παράνομη κατάληψη χώρων διέλευσης πεζών, να αποτρέψουν την παράνομη στάθμευση, σε 

μια περιοχή με αρκετές υπερτοπικές χρήσεις, με διερχόμενα, σταθμεύοντα ή διερχόμενα 

οχήματα (αυτοκίνητα & φορτηγά) και να συντηρήσουν το οδόστρωμα.  

Όλα αυτά, την ίδια στιγμή που υπό λογικές συνθήκες επί των κατοίκων και των επιχειρήσεων, 

της περιοχής, επιβάλλονται τα αναλογούντα τέλη και φορολογία. 

Ο φόρτος της κυκλοφορίας εξυπηρετείται από δρόμο το πολύ 3 m πλάτους, όπου, 

ταυτόχρονα, πρέπει να συνυπάρχουν μικρά παιδιά και συνοδοί, συχνά, μεγάλης ηλικίας που 

πάνε στο σχολείο και ο αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος της περιοχής, υπό δεδομένες, τις 

πλημμελείς συνθήκες υποδομών.  

Υποσχέσεις διευθέτησης της κατάστασης, δικαιολογίες για τη διαμόρφωση και τη 

συνέχιση της πραγματικότητας αυτής, θεωρίες περί του (αν) έφικτου (?) διαπλάτυνσης της 

οδού Πάτμου, έχουν εκφρασθεί με πολλούς τρόπους από όλους τους συναρμόδιους, 

διατελέσαντες ή υποψηφίους, διαχρονικά, πολλές, πλην όμως, δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. 

Αυτονόητα, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, για την οποιαδήποτε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, είναι 

οποιοσδήποτε, ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΣ. Το γεγονός ότι, έως σήμερα, δεν 

έχουμε θρηνήσει κάποιο θύμα, είναι, απλά, θέμα τύχης και συγκυρίας. 

Απαιτούμε ΑΜΕΣΑ την κατασκευή πεζοδρομίου πλάτους 2,5 m από την μια πλευρά 

σε όλο το μήκος της οδού Πάτμου (με μπάρες για να μη σταθμεύουν πάνω του 

αυτοκίνητα), προκειμένου οι μαθητές του Δημοτικού μας σχολείου και οι συνοδοί 

τους, να κινούνται με στοιχειώδη ασφάλεια.  

Εν κατακλείδι ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να εφαρμοστεί πλήρως ο νόμος για ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ 

δηλαδή την ασφαλή διέλευση των παιδιών μας από και προς το σχολείο. 

Για να τονισθεί το απαράδεκτο ανεύθυνο & επικίνδυνο αυτό φαινόμενο των 

τωρινών συνθηκών πρόσβασης των μικρών μαθητών στο 7ο Δημοτικό σχολείο 

παραθέτουμε την πιο κάτω φωτογραφία σύγκρισης (όχι από κάποια μακρινή χώρα 

του εξωτερικού) αλλά από τον  όμορο Δήμο Ηρακλείου Αττικής – παραμονές 

αγιασμού 2019.  

Αντίστοιχες φωτογραφίες θα μπορούσαμε επίσης να παραθέσουμε και από τον 

Δήμο Νέας Ιωνίας  
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Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ότι εκτός της ορθής σήμανσης το πλάτος των 

πεζοδρομίων πρόσβασης στους Δήμους αυτούς είναι 3,0 m.  

Αναμένουμε από την Δημοτική Αρχή και όλους τους Συναρμόδιους ΑΜΕΣΗ 

απάντηση και ΛΥΣΗ για την εξάλειψη της ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ στο 7 Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου 

Ημερομηνία : 15 / 9/ 2019  

 

Υπογραφές:  


