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  Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΑΡΥΟΤ ΜΔΓΑΡΔΩΝ θ. ΓΡΗΓΟΡΗ 

ΣΑΜΟΤΛΗ ΣΑ  ΔΓΚΑΙΝΙΑ ΣΟΤ 3
νπ

 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΤ 

ΚΔΝΣΡΟΤ  ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ. 

Σελ Σξίηε 20 Ινπλίνπ 2017 έγηλαλ ηα εγθαίληα ηνπ 3
νπ

 Δξγαζηεξηαθνύ 

Κέληξνπ Γπηηθήο Αηηηθήο ζηα Μέγαξα, κε ηελ παξνπζία ηνπ Τπνπξγνύ 

Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ θ. Υξήζηνπ πίξηδε. 

Ο Γήκαξρνο Μεγαξέσλ θ. Γξεγόξεο ηακνύιεο ζηελ νκηιία ηνπ 

αλέθεξε ηα εμήο: 

 

 « ήκεξα είλαη κία πνιύ ζπνπδαία κέξα γηα ηνλ Γήκν καο θαη ζα έιεγα, πσο ίζσο 

είλαη ε πην ζεκαληηθή γηα ηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο.  

 Απόςε καδί κε ηνλ Τπνπξγό Μεηαθνξώλ θαη Τπνδνκώλ, θ. Υξήζην πίξηδε θαη κε 

ηηο επινγίεο ηνπ εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηε καο θ.θ. Κσλζηαληίλνπ  εγθαηληάζακε έλα 

θηίξην, πνπ ζα αλαβαζκίζεη ζε πςειόηαην επίπεδν ηελ παξερόκελε εθπαίδεπζε πξνο ηνπο 

καζεηέο ηνπ Λπθείνπ θαη ην νπνίν είλαη από ηα ηειεηόηεξα θαη ηα πιένλ ζύγρξνλα  ζε όιε 

ηελ Διιάδα.  

 Δίλαη από ηα πξώηα έξγα, πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε ηελ δηαδηθαζία ΓΙΣ. Απνηειεί 

έλα ζύγρξνλν εξγαζηεξηαθό θέληξν, ην νπνίν ζα θαιύςεη ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ζε θηηξηαθέο 

ππνδνκέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ.  

 Σν θηεξηαθό ζπγθξόηεκα, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 5.000κ2, απνηειεί επέθηαζε ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ Μεγάξσλ θαη πεξηιακβάλεη 14 ζύγρξνλνπο εξγαζηεξηαθνύο 

ρώξνπο πιήξσο εμνπιηζκέλνπο, 7 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, κία αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, 

θαζώο θαη πνιιά Γξαθεία, ηαηξείν, απνδπηήξηα θ.ι.π. 

Οη εξγαζίεο μεθίλεζαλ ηνλ Οθη. ηνπ 2014 θαη νινθιεξώζεθαλ ην Γεθ. ηνπ 2016, ην 

δε θόζηνο αλήιζε ζηα 4 εθαη. επξώ πεξίπνπ.  

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο εθαξκόζηεθαλ κέζνδνη, πνπ ην θαζηζηνύλ 

ιεηηνπξγηθό, καθξνρξόληα αλζεθηηθό θαη ζπλάκα, θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ. Δηδηθόηεξα, ην 

θηήξην είλαη εμ  νινθιήξνπ επελδπκέλν κε ζεξκνκνλσηηθά πιηθά θαη εηδηθά θνπθώκαηα, ηα 

νπνία εμαζθαιίδνπλ ηόζν ηελ πξνβιεπόκελε ζεξκνκόλσζε όζν θαη ηελ άξηζηε ερνκόλσζε 

ησλ αηζνπζώλ. 



 

 

ην ζύλνιν ζρεδόλ ηνπ δώκαηνο εγθαηαζηάζεθε εηδηθό ζύζηεκα απνζηξάγγηζεο, 

πάλσ ζην νπνίν δεκηνπξγήζεθε θήπνο κε θπηά. Παξάιιεια, ε θαηαζθεπή κίαο δεμακελήο 

νκβξίσλ (150κ3) ζην ππόγεην, εμαζθαιίδεη, ηόζν ην πόηηζκα ηνπ πξναλαθεξζέληνο θήπνπ, 

όζν θαη ησλ ππόινηπσλ θήπσλ ζηνπο πεξηκεηξηθνύο ρώξνπο, ζπλδξάκνληαο απνθαζηζηηθά 

ζηελ εμνηθνλόκεζε  λεξνύ. 

Αληίζηνηρε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο έρεη επηηεπρζεί κέζσ ηεο θαηαζθεπήο 

θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο, κε ηζρύ 20Kw θαη ηεο ηνπνζέηεζεο κεηαιιηθώλ ζθηαδίσλ ζηα 

παξάζπξα ησλ αηζνπζώλ, ελώ παξάιιεια, ε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο έληαζεο θσηηζκνύ από 

έλα θεληξηθό ζύζηεκα, ην νπνίν ιακβάλεη ππόςε ηνλ εθάζηνηε θπζηθό θσηηζκό, 

ζπλεπηθνπξεί ζηε κέγηζηε δπλαηή εμνηθνλόκεζε. 

      Σν Κεληξηθό ύζηεκα Γηαρείξηζεο (BMS) ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ εμνηθνλόκεζε 

λεξνύ θαη ελέξγεηαο κέζσ ηνπ επί 24σξνπ βάζεσο ειέγρνπ γηα ηπρόλ δηαξξνέο θαη βιάβεο. 

Σέινο, ε θαηαζθεπή δύν αλειθπζηήξσλ θαη εηδηθώλ αλαβαηνξίσλ ζηηο εζσηεξηθέο 

θιίκαθεο ησλ δηαδξόκσλ ηνπ θηεξίνπ, εμαζθαιίδνπλ ηελ εύθνιε θαη απξόζθνπηε 

κεηαθίλεζε ησλ Α.Μ.Δ.Α. ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ. 

Κπξίεο θαη Κύξηνη  

Ωο Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ έρνπκε ζέζεη ηα ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο ζε πξώηε 

πξνηεξαηόηεηα, γηα πνιινύο ιόγνπο, κε ζπνπδαηόηεξν ηελ βαξηά παξαθαηαζήθε, πνπ καο 

άθεζαλ νη αξραίνη εκώλ πξόγνλνη ζην ρώξν ηνπ πλεύκαηνο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ, όπσο:  

- Ο καζεηήο ηνπ σθξάηε, Φηιόζνθνο Δπθιείδεο, ν νπνίνο ίδξπζε ηελ μαθνπζηή 

Μεγαξηθή Φηινζνθηθή ρνιή  

- Ο θηιόζνθνο ηίιπσλ 

- Ο ειεγεηαθόο Πνηεηήο Θένγληο 

- Ο πνηεηήο νπζαξίσλ, πξόδξνκνο ηεο αξραίαο θσκσδίαο, θη άιινη. 

         

       Έρνπκε θάλεη ζνβαξέο παξεκβάζεηο ζπληήξεζεο ή αλαθαίληζεο ζε όια ζρεδόλ ηα 

ζρνιηθά θηήξηα, κε πξνζσπηθό θαη κέζα ηνπ Γήκνπ θαη ειάρηζην θόζηνο. 

        Γηαζέηνπκε γηα ηα ρνιεία δηπιάζηα ρξεκαηηθά πνζά από πξνεγνύκελεο Γηνηθήζεηο. 

         Δίλαη ζην πξόγξακκα λα θαηαζθεπαζηνύλ ην 2ν Γεκ. ρνιείν Νέαο Πεξάκνπ, πνπ ζα 

μεθηλήζεη άκεζα θαη ην 3ν Γπκλάζην Μεγάξσλ, λα γίλεη ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ ΔΠΑΛ, 

ελώ δξνκνινγείηαη ε θαηαζθεπή Γεκ. ρνιείνπ ζηελ Κηλέηα. 

         Κη εδώ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηελ θαιή ζπλεξγαζία, αιιά θαη ηελ βνήζεηα, πνπ καο 

παξέρνπλ νη ΚΣΤΠ δηα ηεο πξνέδξνπ θ. Κνληνύιε θαη ηνπ Γληνο πκβνύινπ θ. Καξαγηάλλε 

Βαζ. θαη πξέπεη λα ηνπο επραξηζηήζνπκε γη απηό. πγθηλεηηθή ε πξνζπάζεηα θ. 

Καξαγηαλλε... 

        Καζνξηζηηθήο θαη απνθαζηζηηθήο όκσο ζεκαζίαο είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Τπνπξγνύ θ. Υξ πίξηδε, όρη κόλν ζηα ζέκαηα ησλ ρνιείσλ αιιά θαη ζε άιια πξνβιήκαηα, 

πνπ απαζρνινύλ ην Γήκν θαη γηα ηα νπνία είκαζηε ζίγνπξνη, πσο ζα δώζεη ιύζεηο. 

        Δίλαη απαξαίηεην ινηπόλ  λα ηνλ επραξηζηήζνπκε ζεξκά γηα όηη έρεη θάλεη κέρξη ηώξα, 

αιιά θαη πξνθαηαβνιηθά  γη απηά, πνπ πξόθεηηαη λα θάλεη ζην κέιινλ  

       Σν ΥΟΛΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ, πνπ εγθαηληάζακε απόςε είλαη, όηη ην θαιύηεξν από 

πιεπξάο θηηξίνπ θαη εμνπιηζκνύ.   

       Δδώ δίλνληαη επθαηξίεο γηα ηνπο λένπο καο, λα εθπαηδεπηνύλ, λα κάζνπλ κία εηδηθόηεηα 

ΥΡΗΙΜΗ θαη ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, γηα λα παξακείλνπλ, λα εξγαζηνύλ θαη λα παιέςνπλ κέζα 

ζηε ρώξα καο θαη λα ζπκβάιινπλ έηζη ζηελ παξαγσγηθή αλαζπγθξόηεζε ηεο παηξίδνο καο, 

απνδίδνληαο ηελ ππεξαμία ηεο κόξθσζήο ηνπο εδώ, ζηελ Διιάδα θαη όρη ζην εμσηεξηθό. 



 

 

Σν ηεξάζηην απηό έξγν, πνπ θαηαζθεπάζηεθε κέζσ ΓΙΣ, δειαδή κε ηε ζύκπξαμε 

ηνπ δεκόζηνπ κε ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, ζε δύν κόιηο ρξόληα, εθπέκπεη ηα  κελύκαηα: 

- Σεο ΔΝΟΣΗΣΑ, 
- Σεο ζπλελλόεζεο θαη ζπλεξγαζίαο  
- Σεο πγηνύο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

 

Σν απνηέιεζκα είλαη άξηζην θαη θαίλεηαη !!! 

Έλα θαζόια άξηην θαη σξαίν θηηξηαθό ζπγθξόηεκα, αιεζηλό ζηνιίδη γηα ην Γήκν 

καο. 

       Σν θηίξην ρσξίο θακία ακθηβνιία σο ΤΠΟΓΟΜΗ είλαη κεγάιε επέλδπζε. 

Όκσο ηα θηίξηα δελ  αμίδνπλ  ηίπνηα, αλ δελ ππάξρεη ην έκςπρν δπλακηθό, γηα λα 

κεηαδώζεη ηελ επηζηεκνληθή γλώζε θαη ηελ θαηάξηηζε θαη είκαη ζε ζέζε λα γλσξίδσ, όηη 

ζήκεξα ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό είλαη ηθαλόηαην θαη εγγπάηαη  ην κέιινλ ησλ καζεηώλ, νη 

νπνίνη είλαη νη απξηαλνί γνλείο, εξγαδόκελνη, επηζηήκνλεο, ηερλνθξάηεο θαη πνιηηηθνί.   

 Όζν πην πγηείο βάζεηο θαη αμίεο ππάξρνπλ ζήκεξα κέζα ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηόζν πην πγηήο ζα είλαη ε Κνηλσλία ζην κέιινλ, αθνύ ε θνηλσλία είλαη ε αληαλάθιαζε ησλ 

αηόκσλ, πνπ ηελ ζπλζέηνπλ. 

      Κύξηε Τπνπξγέ,  

Γηα λα αμησζνύκε λα θηάζνπκε ζην απνςηλό γεγνλόο θπζηθά ρξεηάζηεθαλ πνιιέο 

δηαδηθαζίεο θαη πνιύο ρξόλνο θαη επηηξέςηε κνπ ζην πξόζσπό ζαο λα πσ έλα κεγάιν 

επραξηζηώ θαη έλα κεγάιν ΔΤΓΔ ζηελ ειιεληθή Πνιηηεία, πνπ πέηπρε λα νινθιεξώζεη απηό 

ην αμηνζαύκαζην έξγν, ηόζν ζύληνκα, ελ κέζσ ηεο βαζεηάο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Κπξίεο θαη Κύξηνη, 

Σν ζρνιηθό απηό ζπγθξόηεκα ζηεγάδεη όιεο ηηο ειπίδεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Διπίδεο 

θαη όλεηξα γηα ην κέιινλ ησλ παηδηώλ καο, 

        Γηα ηνλ επαγγεικαηηθό ηνπο πξνζαλαηνιηζκό θαη ηελ ζηαδηνδξνκία ηνπο  

      Δύρνκαη θαιή δύλακε ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηνπο γνλείο θαη ζε όινπο ηνπο καζεηέο, 
 

   Καιό θνπξάγην θαη  θάζε επηηπρία. 

      Καη αο έρνπκε ζην κπαιό καο  απηό, πνπ έρεη πεη ν κεγάινο Γάιινο ζπγγξαθέαο Βίθησξ 

Οπγθώ, 

“Εκεί ποσ ανοίγει ένα στολείο κλείνει μία υσλακή.” 

 

Σειεηώλνληαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ  θ. πύξν Παπαληθόια  κε ηελ 

νξρήζηξα ηνπ θαη ηελ Κα  Ισάλλα Μνπξηδνύθνπ κε ηελ ρνξσδία ηεο, γηα ηελ αληδηνηειή 

πξνζθνξά ηνπο ζην θαιιηηερληθό κέξνο, πνπ ζα αθνινπζήζεη.» 

 

Εκ τοσ Γραυείοσ Επικοινωνίας  

& Δημοσίων Στέσεων 

 

 
 


