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Εκδήλωση για την υπογραφή της συμφωνίας 

συνεργασίας μεταξύ ΕΚΠΑ και Δήμου Αθηναίων 

για τους χώρους του Μαρασλείου Διδασκαλείου 

Αθήνα, 22/2/2023 

Ομιλία του Πρύτανη Καθηγητή Θάνου Δημόπουλου 

Με εξαιρετική τιμή και ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε σήμερα 

εδώ, σε έναν ιστορικό χώρο, σημαντικό τοπόσημο των Αθηνών, για την 

υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ ΕΚΠΑ και Δήμου Αθηναίων για 

τους χώρους του Μαρασλείου Διδασκαλείου 

Ως Πρυτανική Αρχή σχεδιάσαμε, υλοποιήσαμε και υλοποιούμε 

σημαντικές παρεμβάσεις για την ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών του 

ΕΚΠΑ, μια προτεραιότητα που θέσαμε εξαρχής ψηλά και την εφαρμόζουμε με 

συγκεκριμένες προγραμματικές δράσεις, ενισχύοντας σημαντικά όλες τις 

δομές και υποδομές. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο χώρος που βρισκόμαστε σήμερα: Το 

Μαράσλειο Διδασκαλείο! 

Το Μαράσλειο Διδασκαλείο, η «καρδιά» της Εκπαίδευσης στη χώρα 

μας, βρίσκεται ήδη σε τροχιά αναβάθμισης και ενίσχυσης, μέσα από ένα 
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πλέγμα δράσεων και έργων του ΕΚΠΑ, με σκοπό την ανάδειξη της κομβικής 

σημασίας λειτουργίας του ως Κέντρου ευρύτερα για τον ρου και τα δρώμενα 

της Εκπαίδευσης, με ιδιαίτερο συμβολισμό και στη σημερινή εποχή.  

Ας μην λησμονούμε ότι στους χώρους του προσέφεραν σημαντικό 

έργο κορυφαίες προσωπικότητες της Εκπαίδευσης, όπως ο Δημήτριος Γληνός, 

ο Αλέξανδρος Δελμούζος, η Ρόζα Ιμβριώτη, κ.ά. 

Με τις συμφωνίες, λοιπόν, που υπογράφονται σήμερα μεταξύ του 

ΕΚΠΑ και του Δήμου Αθηναίων και οι οποίες έχουν εγκριθεί τόσο από το 

Πρυτανικό Συμβούλιο και την Σύγκλητο του ΕΚΠΑ, όσο και από την 

Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, 

επιτυγχάνεται η επίλυση σειράς ζητημάτων σχετικά με την χρήση των κτηρίων 

του Μαράσλειου Διδασκαλείου από τα σχολεία που στεγάζονται σε αυτό, προς 

δύο κατευθύνσεις:  

Αφενός επιλύεται η εκκρεμότητα ως προς την χρήση του Μαρασλείου 

Συγκροτήματος και τις οικονομικές σχέσεις που συνδέονταν με αυτήν, η οποία 

έχει διαρκέσει είκοσι πέντε έτη, αφού το ζήτημα αυτό παρέμενε ανεπίλυτο από 

το έτος 1998, οπότε και είχε μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών η 

υπουργική απόφαση, βάσει της οποίας το Πανεπιστήμιο κατέστη κύριος του 

συγκροτήματος του Μαρασλείου.  

Η εκκρεμότητα αυτή είχε στο μεταξύ οδηγήσει σε διαδικασία 

ενώπιον των Δικαστηρίων, η οποία λήγει οριστικά με την υπογραφή των 

συμφωνιών αυτών: αντί το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και ο 

Δήμος Αθηναίων να αντιδικούν για ζητήματα που εδώ και έτη αφορούσαν το 

δημόσιο συμφέρον, πλέον συνεργάζονται και επιλύουν πολυετείς 

εκκρεμότητες.  
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Αφετέρου συμφωνείται και η μελλοντική χρήση των κτηρίων αυτών 

από τα σχολεία που στεγάζονται στο Μαράσλειο Συγκρότημα, έως το 

καλοκαίρι του 2034, διευκρινίζονται και οι μελλοντικές οικονομικές σχέσεις 

για την χρήση αυτή προς αποφυγή επανάληψης των ασαφειών και 

αμφιβολιών για το μέλλον, προς όφελος και των δύο πλευρών και 

αποσαφηνίζεται το ζήτημα της συντήρησης και επισκευής ζημιών, φθορών και 

βλαβών, που είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ασφάλεια όλων, μαθητών και 

διδασκόντων.  

Ταυτόχρονα τίθενται οι προϋποθέσεις για περαιτέρω συνεργασία 

μεταξύ ΕΚΠΑ και Δήμου Αθηναίων προς όφελος της ανάπτυξης του 

Μαρασλείου Συγκροτήματος, των σχολείων και των μαθητών του και 

ταυτόχρονα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ 

και των φοιτητών του. 

Κατά τη διάρκεια της Πρυτανείας μου το ΕΚΠΑ δρομολογήσαμε μια 

σειρά από έργα και παρεμβάσεις σε υποδομές στο κέντρο της Αθήνας και 

μάλιστα σε περιοχές και περιόδους που άλλοι αποχωρούσαν από την περιοχή, 

λειτουργώντας έτσι και ως καταλύτης ανάπτυξης για τον Δήμο.  

Οι εργασίες που πραγματοποιήσαμε στο Μαράσλειο, μαζί με τις 

εργασίες που ήδη προχώρησαν για το Παλαιό Χημείο και προχωρούν για το 

Νέο Χημείο, όπως και οι εργασίες για την Ίριδα και την Πανεπιστημιακή Λέσχη 

στην Ιπποκράτους, το Γρυπάρειο Μέγαρο στη Σοφοκλέους, το μέγαρο της 

Νομικής και κτήρια στην Ακαδημίας και αλλού, αποτελούν σημαντικές 

παρεμβάσεις για την ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών του ΕΚΠΑ, 

ενισχύοντας σημαντικά την “πανεπιστημιούπολη του κέντρου” προς όφελος 

και της Πόλης μας.  



 4 

Ειδικότερα ως προς τη Σχολή Επιστημών Αγωγής, σε πρώτη φάση 

και κατόπιν σχετικής μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΚΠΑ, 

ολοκληρώθηκαν οι εργασίες οι οποίες αναβάθμισαν αισθητικά και ποιοτικά 

τον εξωτερικό φωτισμό του Μαράσλειου Διδασκαλείου Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, βελτιώνοντας την εικόνα του κτηρίου ως σημαντικού 

τοπόσημου και αναδεικνύοντας τα νεοκλασικά του στοιχεία.  

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν, βάσει μελετών της Τεχνικής 

Υπηρεσίας, με έγκριση από τη Σύγκλητο, εργασίες για την αναβάθμιση των 

εσωτερικών χώρων αυτού. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης και 

επισκευής του ισόγειου χώρου παραπλεύρως του Διδασκαλείου, ώστε να 

καταστεί ο χώρος απόλυτα λειτουργικός. Επίσης, έγιναν εργασίες για την 

ανακαίνιση και αναβάθμιση των βοηθητικών χώρων του κτηρίου, σύμφωνα με 

όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Ενδεικτικά αναφέρονται: ανακαίνιση 

κοινόχρηστων λουτρών στον περιβάλλοντα χώρο του Μαράσλειου 

Διδασκαλείου, επέκταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, προμήθεια και 

εγκατάσταση αναβατορίου κλίμακας για την προσβασιμότητα του 

αμφιθεάτρου του Μαράσλειου Διδασκαλείου σε ΑμεΑ, συντήρηση και 

επισκευή ισογείου στο χώρο του Μαρασλείου για τη μετεγκατάσταση της 

Γραμματείας του Τ.Ε.Α.Π.Η. και προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και 

εξοπλισμού ισχυρών ρευμάτων για δύο εργαστήρια υπολογιστών. 

 
Παράλληλα, προχωρούν πλέον και οι εργασίες για την αναβάθμιση 

του κτηρίου του Νέου Χημείου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης - κατασκευής 

του έργου  ανέρχεται σε ποσό άνω των 2,8 εκ. € και  χρηματοδοτείται από το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 



 5 

Με το έργο αυτό εκσυγχρονίζουμε επίσης ένα ιστορικό κτήριο, 

καλύπτοντας σύγχρονες προδιαγραφές που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν 

κατασκευή νέου ανελκυστήρα για ΑΜΕΑ, αναβάθμιση της ενεργειακής 

απόδοσης και της πυροπροστασίας του κτηρίου, εκσυγχρονισμό των 

Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων αυτού, ανακαίνιση βοηθητικών 

χώρων, αποκατάσταση σκυροδεμάτων και χρωματισμούς εσωτερικών και 

εξωτερικών χώρων κ.ά. 

Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης 

ή/και δημιουργίας νέων υποδομών σε όλα τα σημεία παρουσίας του ΕΚΠΑ, ενώ 

υλοποιούνται και μεγάλες προμήθειες εξοπλισμού.  

Το όραμά μας για το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο στον 21ο αιώνα, 

και ιδιαιτέρως για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι 

να συνεχίσει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών 

και αναπτυξιακών αναγκών και προκλήσεων του τόπου και του λαού μας, και 

ιδιαίτερα της Αθήνας, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής 

δεοντολογίας, της λογοδοσίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής 

συνοχής. 


