
 

 

Αθήνα, 5 Απριλίου 2021 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  

Θέμα: Προβλήματα σχολικής στέγασης στο Περιστέρι 

Στην περιοχή του Περιστερίου, έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας, συναντώνται 

σοβαρές ελλείψεις σε ότι αφορά το κτιριακό ζήτημα των σχολείων της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Αναφέρουμε ότι το κτίριο του 10ου Λυκείου, στον Άγιο Ιερόθεο, είναι υπό 

κατασκευή εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες και σχολείο δεν έχει παραδοθεί ακόμη. Το εν λόγω 

λύκειο συστεγάζεται σε συνθήκες ασφυξίας, με λυόμενα κτίρια εκεί που κανονικά θα έπρεπε 

να είναι η αυλή, με το 7ο Λύκειο. Παρομοίως, το 1ο Γυμνάσιο συστεγάζεται με το 1ο Λύκειο και 

μπορεί κανείς με μια απλή παρατήρηση να διαπιστώσει το μεγάλης πρωτοτυπίας φαινόμενο, 

αλλά δυστυχώς όχι σπάνιο στα ελληνικά σχολεία, να έχουν μετατραπεί διάδρομοι του σχολείου 

σε αίθουσες διδασκαλίας.  

Τεράστιο πρόβλημα αποτελεί και η συστέγαση του Ειδικού Σχολείου με το 3ο ΕΠΑ.Λ.. Το 

Ειδικό Σχολείο κατάφερε να λειτουργήσει πρόπερσι, παρόλο που ήταν ιδρυμένο πάνω από 

δέκα χρόνια, καθώς δεν υπήρχε κτίριο. Τελικά, ξεκίνησε η συστέγαση με το 3ο ΕΠΑ.Λ., αλλά 

αναρωτιόμαστε αν είναι αυτοί όροι λειτουργίας ενός Ειδικού Σχολείου. Καλύπτονται όλες οι 

προδιαγραφές λειτουργίας ενός τέτοιου σχολείου, που έχει εξ’ ορισμού υψηλές απαιτήσεις σε 

υποδομές;  

Το νεοϊδρυθέν Καλλιτεχνικό Σχολείο του Περιστερίου συστεγάζεται με το 1ο ΕΠΑ.Λ., σε κτίριο 
ΣΔΙΤ, με ό,τι προβλήματα καταρχάς μπορεί να προκύπτουν από το καθεστώς αυτό σε ό,τι 
αφορά την καλή λειτουργία και τεχνική επίβλεψη του κτιρίου. Επιπρόσθετα, τα καλλιτεχνικά 
σχολεία, όπως και τα ΕΠΑ.Λ., είναι σχολεία που κατ’ εξοχήν χρειάζονται πολλούς και 
ποικιλόμορφους χώρους προκειμένου να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί σκοποί τους.  

Ερωτάται η κ. Υπουργός: 

1. Πότε θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί το κτίριο του 10ου Λυκείου, που χτίζεται εδώ και 
είκοσι χρόνια, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση και να πάψουν τα παιδιά να 
κάνουν μαθήματα σε λυόμενα μέσα στην αυλή; Πότε θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί 
επιτέλους ένα κτίριο για να στεγάσει το Ειδικό Σχολείο, που θα πληροί όλες τις 
σύγχρονες προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για ένα Ειδικό Σχολείο;  

2. Τι προτίθεται να κάνει το υπουργείο προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κατάσταση και 
στα υπόλοιπα σχολεία, όπως το Καλλιτεχνικό, που λόγω έλλειψης χώρων για 
εργαστήρια και τις πολύμορφες δραστηριότητες που αναπτύσσουν τα εν λόγω σχολεία, 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο μέγιστο στις ανάγκες των μαθητών-τριών; 
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