
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 

6 Σεπτεμβρίου 2021 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα. 

Θέμα: «Σοβαρές καταγγελίες για την τοποθέτηση κοντέινερς από τον Δήμο Αθηναίων ως προσωρινών σχολικών 

αιθουσών των 153ου και 154ου νηπιαγωγείων Αθηνών στα Πατήσια.» 

Κύριε Υπουργέ, 

Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στους κατοίκους των Πατησίων και στους γονείς των νηπίων το ζήτημα της 

στέγασης σε κοντέινερς των 153ου και 154ου νηπιαγωγείων Αθηνών σε ακίνητο επί της οδού Ιακωβάτων, η οποία 

μεθοδεύεται υπό καθεστώς αδιαφάνειας, πλήθους νομικών παρατυπιών (ενδεικτικά: ανυπαρξία κυριότητας του Δήμου επί 

του οικοπέδου, απουσία του κατά νόμο ΠΔ για την ίδρυση νηπιαγωγίου, έλλειψη διαπιστωτικής απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου περί μη υπάρξεως εναλλακτικής στέγης και αποφάσεως καταλληλότητας της Τριμελούς Επιτροπής, 

αλλεπάλληλες παραβιάσεις του Ν. 4495/2017 και της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/Ι43266/1174), και fast-track διεκπεραίωσης εκ 

μέρους του Δήμου Αθηναίων. 

Μετά την πλήρη αδιαφορία του Δήμου στις εκκλήσεις των κατοίκων αλλά και την αδικαιολόγητα κατασταλτική παρουσία 

των ΜΑΤ στην περιοχή, περίοικοι της οδού Ιακωβάτων προσέφυγαν στο Διοικητικό Εφετείο ζητώντας την ακύρωση της 

σχετικής απόφασης του Δήμου και παράλληλα την χορήγηση αναστολής και την έκδοση προσωρινής διαταγής. Σημειωτέον 

ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει αποφασίσει την τοποθέτηση κοντέινερς-αιθουσών νηπιαγωγείων και σε άλλες περιοχές του 

Δήμου, όπως η Κυψέλη, γεγονός που προμηνύει περαιτέρω δικαστικές εξελίξεις. 

Συνεπώς, προδιαγράφεται και πάλι σαφής διάθεση μείωσης του πρασίνου σε μια εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη περιοχή 

του Δήμου Αθηναίων, ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται η στέγαση νηπίων σε όλως ακατάλληλους και επικίνδυνους χώρους, και 

μάλιστα εν μέσω νέου πανδημικού κύματος. Είναι ανήκουστο και αδιανόητο γραμμές του τρένου να βρίσκονται σε 

απόσταση 11 μέτρων από την είσοδο των αιθουσών κοντέινερ στις οποίες στεγάζονται νήπια με μειωμένη συναίσθηση 

κινδύνου και παραπλεύρως πρατήριο καυσίμων και ετοιμόρροπο εγκαταλελειμμένο κτήριο-σκουπιδότοπος, ενώ η 

παράνομη κοπή δέντρων δίχως προγενέστερη τεχνική έκθεση-μελέτη άγει σε υποβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος». 

Επιπλέον, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επισημάνει σχετικά ότι «έχει γίνει αποδέκτης σημαντικού αριθμού αναφορών περί 

της έλλειψης κατάλληλων κτιριακών υποδομών δημοσίων νηπιαγωγείων. Τα προβλήματα αφορούν τη μη ορθή επιλογή 

χώρων, πολεοδομικές παραβάσεις στις υφιστάμενες δομές, αλλά, κυρίως, έλλειψη ενιαίων και σαφώς καθορισμένων 

κτιριολογικών προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών κατά την κατασκευή ή διαρρύθμιση των κτιρίων, με αποτέλεσμα 

οι χώροι να μην ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νηπίων... Σε πολλές περιπτώσεις, οι Δήμοι... κατασκεύασαν λυόμενες 

κατασκευές... [οι οποίες] δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις μόνιμες κτιριακές υποδομές... Εκτός αυτού, δεν είναι δόκιμο 

ο κτιριακός προγραμματισμός για τα σχολεία να επηρεάζεται και να διαμορφώνεται από την εξεύρεση βραχέων λύσεων, 

υπό την χρονική πίεση άμεσης δημιουργίας επιπλέον χώρων.» 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Πώς και πότε προτίθεστε να ενεργήσετε κατά λόγο αρμοδιότητας προκειμένου α) να παύσει άμεσα κάθε περαιτέρω 

ενέργεια εκ μέρους του Δήμου, β) να παύσει η απαράδεκτη πρακτική της στέγασης σχολικών αιθουσών σε κοντέινερ, και γ) 

να συμβάλλετε ενεργά στην τήρηση της νομιμότητας έναντι παντός; 
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