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Επίκαιρη Ερώτηση
Προς τον Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: Να σταματήσει ο εμπαιγμός των μαθητών του 9ου Δημοτικού στο
Αιγάλεω
Εδώ και τρία χρόνια η Ένωση των συλλόγων γονέων του Αιγάλεω, ζητά να εξευρεθεί
οριστική λύση από το Υπ. Παιδείας, το Δήμο και την ΚΤΥΠ για τα σεισμόπληκτα
σχολικά κτίρια του Δήμου και τη στέγαση του 9ου Δημοτικού Σχολείου στο οποίο
έχει γίνει έξωση ενώ μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για να
χαρακτηριστεί ως σχολική στέγη και να απαλλοτριωθεί.
Στον Δήμο Αιγάλεω, το 9ο Δημοτικό Σχολείο στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο κτίριο,
χωρίς να υπάρχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο ενοικίασης και δεν έχει γίνει
καταβολή των μισθωμάτων από το έτος 2019. Κατόπιν των αποφάσεων των
δικαστηρίων στα οποία προσέφυγαν οι ιδιοκτήτες, έγινε έξωση του σχολείου. Η
Υφυπουργός Παιδείας, στη συζήτηση της πρόσφατης σχετικής με το θέμα, επίκαιρης
ερώτησης που κατέθεσα στη βουλή, μας ενημέρωσε ότι δεν αποτελεί αντικείμενο
αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, «απλώς είναι στα ενδιαφέροντα του
Υπουργείου» όπως ακριβώς δήλωσε και παρέπεμψε στο Δήμο Αιγάλεω, στο
Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Υποδομών.
Εντούτοις, το θέμα έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο καθώς όπως καταγγέλλουν οι γονείς,
δεν έχουν πάρει σαφείς απαντήσεις από το Δήμο για τις ενέργειες του ενώ η
αρμόδια επιτροπή που θα χορηγήσει την καταλληλότητα του κτιρίου για τον
χαρακτηρισμό του ως σχολική στέγη, δεν έχει λάβει σχετική απόφαση έως σήμερα.
Οι γονείς και κάτοικοι του Αιγάλεω καταγγέλλουν τον εμπαιγμό και στις 17.06.2022
προχώρησαν σε νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας, αυτή τη φορά έξω από το
Υπουργείο Εσωτερικών για τα συσσωρευμένα προβλήματα των σχολικών κτιρίων
του Δήμου Αιγάλεω.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Έχει χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Αιγάλεω για την καταβολή των μισθωμάτων;
Γιατί αυτά δεν καταβλήθηκαν στους ιδιοκτήτες με αποτέλεσμα την δικαστική
προσφυγή και την έξωση του σχολείου;
2. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει για την επίσπευση του χαρακτηρισμού του

κτιρίου ως σχολική στέγη προκειμένου να προχωρήσει η απαλλοτρίωση;
Υπάρχει κάποιο διαδικαστικό ή άλλο ουσιαστικό κώλυμα για την αδυναμία
της επιτροπής να εκδώσει τη σχετική βεβαίωση;
Ο ερωτών βουλευτής

Κρίτων Αρσένης

