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Αθήνα, 21 Νοεμβρίοσ 2022 

Ερώηηζη και Αίηηζη Καηάθεζης Εγγράθων 

 Προς ηον Υποσργό Εζωηερικών, Παιδείας & Θρηζκεσμάηων, 
Υποδομών & Μεηαθορών, Οικονομικών 

Θέμα: Σειζμόπληκηα ζτολεία από ηο 2019 ζηο Αιγάλεω 

Εδώ θαη ηξία ρξόληα ε Έλσζε ησλ Σπιιόγσλ γνλέσλ & θεδεκόλσλ ηνπ Δήκνπ 

Αηγάιεσ, δεηά λα εμεπξεζεί νξηζηηθή ιύζε από ην Υπ. Παηδείαο, ηνλ Δήκν θαη 

ηελ «Κηηξηαθέο Υπνδνκέο ΑΕ» γηα ηα ζεηζκόπιεθηα ζρνιηθά θηίξηα ηεο 

πεξηνρήο κε πεξίπνπ 1.000 καζεηέο ηνπ Αηγάιεσ (ζε ζύλνιν 8.000) λα είλαη 

εθηόο ησλ ζρνιηθώλ ηνπο θηηξίσλ. 

Τέζζεξα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα (10 ζρνιεία ζπλνιηθά), ην 7ν , 11ν , 17ν θαη 

Εηδηθό Δεκνηηθό Σρνιείν καδί κε ην Εηδηθό λεπηαγσγείν θαη άιια 2 

λεπηαγσγεία θαζώο θαη ην Εζπεξηλό Γπκλάζην Λύθεην θαη ην 1ν  Γπκλάζην 

έρνπλ ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο από ην ζεηζκό ηνπ 2019, «εμνξίδνληαο» ηνπο 

καζεηέο ζε ζπζηεγάζεηο, ζπγρσλεύζεηο θαη άιιεο πξνζσξηλέο ιύζεηο. Δε 

γλσξίδνπκε πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ζηα άιια ζρνιεία γηαηί δελ έρνπλ γίλεη νη 

απαξαίηεηεο κειέηεο -θαλέλα από ηα ζρνιεία δελ έρεη αληηζεηζκηθή 

ηαπηόηεηα ζε κηα πεξηνρή επηθίλδπλε ιόγσ ζεκείνπ, εδάθνπο αιιά θαη 

παιαηόηεηαο ησλ θαηαζθεπώλ. 

Εηδηθόηεξα, ην 17ν Δεκνηηθό Σρνιείν Αηγάιεσ, ζην νπνίν ζπζηεγάδεηαη ην 15ν 

θαη ην 28ν λεπηαγσγείν γηα 4ε ζπλερή ζρνιηθή ρξνληά παξακέλεη θιεηζηό θαη 

κε επηζθεπαζκέλν κεηά ηνλ ζεηζκό ηνπ 2019. Έθιεηζε ιόγσ ησλ δεκηώλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ θαη έθηνηε νη καζεηέο καδί κε ηνπο γνλείο ηνπο κεηαθηλνύληαη ζε 

άιια πην καθξηλά ζρνιεία. Οη γθξεκηζκέλνη ηνίρνη, ηα θαηεζηξακκέλα ζξαλία 

θαη ηα πεηακέλα ζρνιηθά βηβιία ζπλζέηνπλ ηελ εηθόλα εγθαηάιεηςεο πνπ 

αληηθξίδεη θαλείο ζην εζσηεξηθό ηνπ.  

Ερωηώνηαι οι Υποσργοί: 

1. Έρεη εμαζθαιηζηεί επαξθήο ρξεκαηνδόηεζε πξνο ηηο αξκόδηεο 

ππεξεζίεο κε εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθό πξνζσπηθό έηζη ώζηε λα 

εληζρπζεί απνθαζηζηηθά ν πξνζεηζκηθόο έιεγρνο ζηα ζρνιεία ηνπ 

Δήκνπ ζε κόληκε θαη ζηαζεξή βάζε;  

2. Έρνπλ γίλεη γηα θέηνο νη απαξαίηεηνη έιεγρνη (ζηαηηθή επάξθεηα–

έμνδνη δηαθπγήο–ππξαζθάιεηα–επάξθεηα ζε πξναύιηα θαη ρώξνπο 
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ζπγθέληξσζεο-παξάζπξα- αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο- θάγθεια θιπ) ζε 

όια ηα ζρνιεία ηνπ Δήκνπ αιιά θαη νη παξεκβάζεηο πνπ ζα θξηζνύλ 

απαξαίηεηεο, ζύκθσλα θαη κε ηνλ αληηζεηζκηθό θαλνληζκό ηνπ 2003; 

Πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ 

Δήκνπ έσο ζήκεξα; 

3. Πνην είλαη ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ην ζεηζκόπιεθην 11ν Δεκνηηθό 
Σρνιείν Αηγάιεσ - 11ν Νεπηαγσγείν Αηγάιεσ γηα ηα νπνία κε 
θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 3 ρξόλσλ ππεγξάθε ε ζύκβαζε αλάζεζεο 
εθπόλεζεο κειέηεο; 

4. Πνην είλαη ην ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηώλ γηα ηελ νξηζηηθή 

απνθαηάζηαζε ηνπ ζεηζκόπιεθηνπ 17νπ Δεκνηηθνύ;  

5. Πόηε ζα αξρίζνπλ νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ζην θηηξηαθό 

ζπγθξόηεκα ηνπ 7νπ Δεκνηηθνύ;  

6. Σε πνην ζηάδην βξίζθνληαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

1νπ Γπκλαζίνπ γηα ην νπνίν ππάξρεη έγθξηζε γηα ην πξόγξακκα 

«Αληώλεο Τξίηζεο» από ην Γελάξε 2022; Γηαηί θαζπζηεξεί ε εθπόλεζε 

ηνπ έξγνπ θαη πνην είλαη ην ρξνλνδηάγξακκα; Έρνπλ θαηαηεζεί νη 

πξνκειεηέο από ην Δήκν; 

7. Με πνηνλ ηξόπν έρνπλ θαηαλεκεζεί έσο ζήκεξα ηα ρξήκαηα από ην 

Πξόγξακκα ελίζρπζεο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» ζρεηηθά κε ηελ παηδεία ζην 

Δήκν θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηα πξναλαθεξόκελα ζεηζκόπιεθηα 

ζρνιεία; 

8. Πόζα ρξήκαηα θαη ζε πνηα από ηα πξναλαθεξόκελα ζεηζκόπιεθηα 

ζρνιεία έρνπλ δαπαλεζεί από ηελ εηήζηα επηρνξήγεζε ηνπ Υπνπξγείνπ 

Εζσηεξηθώλ; 

Αιηούμαι ηην καηάθεζη ηων παρακάηω εγγράθων: 

1. Τε ζύκβαζε αλάζεζεο εθπόλεζεο κειέηεο γηα ην 11ν Δεκνηηθό Σρνιείν 

Αηγάιεσ - 11ν Νεπηαγσγείν Αηγάιεσ. 

2. Τελ παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο πνπ έιεμε 3 Ννέκβξε 2022 γηα ην έξγν 

απνθαηάζηαζεο ησλ ζεηζκνπιεθηώλ 7ν θαη 17ν Δεκνηηθνύ. 

3. Τα δειηία ειέγρσλ αζθάιεηαο πνπ έγηλαλ ζηα ζρνιεία ηνπ Δήκνπ 

Αηγάιεσ από ηηο αξκόδηεο ηερληθέο ππεξεζίεο. 

Ο ερωηών βοσλεσηής  
 

Κρίηων Αρζένης 




