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Αθήνα, 21 Δεκεμβρίοσ 2022 

Ερώηηζη και Αίηηζη Καηάθεζης Εγγράθων 

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

Θέμα: 9ο Δημοηικό ζτολείο Αιγάλεω: έωλες σποζτέζεις ζε μαθηηές 
και γονείς 

Τελ πξώηε κέξα ηνπ ηξέρνληνο ζρνιηθνύ έηνπο 100 παηδηά ηνπ 9νπ Δεκνηηθνύ 

Σρνιείνπ Αηγάιεσ βξέζεθαλ ζην δξόκν κεηά ην ινπθέην ζηελ εμώπνξηα ηνπ 

θηηξίνπ ην νπνίν ηνπνζεηήζεθε κεηά από απόθαζε ηνπ Εθεηείνπ πνπ 

δηθαίσζε νξηζηηθά ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ. 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 167/2021 απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ 

Αηγάιεσ, απνθαζίζηεθε ε εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ραξαθηεξηζκνύ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηδηνθηεζίαο σο ρώξνο ζρνιείνπ. Η επηηξνπή θαηαιιειόηεηαο, 

ε νπνία είλαη αξκόδηα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 94 ηνπ λ.3852/2010, 

ζπγθξνηήζεθε ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 2022 γηα λα εμεηάζεη εάλ ην αθίλεην  

είλαη θαηάιιειν γηα ζρνιηθή ζηέγε. Εθόζνλ ην θξίλεη θαηάιιειν ν Δήκνο έρεη 

δεζκεύζεη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ πνζό κηζνύ εθαηνκκπξίνπ επξώ γηα λα 

πξνρσξήζεη ζε απαιινηξίσζε. 

Μεηά από ζρεηηθή επίθαηξε εξώηεζή κνπ (797/20-6-2022) πξνο ην 

Υπνπξγείν Εζσηεξηθώλ ν αλαπιεξσηήο ππνπξγόο Εζσηεξηθώλ θ. Πέηζαο καο 

ελεκέξσλε όηη ην πόξηζκα ηεο επηηξνπήο, δειαδή, ην πξαθηηθό 

θαηαιιειόηεηαο, αλακέλεηαη λα εθδνζεί ην επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα. 

Επίζεο δήισλε όηη «δεν μποπώ να πω ζε κανέναν Έλληνα πολίηη πώρ θα 

αξιοποιήζει ηην ιδιωηική ηος πεπιοςζία» αθήλνληαο λα ελλνεζεί όηη ε 

θπβέξλεζε είλαη ππέξ πάλησλ ηδησηηθώλ ζπκθεξόλησλ έλαληη αθόκα θαη ελόο 

δεκόζηνπ ζρνιείνπ.  

Ο Δήκαξρνο δήισλε ην Σεπηέκβξε όηη δελ ππάξρεη ζέκα κε πιεξσκώλ πξνο 

ηνπο ηδηνθηήηεο θαη πξόζζεζε πσο ν δήκνο ζα πξνρσξήζεη ζε αλαγθαζηηθή 

απαιινηξίσζε ηελ Παξαζθεπή (23.9.2022). Τν ζρνιείν άλνημε σζηόζν ε 

απαιινηξίσζε εθθξεκεί. 
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Τειηθά ζηηο 13 Δεθεκβξίνπ ν Δήκαξρνο αλαθνίλσζε ζηνπο γνλεηο όηη 

απνθάζηζε λα δεηήζεη ηε κεηαζηέγαζε ηνπ ζρνιείνπ ζην 14ν θαη λα 

παξαδνζεί ην θηήξην ηνπ 9νπ ζηνπο ηδηνθηήηεο, ελώ ηξέρεη ε δηαδηθαζία ηεο 

αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο. Με ηνπο καζεηέο λα βξίζθνληαη ππό έμσζε 

θαίλεηαη όηη Δήκνο θαη αξκόδηα ππνπξγεία δελ έρνπλ θάλεη ηίπνηα. Οη γνλείο 

ηνλίδνπλ όηη πξόθεηηαη γηα  απόθαζε «πος δεν καηανοούμε, δεν δεσόμαζηε, 

μια απόθαζη πος ήπθε ζε ανηίθεζη με όλερ ηιρ πποηγούμενερ αποθάζειρ ηος 

Δημοηικού ζςμβοςλίος και ηιρ δικέρ μαρ, ηηρ ζσολικήρ κοινόηηηαρ, πιέζειρ και 

αγώνα». Τν 14ν Δεκνηηθό είλαη ήδε θνξεζκέλν θαη έρεη κόλν ηξεηο ηνπαιέηεο. 

Πξνγξακκαηίδνπλ λα ηνπνζεηήζνπλ γπςνζαλίδεο γηα λα ρσξίζνπλ ηηο 

αίζνπζεο ζε θινπβηά θαη θνληέηλεξ ζηελ απιή γηα λα ρσξέζνπλ θαη νη 190 

καζεηέο. 

Ερωηώνηαι οι σποσργοί: 

1. Δηαζθαιίδεη ην δηθαίσκα ησλ παηδηώλ γηα αζθαιή θαη αμηνπξεπή ζρνιηθή 

ζηέγε ε ζπζηέγαζε ηνπ 9νπ κε ην 14ν κε ζύλνιν 190 πεξίπνπ καζεηώλ; 

 

2. Έρεη ζπληαρζεί ην πξαθηηθό θαηαιιειόηεηαο ηνπ ζρνιείνπ από ηελ 

αξκόδηα επηηξνπή; Δεδνκέλνπ όηη έρνπλ πεξάζεη 12 κήλεο από ηε ζρεηηθή 

απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνηνη είλαη νη ιόγνη ηεο 

θαζπζηέξεζεο; 

 

3. Τξέρεη ή όρη ε δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο; Αλ λαη ζε 

πνην ζεκείν βξίζθεηαη; 

Αιηούμαι ηην καηάθεζη ηων παρακάηω εγγράθων: 

1. Τν πόξηζκα ηεο επηηξνπήο θαηαιιειόηεηαο γηα ην ελ ιόγσ ζρνιείν θαη ην 

πξαθηηθό θαηαιιειόηεηαο. 

 

2. Όια ηα έγγξαθα από πιεπξάο Δήκνπ ζε ζρέζε κε ηηο ελέξγεηεο πνπ 

έγηλαλ πξνο πινπνίεζε ηεο απόθαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, πνπ 

πάξζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2021. 

Ο ερωηών βοσλεσηής  

 
 

Κρίηων Αρζένης 




