
 

 

Αθήνα, 16 Ιανοσαρίοσ 2023 

Δπίκαιρη Δρώηηζη 
Προς Υποσργό Δζωηερικών 

Θέμα: 9ο Γημοηικό Στολείο Αιγάλεω: έωλες σποζτέζεις ζε μαθηηές, γονείς και 
εκπαιδεσηικούς 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 167/2021 απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ Αηγάιεω, 
απνθαζίζηεθε ε εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ραξαθηεξηζκνύ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηδηνθηεζίαο 
ωο ρώξνο ζρνιείνπ. Η επηηξνπή θαηαιιειόηεηαο, ε νπνία είλαη αξκόδηα, ζύκθωλα κε ην 
άξζξν 94 ηνπ λ.3852/2010, ζπγθξνηήζεθε ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 2022 γηα λα εμεηάζεη ην 
αθίλεην εάλ  είλαη θαηάιιειν γηα ζρνιηθή ζηέγε. Εθόζνλ ην θξίλεη θαηάιιειν, ν δήκνο έρεη 
δεζκεύζεη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ πνζό κηζνύ εθαηνκκπξίνπ επξώ γηα λα πξνρωξήζεη ζε 
απαιινηξίωζε. Ωζηόζν ν δήκαξρνο παξαβίαζε ηελ νκόθωλε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ 
ζπκβνπιίνπ γηα κε κεηεγθαηάζηαζε ηνπ 9νπ Δεκνηηθνύ Αηγάιεω. 

Μεηά από ζρεηηθή επίθαηξε εξώηεζή κνπ (797/20-6-2022) πξνο ην Υπνπξγείν 
Εζωηεξηθώλ ν αλαπιεξωηήο ππνπξγόο Εζωηεξηθώλ καο ελεκέξωζε όηη ην πόξηζκα ηεο 
επηηξνπήο, δειαδή, ην πξαθηηθό θαηαιιειόηεηαο, αλακέλεηαη λα εθδνζεί ην επόκελν 
ρξνληθό δηάζηεκα. Επίζεο δήιωλε όηη «δελ κπνξώ λα πω ζε θαλέλαλ Έιιελα πνιίηε πώο ζα 
αμηνπνηήζεη ηελ ηδηωηηθή ηνπ πεξηνπζία» αθήλνληαο λα ελλνεζεί όηη ε θπβέξλεζε είλαη 
ππέξ πάληωλ ηδηωηηθώλ ζπκθεξόληωλ έλαληη αθόκα θαη ελόο δεκόζηνπ ζρνιείνπ.  

Σηηο 13 Δεθεκβξίνπ ν Δήκαξρνο Αηγάιεω αλαθνίλωζε ζηνπο γνλεηο όηη απνθάζηζε λα 
δεηήζεη ηε κεηαζηέγαζε ηνπ ζρνιείνπ ζην 14ν θαη λα παξαδνζεί ην θηήξην ηνπ 9νπ ζηνπο 
ηδηνθηήηεο, παξ’ όιν πνπ ηξέρεη ππνηίζεηαη ε δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίωζεο. 
Οη γνλείο ηνλίδνπλ όηη πξόθεηηαη γηα  απόθαζε «πνπ δελ θαηαλννύκε, δελ δερόκαζηε, κηα 
απόθαζε πνπ ήξζε ζε αληίζεζε κε όιεο ηηο πξνεγνύκελεο απνθάζεηο ηνπ Δεκνηηθνύ 
ζπκβνπιίνπ θαη ηηο δηθέο καο, ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, πηέζεηο θαη αγώλα». Τν 14ν 
Δεκνηηθό είλαη ήδε θνξεζκέλν.   

Τν πξωί ηεο 9εο Ιαλνπαξίνπ εθπαηδεπηηθνί, γνλείο θαη ηα παηδηά ηνπ 9νπ Δεκνηηθνύ 
Σρνιείνπ Αηγάιεω βξήθαλ, γηα κία αθόκε θνξά, ην ζρνιείν ηνπο θιεηδακπαξωκέλν θαη 
θπιαζζόκελν από εηαηξεία security. Η Δηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Ειιάδνο θαηαγγέιιεη όηη 
είλαη παηδαγωγηθά απαξάδεθην ζηα κέζα ηεο ρξνληάο νη καζεηέο, κε ηνπο δαζθάινπο θαη 
ηνπο γνλείο ηνπο λα βξίζθνληαη ζε απηό ην θαζεζηώο αλαζθάιεηαο. 

Δρωηάηαι ο σποσργός: 

1. Δηαζθαιίδεη ην δηθαίωκα ηωλ παηδηώλ γηα αζθαιή θαη αμηνπξεπή ζρνιηθή ζηέγε ε 
ζπζηέγαζε ηνπ 9νπ κε ην 14ν κε ζύλνιν 190 πεξίπνπ καζεηώλ; 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; Τξέρεη ή όρη ε δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο 
απαιινηξίωζεο; Αλ λαη ζε πνην ζεκείν βξίζθεηαη; 

2. Δεζκεύεζηε λα ζηακαηήζεηε ην θαζεζηώο αδηαθάλεηαο, λα ππάξμεη μαλά έλαο 

δεκνθξαηηθόο έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο γηα λα κπνξέζεη λα πξνρωξήζεη άκεζα ε 

απαιινηξίωζε ηνπ ζρνιηθνύ θηηξίνπ θαη λα ζηακαηήζεη ε δηαδηθαζία ηεο έμωζεο;  

 
Ο ερωηών Βοσλεσηής 

 
Κρίηων Αρζένης 
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