
 

 

Αθήνα, 23 Ιανοσαρίοσ 2023 

Δπίκαιρη Δρώηηζη 
Προς Υποσργό Παιδείας και Θρηζκεσμάηων 

Θέμα: Κλείνοσν ηο 28ο Γημοηικό Στολείο Περιζηερίοσ 

Πηζηό ζηελ ηαθηηθή ηεο απαμίσζε θαη ζηε ζπλέρεηα θαηάξγεζε ησλ δεκόζησλ 

ζρνιηθώλ δνκώλ, ην ππνπξγείν κεηά από εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Γ΄ Αζήλαο θαηαξγεί ην 28ν Γεκνηηθό Σρνιείν Πεξηζηεξίνπ θαη ην 

ζπγρσλεύεη κε ην 20ν Γεκνηηθό από ην ζρνιηθό έηνο 2023-2024. 

Από ην 2008 έρεη γίλεη νξηζηηθή απαιινηξίσζε νηθνπέδνπ γηα λα ζηεγάζεη ην 28ν . 

Δλώ ε ΚΤΥΠ Α.Δ. δεηά 5-εηή πξόβιεςε γηα ηνλ καζεηηθό πιεζπζκό ηεο πεξηνρήο γηα 

λα πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ηεο θαηαζθεπήο λένπ ζρνιείνπ, ην ππνπξγείν 

αξθείηαη ζε νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Αξθεηνί καζεηέο ηνπ 28νπ κε ηνπο γνλείο ηνπο 

βηώλνληαο ηελ απαμίσζε ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ κεηαγξάθνληαη ή/θαη κεηαθνκίδνπλ 

αθόκα. Τα ηειεπηαία 5 ρξόληα ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ κεηώζεθε θαηά 

50%. 

Η Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ ζρνιείνπ νκόθσλα απνθάζηζε λα κε δερζεί ηελ αλαζηνιή 

ιεηηνπξγίαο. Τν ζρνιείν πξέπεη λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί, κε αηαιάληεπην θύξην 

ζηόρν ηε κεηαθνξά ηνπ ζε θαηλνύξγην ζύγρξνλν θηίξην. 

Σηηο 15 Ιαλνπαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζύζθεςε θνξέσλ ηνπ Πεξηζηεξίνπ κε ζέκα 

ην θιείζηκν ηνπ ζρνιείνπ. Σε απηή έιαβαλ κέξνο ν  Σύλδεζκνο Σπληαμηνύρσλ ΙΚΑ 

Πεξηζηεξίνπ, ε Α’ ΔΛΜΔ Πεξηζηεξίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, ν Σύιινγνο Δθπαηδεπηηθώλ 

Έιιε Αιεμίνπ, ε ΟΓΔ Πεξηζηεξίνπ, ε Έλσζε Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ Πεξηζηεξίνπ, ην 

Παξάξηεκα Λνγηζηώλ Γπηηθώλ Σπλνηθηώλ, ε Έλσζε ΔΒΔ Πεξηζηεξίνπ, ην Σπλδηθάην 

Οηθνδόκσλ Πεξηζηεξίνπ θαη νη Σύιινγνη Γνλέσλ 14νπ Γπκλαζίνπ, 2νπ Γπκλαζίνπ, 

2νπ Λπθείνπ, 20νπ Γεκνηηθνύ θαη 2νπ ΔΠΑΛ Φσξάθαο. Οη θνξείο δεηνύλ ηα 

απηνλόεηα:  

 Απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ 28νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Πεξηζηεξίνπ. 

 Άκεζε αλέγεξζε λένπ ζύγρξνλνπ ζρνιείνπ ζε νηθόπεδν πνπ έρεη αγνξαζηεί 
(θηήκα Αλεπιαβή). 

 Γεκόζηα Γσξεάλ Παηδεία, κε όξνπο ζύγρξνλνπο θαη αλζξώπηλνπο. 

Δρωηάηαι η σποσργός: 

Γεδνκέλνπ όηη ν Γήκνο είλαη ππέξ ηεο ζπλέρηζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ 

δεζκεύεζηε λα πξνρσξήζεηε ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο έηζη ώζηε λα κελ 

αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηνπ 28νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Πεξηζηεξίνπ θαη λα κε 

ζπγρσλεπηεί ην 280 κε ην 20ν; 

Ο ερωηών Βοσλεσηής 

Κρίηων Αρζένης 
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