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Ερώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράυων 

Προς Υποσργό Εσωτερικών 

Θέμα: Επείγοσσα ανάγκη για αποκατάσταση τοσ ΕΝΕΕΓΥΛ Αιγάλεω 

Από ην ζρνιηθό έηνο 2017-2018 ιεηηνπξγεί ην Δληαίν Δηδηθό Δπαγγεικαηηθό Γπκλάζην-

Λύθεην Αηγάιεω  (ΔΝ.Δ.Δ.ΓΥ.-Λ. Αηγάιεω). Δμππεξεηεί καζεηέο ηεο Γ΄ Γ/λζεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αζήλαο θαη ηωλ πεξηνρώλ Αηγάιεω, Φαϊδαξίνπ, Αγία 

Βαξβάξαο, θ.α. Σπζηεγάδεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 6νπ ΓΔΛ Αηγάιεω (πξώελ 

Πνιπθιαδηθνύ). Σήκεξα θνηηνύλ 135 πεξίπνπ καζεηέο θαη καζήηξηεο. 

Μεηά από πγεηνλνκηθνύο ειέγρνπο ην 2021 θαη ην 2022 ζηε ζρνιηθή κνλάδα από ηε Γ/λζε 

Υγεηνλνκηθνύ Διέγρνπ & Πεξηβαιινληηθήο πγηεηλήο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Γπηηθνύ Τνκέα 

Αζελώλ ηεο Πεξηθέξεηαο επηβεβαηώζεθε όηη ηα απνρωξεηήξηα παξνπζηάδνπλ θζνξέο 

νμεηδώζεηο, ζπαζκέλα πιαθάθηα, ιεθάλεο, θζνξέο θαη πγξαζία ζε ληπηήξεο θαη ηνίρνπο. Ο 

εμνπιηζκόο ραξαθηεξίδεηαη παιαηόο θαη ν θαζαξηζκόο ηνπ ρώξνπ θαζίζηαηαη 

αλαπνηειεζκαηηθόο. Οη εζηίεο κηθξνβίωλ θαη κόιπλζεο εθηείλνληαη ζε όιν ην ρώξν ηωλ 

απνρωξεηεξίωλ. Δπηπιένλ ν ρώξνο βξίζθεηαη ζηνλ Α’ όξνθν θαη δελ ππάξρεη αζαλζέξ, ζε 

έλα εηδηθό ζρνιείν όπνπ θνηηνύλ θαη καζεηέο κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. 

Γεδνκέλνπ όηη ην πξόβιεκα είλαη γλωζηό ζηηο ππεξεζίεο εδώ θαη ρξόληα ωζηόζν παξακέλεη 

ελώ όιν απηό ην δηάζηεκα νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο είλαη αδύλαην λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηηο ηνπαιέηεο ζε απηή ηελ θαηάζηαζε θαη γηα λα κε βάδνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ηνπο, 

ερωτάται ο σποσργός: 

1. Πνηεο ελέξγεηεο έρνπλ γίλεη από ην Γήκν ζρεηηθά κε ην πξόβιεκα; 

 

2. Γεζκεύεζηε λα πξνρωξήζεηε άκεζα ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο έηζη ώζηε λα 

επηζθεπαζηνύλ νη ηνπαιέηεο ηνπ ΔΝΔΔΓΥΛ Αηγάιεω θαη λα μεθηλήζνπλ νη εξγαζίεο γηα 

κεηαθνξά ηνπο ζε δηαζέζηκν ρώξν ζην ηζόγεην ηνπ ζρνιηθνύ θηηξίνπ; 

Αιτούμαι τα παρακάτω έγγραυα: 

- Τα απαληεηηθά έγγξαθα ηνπ Γήκνπ Αηγάιεω πξνο ηε Γ/λζε Υγεηνλνκηθνύ Διέγρνπ & 

Πεξηβαιινληηθήο πγηεηλήο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Γπηηθνύ Τνκέα Αζελώλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζηνπο πγεηνλνκηθνύο ειέγρνπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 
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