
 

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2023 

EΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  

ΘΕΜΑ: «Ανάγκη άμεσης λύσης του στεγαστικού προβλήματος  του 9ου 

Δημοτικού Αιγάλεω»  

Η σχολική στέγη στο Αιγάλεω είναι ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα της πόλης. 

3,5 χρόνια περίπου από το σεισμό του Ιουλίου και η αποκατάσταση σχολείων 

που επλήγησαν ακόμη δεν έχει προχωρήσει. Στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα 

των σχολείων του Αιγάλεω,  πρόσφατα, έρχεται να προστεθεί και η έξωση του 

9ου Δημοτικού σχολείου από μισθωμένο, επί δεκαετίες σχολικό κτίριο.  

Για το εν λόγω κτίριο υπάρχουν δικαστικές διαμάχες Δήμου και ιδιοκτητών. 

Σημειώνουμε δε, ότι υπάρχει ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Αιγάλεω περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Η διαδικασία όμως καθυστερεί και 

αμέσως μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων οι μαθητές βρήκαν το σχολείο 

κλειδωμένο και έχουν να αντιμετωπίσουν τη μονομερή απόφαση του Δημάρχου 

για μεταστέγαση- συστέγαση του 9ου Δημοτικού στο 14ο Δημοτικό σχολείο.  

Η Εκπαιδευτική Κοινότητα και η τοπική κοινωνία Αιγάλεω είναι ανάστατη για 

την εν λόγω εξέλιξη, ενώ προχωρεί σε κινητοποιήσεις, τη στιγμή που η 

κυβέρνηση δεν δέχεται τις  σχετικές τροπολογίες, που κατατέθηκαν από  το 

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δύο φορές περί συνέχισης λειτουργίας του 9ου Δημοτικού και 

απαγόρευσης, με νομοθετική διάταξη,  της έξωσης, τουλάχιστον για την 

τρέχουσα σχολική χρονιά.  

Σημειώνουμε ότι στο 14ο Δημοτικό, μετά από πιθανή συστέγαση, θα φοιτούν 

περί τα 200 παιδιά, ενώ η υποδομή του σχολείου δεν το επιτρέπει ( μικρό 

προαύλιο, κατάργηση χώρων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, κλιμακοστάσια   

κ.λ.π). Παράλληλα δε, εγείρονται και θέματα Ασφάλειας και Υγιεινής των 

μαθητών.  

Δεδομένου ότι: 

 Τα παιδιά μας δικαιούνται σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια,  

 Η ευθύνη της Πολιτείας για ομαλή, ασφαλή, σύγχρονη  και 

αναβαθμισμένη εκπαιδευτική διαδικασία, είναι δεδομένη. 

  

Ερωτάται η αρμόδια κ. Υπουργός: 

Θα αναλάβει το Υπουργείο την ευθύνη, που του αντιστοιχεί, για   επίλυση 

του εν λόγω ζητήματος στέγασης του 9ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω, 

χωρίς να διαταράσσεται η εκπαιδευτική διαδικασία; 
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