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Αξιότιμε κε Δήμαρχε 

Αξιότιμοι κοι & κες. 

Με αυτήν την επιστολή ερχόμαστε να σας ρωτήσουμε τι έχετε σκοπό να 

κάνετε εν σχέση με τα  ΦΕΚ  ιδρύσεως Ειδικού Νηπίου και ΕΕΕΕΚ τα 

οποία με Προεδρικό διάταγμα δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, την 2η Ιουλίου του 2019, Αρ. φύλλου 2702, με αριθμό 

αποφάσεων όλων των διατάξεων της προκυρήξεως,  102535/Δ3. 

Τα πρώτα πρωτόκολλα ελάβαμε ιδιοχείρως μετά της εριτίμου κας 

Αλεξανδράτου Ανδριανής, τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου ¨Η 

ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ», την 3η &  4η Δεκεμβρίου 2018, αντιστοίχως, από τις 

Διευθύνσεις Αβάθμιας και Ββάθμιας Ανατολικής Αττικής και οι αριθμοί 

τους ήτο οι εξής αντίστοιχα: 

Αν.Ατ. 37923, 3/12/2018 

Αν. Ατ. 21986, 4/12/2018 

Για να δοθούν οι αιτήσεις στις Διευθύνσεις είχε προηγηθεί Δημοτικό 

Συμβούλιο την 27η Νοεμβρίου 2018 το οποίο ομόφωνα γνωμοδότησε για 

την ίδρυση του Ειδικού Νηπίου με αριθμό απόφασης 282/2018 και 

επίσης ομόφωνα την ίδρυση του ΕΕΕΕΚ με αριθμό απόφασης 283/2018, 

αποδίδοντας χώρο συστέγασης α)στο χώρο του Ειδικού Δημοτικού 

Ωρωπού και β) στα κτίρια που βρίσκονται στο Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο 

στη Δημοτική Κοινότητα της Σκάλας Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού. 



Το ΕΝΕΕΓΥΛ μας,  το οποίο δεν έχει ακόμη ούτε την στοιχειώδη 
περίφραξη και με μια κορδέλα το προαύλιο χωρίζεται από τους 
εισερχόμενους στο κτηματολόγιο. Το Ενεεγυλ στο οποίο είχε δοθεί 
ομόφωνα  με το υπ’ αριθμόν 23/19-10-2017 Πρακτικό Συνεδρίασης του 
Δημοτικού μας Συμβουλίου με αρ. απόφασης 277/2017 το κτίριο στο 
οποίο στο παρελθόν στεγαζόταν το 1ο Γυμνάσιο Σκάλας Ωρωπού(ΟΛΟ 
ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ) σε μέρος του οποίου τελικά εστεγάσθη το Ενεεγυλ και 
λάμπει σήμερα με την Λειτουργία του. 
Σε αυτή την συνεδρίαση είχαν δοθεί και τα δύο κτίρια όμως δυστυχώς 
και πάλι ομόφωνα( εκτός των απόντων) με απόφαση της 12ης Μαρτίου 
2018 (αρ.συν. 03/12-03-2018) και αριθμό απόφασης 46/2018 ΔΌΘΗΚΕ 
ΕΚ ΝΈΟΥ (; )στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ αφήνοντας το εξής 
παραθυράκι το οποίο σήμερα επικαλούμεθα  ζητώντας δικαίωση για τα 
παιδιά με αναπηρίες: 
Η παράγραφος 3 των αποφάσεων λέει τα εξής: 
 
«3- Η παραχώρηση μπορεί ν’ ανακληθεί με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και πριν από τη λήξη του ανωτέρω 
χρονικού διαστήματος, εφόσον εκλείψουν οι κοινωφελείς 
λόγοι που την υπαγορεύουν ή θελήσει ο Δήμος να αξιοποιήσει 
τους ανωτέρω χώρους διαφορετικά και για οποιονδήποτε 
λόγο.» 
 
Ερχόμεθα λοιπόν να ζητήσουμε την εφαρμογή της παραγράφου και την 
άρση του Εθνικού Κτηματολογίου από τον χώρο και τοποθέτησή του σε 
κάποια γραφεία, ΑΜΕΣΑ ώστε το ΕΕΕΕΚ να στεγασθεί τουλάχιστον 
αρχικά στον Ισόγειο χώρο του κτιρίου και σιγά σιγά να ορισθούν και οι 
απαιτήσεις του άνω ορόφου, μα πρωτίστως να λειτουργήσει την 
ερχόμενη σχολική χρονιά καθώς και το Νήπιο ώστε να σταματήσει το 
κώλυμα και η απόγνωση των Δημοτών μας καθώς και να επιτευχθεί ο 
«επαναπατρισμός» των παιδιών που «ξενιτεύονται» για να 
παρακολουθήσουν την πρέπουσα για την νοητική ή φυσική κατάστασή 
τους εκπαίδευση. 
Ζητούμε την στέγαση του Ειδικού Νηπίου κατά τα υποσχόμενα κι αν όχι 
κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο που θα έπρεπε να στεγασθεί μια τόσο 
τρυφερή ηλικία και δη παιδιών ΑμεΑ. 
Αιτούμεθα απόφαση μεταφοράς του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου σε 
αξιοπρεπή χώρο που να τηρεί τις προϋποθέσεις(αίθουσες: 
εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, αισθητηριακής ολοκλήρωσης, 
χρηστικού προαυλίου και υψίστης ασφαλείας για αυτά τα παιδιά). 



Συνάπτουμε όλα τα ΦΕΚ καθώς και τις προαναφερθείσες αποφάσεις 
των Δημοτικών Συμβουλίων και παραμένουμε φλογερά στις θέσεις μας 
προς οποιονδήποτε θέλει να έχει πρόσβαση σε αυτήν την επιστολή και 
στα αρχεία της υπόθεσης ή χρειάζεται περαιτέρω διευκρινήσεις. 
Μετά τιμής 
Η πρόεδρος,                                                      Αν. μέλος ΔΣ 
  
Μαρία Κασαμπαλάκου                          Ανδριανή Αλεξανδράτου 
 

                                            
 
 


