Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα
τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη
την Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη
Θέμα: «Παραχώρηση των κτιρίων του πρώην ΕΟΜΜΕΧ στον Δήμο
Μοσχάτου-Ταύρου»
Κύριοι Υπουργοί,
Με Ερώτηση που κατέθεσα στην Βουλή στις 19/4/2021 ζητούσα την άμεση
αξιοποίηση των κτιρίων του πρώην ΕΟΜΜΕΧ στην περιοχή του Ταύρου και
συγκεκριμένα επί των οδών Θράκης 28 και Κορυζή.
Στις 13/5/2021 το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων ενέκρινε τα κτίρια
του ΕΟΜΜΕΧ στον Ταύρο ως νεώτερα μνημεία.
Η Παραχώρηση των Κτιρίων στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου θα επιφέρει θετικά
αποτελέσματα στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής καθώς θεωρούνται
Τόπος Ιστορικής Μνήμης.
Για το ζήτημα αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου έλαβε
Ομόφωνη Απόφαση την 1/12/2021.
Το συγκεκριμένο κτίριο, πέρα από το γεγονός ότι έχει μεγάλη ιστορική αξία, έχει
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας
μετά την εγκατάσταση των προσφύγων από τη Μικρά Ασία τη δεκαετία του
1920.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τοποθεσία που βρίσκεται είναι κομβική, μόλις ελάχιστα
μέτρα από την οδό Πειραιώς που μετατρέπεται σε έναν δρόμο πολιτισμού για

το Λεκανοπέδιο Αττικής, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, τη
Σιβιτανίδειο Σχολή, τις εγκαταστάσεις της Σχολής Καλών Τεχνών, το Ίδρυμα
«Μιχάλης Κακογιάννης», το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και από την άλλη,
κοντά στους Σταθμούς Μετρό Ταύρος – Ελ. Βενιζέλος και Καλλιθέα.
Τέλος, πλησίον του συγκεκριμένου κτιρίου λειτουργούν το 1ο και το 2ο Γυμνάσιο
Ταύρου.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1)Προτίθεστε να προχωρήσετε σε άμεση αξιοποίηση των κτιρίων του
πρώην ΕΟΜΜΕΧ επί των οδών Θράκης 28 & Κορυζή στον Ταύρο;
2)Προτίθεστε να προχωρήσετε σε παραχώρηση των κτιρίων αυτών που
θεωρούνται και Τόπος Ιστορικής Μνήμης στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου;
3)Σε ποιες άλλες ενέργειες προτίθεστε να προχωρήσετε για την άμεση
αξιοποίηση των συγκεκριμένων κτιρίων που έχουν χαρακτηριστεί ως
νεώτερα μνημεία από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων;
Ο ερωτών Βουλευτής

Βασίλειος-Πέτρος Ν. Σπανάκης
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