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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

ΔΓΩ ΚΑΙ ΣΩΡΑ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΔΙΜΟΠΛΗΚΣΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΗ ΣΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ. 

 

Ο πξόζθαηνο  ζεηζκόο ηεο Λεπθάδαο έθεξε ζηελ επηθάλεηα ην δήηεκα ηεο 

αληηζεηζκηθήο ζσξάθηζεο, ηεο αζθάιεηαο, ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο ζπληήξεζεο ησλ 

δεκόζησλ θηηξίσλ θαη εηδηθόηεξα ησλ ζρνιείσλ.  

Γηα κηα αθόκε θνξά απνδείρζεθε πσο ε απνπζία ζπλνιηθνύ ζρεδηαζκνύ, 

ζπζηεκαηηθνύ έιεγρνπ θαη ζπληήξεζεο δεκνζίσλ θηεξίσλ θαη ππνδνκώλ, έρνπλ 

ηξαγηθά απνηειέζκαηα. 

Απνδεηθλύεηαη γηα αθόκε κηα θνξά πσο ν αληηζεηζκηθόο έιεγρνο θαη ε αληηζεηζκηθή 

ζσξάθηζε δελ απνηεινύλ πξνηεξαηόηεηα γηαηί έρνπλ απμεκέλν θόζηνο γηα ην θξάηνο. 

Απνδεηθλύεηαη γηα αθόκε κηα θνξά πσο παξ' όιεο ηηο δηαβεβαηώζεηο από ηηο 

πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο θαη ηνλ πξώελ ΟΣΚ πσο έρνπλ ειεγρζεί όια ηα ζρνιεία 

ζε Κεθαινληά θαη Λεπθάδα θαη ηελ επξύηεξε πεξηνρή νη επηπηώζεηο ηνπ πξόζθαηνπ 

ζεηζκνύ ηνπο δηαςεύδνπλ. Αθνύ δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ ζε ζρνιεία εθηόο από ηε 

Λεπθάδα, ζε Ιζάθε, Κεθαινληά, Κέξθπξα είλαη ζεκαληηθέο, θέξλνληαο ζηελ 

επηθαηξόηεηα ηελ άζιηα θαηάζηαζε ησλ ζρνιηθώλ ππνδνκώλ ζηε ρώξα καο. 

Απνδεηθλύεηαη πσο ε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ από ηελ θεληξηθή εμνπζία ζηελ ηνπηθή 

δηνίθεζε ( Καιιηθξάηεο ), δελ έιπζε, νύηε κπνξεί λα ιύζεη θαλέλα πξόβιεκα  - όπσο 

αθόκε θαη ζήκεξα επηκέλνπλ κεξηθνί -  αληίζεηα έρεη νδεγήζεη ζηελ παξαπέξα 

ππνβάζκηζε θαη απαμίσζε ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ.  

Απνδεηθλύεηαη πσο ε ζπλερηδόκελε ππνρξεκαηνδόηεζε ( ζπκίδνπκε πσο ε ΣΑΤΑ 

θηάλεη κεησκέλε θάζε ρξόλν  ) , ε θαηάξγεζε ηνπ ΟΣΚ , έρεη νδεγήζεη ζηελ πιήξε 

εγθαηάιεηςε ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ.  

Τελ ίδηα ζηηγκή κεγάιεο πνιπεζληθέο όπσο ε Κόθα Κόια ζηα πιαίζηα ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζύλεο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε Δήκνπο ( π.ρ. Αζήλαο, Θεζζαινλίθεο 

θ.α) κε πξνγξάκκαηα ηύπνπ  «Τν Σρνιείν πνπ ζέιεηο» αλαιακβάλνπλ ηελ επζύλε ηεο 

ζπληήξεζεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο, αθήλνληαο κεγάια εξσηεκαηηθά γηα ηελ 

αζθάιεηα απηώλ ησλ παξεκβάζεσλ.    

Η Ειιάδα είλαη κηα θαηεμνρήλ ζεηζκνγελήο ρώξα, όπνπ θάζε 1,5 ρξόλν εθδειώλεηαη 

έλαο κεγάινο ζεηζκόο. Παξόιν πνπ ζήκεξα ππάξρεη θαη ε ηερλνγλσζία θαη ην 

εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθό πξνζσπηθό, γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ν ζεηζκηθόο 

θίλδπλνο. εληνύηνηο θάζε θνξά πνπ ρηππάεη ν Εγθέιαδνο  ζρνιεία θιείλνπλ ΚΑΙ  

θξίλνληαη αθαηάιιεια   
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΔΙ  

ΝΑ ΣΑΜΑΣΗΔΙ ΣΩΡΑ ΑΤΣΗ  Η ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ   

Από ην 2001 εμαγγέιζεθε πξνζεηζκηθόο έιεγρνο ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ, κε νξίδνληα  

νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ην Μάε ηνπ 2006. Από ηα 14.500 πεξίπνπ ζρνιηθά θηίξηα  

κέρξη ζήκεξα έρνπλ ειεγρζεί ηα 5042 δειαδή ην 1/3 απηώλ!  

Αθόκε θαη εθεί πνπ έρεη γίλεη  πξσηνβάζκηνο έιεγρνο απηόο δελ αξθεί. Πνιύ δε 

πεξηζζόηεξν, νη απινί καθξνζθνπηθνί έιεγρνη πνπ γίλνληαη από ηδηώηεο θαη όρη από 

επίζεκνπο θνξείο ηεο πνιηηείαο. Σύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ Οξγαληζκνύ 

Αληηζεηζκηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Πξνζηαζίαο, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ν 

δεπηεξνβάζκηνο πξνζεηζκηθόο έιεγρνο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ζεηζκηθήο ηθαλόηεηαο 

κε βάζε αλαιπηηθόηεξνπο ππνινγηζκνύο θαη έιεγρνο πνηόηεηαο ησλ πιηθώλ γηα όζα 

θηίξηα πξνθύςεη αλεπαξθήο ζεηζκηθή ηθαλόηεηα 

Σήκεξα ηα εξσηήκαηα παξακέλνπλ ακείιηθηα θαη αλαδεηθλύνπλ ηηο δηαρξνληθέο 

επζύλεο όισλ ησλ θπβεξλήζεσλ : 

- Θα πξνρσξήζεη ν νπζηαζηηθόο ( όρη επνπηηθόο ) πξνζεηζκηθόο έιεγρνο όισλ ησλ    

ζρνιείσλ ; 

- Πνηά είλαη ηα πνξίζκαηα γηα ηα θηίξηα πνπ έρνπλ ειεγρζεί ; 

 θξίζεθαλ όια ηα θηήξηα θαηάιιεια ; 

 ηεξνύζαλ όια ηα ζρνιεία ηηο ζύγρξνλεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ; 

 ππήξμαλ θηήξηα ηα νπνία θξίζεθαλ αθαηάιιειά ή θηήξηα πνπ έρξεδαλ  

πεξαηηέξσ ηερληθώλ παξεκβάζεσλ ; 

 αλ λαη, ηη ζπγθεθξηκέλα κέηξα πήξαλ θπβέξλεζε  ΟΣΚ ( όζν 

ιεηηνπξγνύζε ) θαη νη  Τνπηθέο Δηνηθήζεηο ( Πεξηθέξεηεο θαη Δήκνη ); 

 

Η ζπλνιηθή εηθόλα ηεο θαηάζηαζε ησλ ζρνιηθώλ ππνδνκώλ δελ καο αθήλεη θαλέλα 

πεξηζώξην εθεζπραζκνύ. 

 Σα κηζά ζρνιηθά θηίξηα ηεο ρώξαο (πνζνζηό 50% ) ραξαθηεξίδνληαη 

«γεξαζκέλα».  

 

ηνηρεία ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (2013)  

 10% ησλ ζρνιείσλ (1.552 κνλάδεο) έρεη ρηηζηεί πξηλ από 41 κε 50 ρξόληα,  

 15,1% πξηλ από 40 ρξόληα,  

 21,3% πξηλ από 30  

 κόλν ην 20,9% ρηίζηεθε ηελ ηειεπηαία 20εηία.  

 

Όια ηα θηίξηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ πξηλ από ην 1985 βαζίδνληαη ζε αλεπαξθείο 

θαλνληζκνύο θαη, ζύκθσλα κε κειέηε πνπ εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Εζληθνύ 

Πξνγξάκκαηνο Αληηζεηζκηθήο Ελίζρπζεο Υθηζηακέλσλ Κηηξίσλ, είλαη παιαηά θαη 

ρξεηάδνληαη αληηζεηζκηθή ελίζρπζε.  

Σηα πεξηζζόηεξα  ζρνιεία δελ γίλνληαη ηα αλαγθαία έξγα επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο, 

πνπ είλαη αλαγθαία θάζε ρξόλν, αθνύ ηα ζρεηηθά θνλδύιηα ( ΣΑΤΑ) ζπλερώο 

κεηώλνληαη! 

Φξόληα ηώξα δηεθδηθνύκε ηε ζεζκνζέηεζε κεηξώνπ έξγσλ επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, όπνπ ζα πηζηνπνηείηαη ε θαηαιιειόηεηα ηνπ 

ζρνιηθνύ θηηξίνπ από ην δεκόζην θξαηηθό θνξέα πνπ πξέπεη λα είλαη ππεύζπλνο γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

 



Η ΑΣΓΜΕ απαηηεί άκεζα λα : 

 

 Παξζνύλ νπζηαζηηθά κέηξα ζηήξημεο ηωλ καζεηώλ θαη ηωλ  θηωρώλ 

νηθνγελεηώλ πνπ πιήγεθαλ από ην ζεηζκό ζηε Λεπθάδα θαη ζηελ 

επξύηεξε πεξηνρή ηεο δπηηθήο Διιάδαο. 

 Να αξρίζεη άκεζα νπζηαζηηθόο θαη ελδειερήο έιεγρνο όιωλ ηωλ 

ζρνιείωλ θαη δεκνζίωλ θηεξίωλ θαη ρώξωλ ζπλάζξνηζεο ηεο λενιαίαο. 

 Να πξνρωξήζεη άκεζα ε απνθαηάζηαζε όιωλ ηωλ δεκηώλ θαη λα γίλνπλ 

όιεο νη  αλαγθαίεο επεκβάζεηο όρη κόλν ζηα ζεηζκόπιεθηα αιιά ζε όια 

ηα ζρνιηθά θηίξηα, ζύκθωλα κε ηηο ηειεπηαίεο αληηζεηζκηθέο 

πξνδηαγξαθέο. 

 Να πξνρωξήζνπλ άκεζα νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλέγεξζε λέωλ 

ζύγρξνλωλ θαη αζθαιώλ ζρνιείωλ όπνπ απηά θξίζεθαλ αθαηάιιεια 

 Να απμεζεί άκεζα ε ρξεκαηνδόηεζε κέζω ΑΣΑ γηα ηελ επηζθεπή θαη 

ζπληήξεζε ηωλ ζρνιείωλ αθνύ νη καζεηέο θηλδπλεύνπλ όρη κόλν από 

ζεηζκό ζηελ ώξα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη θαζεκεξηλά, από 

ηα θαθνζπληεξεκέλα πιηθά (ζνβάδεο, θωηηζηηθά πιηθά, πόξηεο, ηδάκηα 

θιπ.). 

 Σελ θαζηέξωζε κεηξώνπ ζπληήξεζεο θαη ειέγρνπ ηωλ ζρνιηθώλ 

θηηξίωλ κε επζύλε ηνπ θξάηνπο.  

 Να ππάξμεη ζπλερήο έιεγρνο όιωλ ηωλ πξνϋπνζέζεωλ αζθαιείαο (λα 

ιεηηνπξγνύλ όιεο νη έμνδνη ηνπ ζρνιείνπ ζε αίζνπζεο θαη νξόθνπο, λα 

είλαη αζθαιή ηα θάγθεια θαη νη θνππαζηέο ζηηο ζθάιεο, λα γίλεηαη 

ηαθηηθή άζθεζε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, λα ππάξρνπλ ειεύζεξνη 

ρώξνη  θαηαθπγήο,  λα ππάξρεη ελεκέξωζε ηωλ γνληώλ θιπ. ) 

 Γεκηνπξγία εληαίνπ δεκόζηνπ θνξέα πνπ ζα έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ 

κειέηε, αλέγεξζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή όιωλ ηωλ δεκνζίωλ 

θηεξίωλ   
 πγθξόηεζε Δληαίνπ Φνξέα Αληηζεηζκηθήο Θωξάθηζεο, ζηνλ νπνίν ζα 

ππαρζνύλ νη ζεκεξηλέο δηαθνξεηηθέο δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνί 

θαζώο θαη ηε γελλαία ρξεκαηνδόηεζε απ' ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό. 

ΝΟΔΜΒΡΗ 2015  

 


