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                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

H Έλσζε Γνλέσλ Μαζεηώλ Δήκνπ Ισαλληηώλ, ηα ηειεπηαία ρξόληα δελ παύεη ζε θάζε 
επθαηξία θαη ζε θάζε επαθή κε ηνπο αξκόδηνπο, λα ηνλίδεη θαη λα αλαδεηθλύεη  ην 
ζνβαξόηαην ζηεγαζηηθό πξόβιεκα ζηα ζρνιεία ηνπ Δήκνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 
αλαγθαηόηεηα αληηζεηζκηθήο ζσξάθηζεο. Δελ έρεη θνπξαζηεί νύηε ζηηγκή λα κηιά γηα ηα  
παξακειεκέλα, αζπληήξεηα ζρνιεία πνπ πνιιά από απηά έρνπλ θάλεη ηνλ θύθιν ηνπο θαη 
δε ζεθώλνπλ θακία ζηαηηθή ελίζρπζε, νύηε θαλ επηδηόξζσζε. Δελ έρεη ζηακαηήζεη λα θξνύεη 
ηνλ θώδσλα ηνπ θηλδύλνπ γηα ηα ρηιηάδεο παηδηά πνπ  θάλνπλ κάζεκα κέζα ζε κε ειεγκέλα 
θηίξηα, ζε ζρνιεία κακνύζ κε 300θαη 400 καζεηέο, ζε ζρνιηθέο αίζνπζεο πνπ είλαη 
πακπάιαηεο (από ηηο αξρέο ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα θάπνηεο), ρηηζκέλεο κε παιαηνύο 
αληηζεηζκηθνύο θαλνληζκνύο, ρσξίο νηθνδνκηθή άδεηα θαη σο εθ ηνύηνπ επηθίλδπλεο. Δελ έρεη 
πάςεη λα αλαδεηθλύεη ηα πξνβιήκαηα θάπνησλ ζρνιείσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ λεπηαγσγείσλ 
πνπ ζηεγάδνληαη ζε πνιπθαηνηθίεο, ζε αθαηάιιεια δεκόζηα ή ελνηθηαδόκελα θηίξηα, 
επηθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ παηδηώλ. Η απαληήζεηο  πνπ εηζέπξαηηε από 
ηνπο αξκόδηνπο θάζε θνξά ήηαλ αόξηζηεο, δελ παίξλνληαλ θαλέλα κέηξν ζε ζρέζε κε ηελ 
πξνιεπηηθή αληηζεηζκηθή ζσξάθηζε θαη πξνζηαζία ησλ ζρνιείσλ θαη ππήξρε έλαο 
εθεζπραζκόο ιεο θαη δελ ππήξρε θακηά πεξίπησζε λα ζπκβεί ζεηζκόο ζηελ πεξηνρή καο.   

Ο ηζρπξόο ζεηζκόο ηεο 15εο Οθησβξίνπ πνπ ζπγθιόληζε ηελ πόιε καο αλέδεημε γηα άιιε κηα 
θνξά απηό πνπ είλαη γλσζηό  ζε όινπο: όηη  νη ζεηζκνί δελ κπνξνύλ λ' απνθεπρζνύλ θαη όηη 
θάπνηα ζηηγκή έλαο κεγάινο ζεηζκόο ζα ρηππήζεη ηελ "πόξηα" καο. Αλέδεημε επίζεο,  όηη  
θπβεξλήζεηο θαη δεκνηηθέο αξρέο,  δηαρξνληθά, αλαιακβάλνπλ  ηεξάζηηεο επζύλεο κε ην λα 
κελ παίξλνπλ κέηξα  αληηζεηζκηθήο ζσξάθηζεο. Τν όηη ν ζεηζκόο δελ έγηλε ζε ώξα 
ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ ή δελ είρε κεγαιύηεξε έληαζε, όρη κόλν δελ πξέπεη λα ζεκάλεη 
επαλάπαπζε ή αλαθνύθηζε, αιιά λα καο αλεζπρήζεη όινπο. Καλέλαο  δελ γλσξίδεη πόηε ζα 
ζπκβεί ν επόκελνο ζεηζκόο θαη ηη έληαζε ζα έρεη. Ωο εθ ηνύηνπ είλαη ρξένο όισλ καο ε 
δηεθδίθεζε αληηζεηζκηθώλ κέηξσλ θαη έξγσλ, ώζηε νη επηπηώζεηο από ηνπο ζεηζκνύο λα 
απνθεπρζνύλ ή ηνπιάρηζηνλ λα ειαρηζηνπνηεζνύλ. 

ΓΙΑΣΙ  «ΔΓΩ ΚΑΙ ΣΩΡΑ» ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΗ   ΘΩΡΑΚΙΗ    
ΣΩΝ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ 

 
Η Ειιάδα είλαη κηα θαηεμνρήλ ζεηζκνγελήο ρώξα όπνπ θάζε 1,5 ρξόλν εθδειώλεηαη έλαο 
κεγάινο ζεηζκόο.  Ο ζεηζκόο, πνπ είλαη αθόκα ζε εμέιημε  ζηελ πεξηνρή καο, θέξλεη ζηελ 
επηθάλεηα ην δήηεκα ηεο αληηζεηζκηθήο ζσξάθηζεο, ηεο αζθάιεηαο, ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο 
ζπληήξεζεο ησλ δεκόζησλ θηηξίσλ θαη εηδηθόηεξα ησλ ζρνιείσλ. 
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 απηό πνπ ζθεθηόκαζηε πάληα είλαη  ηελ ώξα εθείλε λα κελ ιεηηνπξγνύλ ηα 
ζρνιεία γηα λα κε ζπκβεί ην θαθό. 
 
       15ΥΡΟΝΙΑ ΣΩΡΑ Ο ΠΡΟΔΙΜΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΔΝ ΔΥΔΙ 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. Μέρξη ζήκεξα έρεη ειεγρηεί  ην 1/3 απηώλ. 
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Αιήζεηα, ζηελ πεξηνρή καο πόζα ζρνιεία έρνπλ ειεγρηεί  θαη από ηα πνξίζκαηα ειέγρνπ 
πόζα θηίξηα  θξίζεθαλ  αθαηάιιεια, πόζα  ηεξνύλ  ηηο ζύγρξνλεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο 
θαη ζε πόζα έγηλαλ νη απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο; Τη ζπγθεθξηκέλα κέηξα πήξαλ Κπβέξλεζε 
ΟΣΚ (όζν ιεηηνπξγνύζε) θαη νη Τνπηθέο Δηνηθήζεηο (Πεξηθέξεηα θαη Δήκνο); ΟΙ απαληήζεηο 
είλαη γλσζηέο θαη απνδεηθλύνπλ γηα αθόκε κηα θνξά πσο ν αληηζεηζκηθόο έιεγρνο θαη ε 
αληηζεηζκηθή ζσξάθηζε, ε δσή ησλ παηδηώλ καο, γηα ηνπο Δήκνπο, ηηο θπβεξλήζεηο,  ηελ  
Ε.Ε. δελ απνηεινύλ πξνηεξαηόηεηα, γηαηί έρνπλ απμεκέλν θόζηνο.  
 
Όζν αθνξά ηελ ζπλνιηθή θαηάζηαζε,  πάλω από ηα κηζά ζρνιηθά θηίξηα ηεο ρώξαο 
(πνζνζηό 55%) ραξαθηεξίδνληαη «γεξαζκέλα». Τν 32% είλαη ρηηζκέλα πξηλ ην 1959. 
Τέηνηα θηίξηα εδώ ζηα Γηάλλελα είλαη ην 1ν Δεκνηηθό, ηα ζρνιεία ηεο Ζωζηκαίαο 
Αθαδεκίαο, ην Δεκνηηθό Σρνιείν Καηζηθά θαη αξθεηά άιια. 
Σε πνιιά θηίξηα έγηλαλ απζαίξεηεο θη επηθίλδπλεο παξεκβάζεηο γηα λ’ αληηκεηωπηζηεί ε 
θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηελ αύμεζε ηωλ καζεηώλ θαη ηε κε θαηαζθεπή 
λέωλ ζρνιείωλ, από ζπγρωλεύζεηο ηκεκάηωλ θαη θαηαξγήζεηο ζρνιείωλ. 
Πάλω από ην 85% ηωλ ζρνιηθώλ θηηξίωλ δελ πιεξνύλ όξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 
Σηα  πεξηζζόηεξα ζρνιεία δελ γίλνληαη ηα αλαγθαία έξγα επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 
(πρ ζηέγεο) πνπ είλαη αλαγθαία θάζε ρξόλν αθνύ ηα ζρεηηθά  θνλδύιηα (ΣΑΤΑ)  
ζπλερώο κεηώλνληαη. 
Χξόληα ηώξα δηεθδηθνύκε ηε ζεζκνζέηεζε κεηξώνπ έξγωλ 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 Έλωζε γνλέωλ απαηηεί άκεζα: 
 

 Να κελ αλνίμεη θαλέλα ζρνιείν αλ δελ ειεγρηεί . Να γίλεη άκεζα νπζηαζηηθόο θαη 
ελδειερήο έιεγρνο όιωλ ηωλ ζρνιείωλ θαη δεκόζηωλ θηηξίωλ θαη ρώξωλ 
ζπλάζξνηζεο ηεο λενιαίαο. 

 Να πξνρωξήζεη άκεζα ε απνθαηάζηαζε δεκηώλ εθεί πνπ ππάξρνπλ θαη λα γίλνπλ 
όιεο νη αλαγθαίεο επεκβάζεηο ζε όια ηα ζρνιηθά θηίξηα ζύκθωλα κε ηηο ηειεπηαίεο 
αληηζεηζκηθέο πξνδηαγξαθέο. 

 Να πξνρωξήζνπλ άκεζα νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλέγεξζε λέωλ ζύγρξνλωλ θαη 
αζθαιώλ ζρνιείωλ ζηηο πεξηνρέο πνπ έρνπκε αύμεζε καζεηώλ (Αλαηνιή, 
Καξδακίηζηα). 

 Να απμεζεί άκεζα ε ρξεκαηνδόηεζε κέζω ΑΣΑ γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε 
ηωλ ζρνιείωλ αθνύ νη καζεηέο θηλδπλεύνπλ όρη κόλν από ην 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 δεκόζηωλ θηηξίωλ. 
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