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Μεηά ηνλ πξόζθαην ζεηζκό ζηελ Αηηηθή ήξζε μαλά ζηελ επηθάλεηα, κε νμπκέλν ηξόπν, ην 

πξόβιεκα ηεο αληηζεηζκηθήο ζσξάθηζεο. Σρνιεία ραξαθηεξίζηεθαλ σο αθαηάιιεια, άιια 

ππέζηεζαλ πιηθέο δεκίεο θαη ρξήδνπλ επηζθεπώλ. Καλέλα νπζηαζηηθό κέηξν δελ έρεη ιεθζεί ώζηε 

λα αληηκεησπηζηεί ε θαηάζηαζε κε αζθάιεηα ζηα ζρνιεία απηά γηα καζεηέο – εθπαηδεπηηθνύο ελώ 

παξακέλεη κεγάινο ν αξηζκόο ησλ ζρνιηθώλ θηεξίσλ πνπ δελ έρνπλ ειεγρζεί ζηνηρεησδώο γηα ηπρόλ 

θζνξέο.  

Η επζύλε δηαρξνληθά όισλ ησλ θπβεξλήζεσλ είλαη ηεξάζηηα. Η πνιηηηθή ηνπο ηαύηηζε, ζηε γξακκή 

ηεο ΕΕ πεξί «θόζηνπο – νθέινπο» θαη ησλ δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρσλ ππέξ ηνπ θεθαιαίνπ, νδήγεζαλ 

ζηελ έιιεηςε πξνζσπηθνύ ζηνλ πξώελ ΟΣΚ (λπλ ΚΤΥΠ ΑΕ) θαη ζηηο Τερληθέο Υπεξεζίεο ησλ 

ΟΤΑ, ζηελ αλππαξμία  θξαηηθήο κέξηκλαο γηα ηνλ απαξαίηεην πξνζεηζκηθό έιεγρν  γηα ηε 

ζηαηηθόηεηα  ησλ  θηεξίσλ  θαη ηελ ελδειερή απηνςία, κεηά από θάπνηνλ ζεηζκό, ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ.  

Είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ηα πεξηζζόηεξα ζρνιηθά θηήξηα έρνπλ λα ειεγρζνύλ από ην ζεηζκό ηνπ 

1999. Πξνζεηζκηθόο έιεγρνο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πεξίπνπ ζην 1/5 ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο 

Αηηηθήο θαη απηόο ήηαλ κόλν νπηηθόο. Επηπιένλ, ζηνπο πην πξόζθαηνπο ζεηζκνύο ησλ ηειεπηαίσλ 

ρξόλσλ πνπ έγηλαλ αλά ηελ Ειιάδα, ζε όζα ζρνιεία έγηλαλ παξεκβάζεηο, αθνινπζήζεθε ε 

απαξάδεθηε πνιηηηθή ηεο «επηζηξνθήο ζηελ πξόηεξε θαηάζηαζε». 

Η εμαζθάιηζε όκσο ζύγρξνλσλ – αζθαιώλ – δεκόζησλ ζρνιηθώλ ππνδνκώλ, ε ιήςε άκεζα κέηξσλ 

γηα ηνλ έιεγρν θαηαιιειόηεηαο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ καθξνπξόζεζκα θαη ε αληηκεηώπηζε ησλ 

δεκηώλ όζσλ θξίλνληαη θαηάιιεια αθνξνύλ ηε ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα θαη ηε δσή ρηιηάδσλ 

αλζξώπσλ. Απνηειεί δήηεκα ύςηζηεο πξνηεξαηόηεηαο θαη επζύλε ηεο πνιηηείαο. 

Τόζν νη γνλείο όζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί δελ πξέπεη λα κπνύκε ζηε ινγηθή ηεο ζπλδηαρείξηζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο αιιά ζηνλ δξόκν ηεο  δηεθδίθεζεο απαηηώληαο: 

1. Να απνθαηαζηαζνύλ ΑΜΕΣΑ θαη έγθαηξα όιεο νη θζνξέο πνπ πξνθιήζεθαλ. Να επηηαρζνύλ 

αζθαιή θηήξηα ή λα παξαρσξεζνύλ θηήξηα ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ΟΤΑ ΑΜΕΣΑ, ώζηε λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απηή ηε ζρνιηθή ρξνληά ηα ζρνιεία πνπ θξίζεθαλ αθαηάιιεια. 

2. Να ειεγρζνύλ όια ηα ζρνιηθά θηήξηα. Να πξαγκαηνπνηεζνύλ νπζηαζηηθνί έιεγρνη θαη όρη κόλν 

νπηηθνί από αξκόδηεο επηηξνπέο ηεο ΚΤ.ΥΠ. ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο ησλ ΟΤΑ θαη 

λα παξαζρεζνύλ πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο γηα όια ηα ζρνιεία. Ο νπζηαζηηθόο - ελδειερήο 

έιεγρνο όισλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ λα γίλεη ΑΜΕΣΑ ζε όια ηα επίπεδα (ζηαηηθή επάξθεηα –

έμνδνη δηαθπγήο – ππξαζθάιεηα – επάξθεηα ζε πξναύιηα θαη ρώξνπο ζπγθέληξσζεο).  

3. Να δξνκνινγεζνύλ ζύγρξνλα αληηζεηζκηθά θηεξηαθά ζπγθξνηήκαηα. ΟΛΑ ηα ζρνιεία πξέπεη λα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζύκθσλα κε ηνπο ηειεπηαίνπο αληηζεηζκηθνύο θαλνληζκνύο (2003), πνπ 

πξέπεη λα επηθαηξνπνηεζνύλ, βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ησλ ηειεπηαίσλ ζεηζκώλ (όρη πνιπώξνθα, 

επάξθεηα ζε πξναύιηα, αληνρή ζε κεγαιύηεξεο επηηαρύλζεηο θιπ.).  



4. Να εμαζθαιηζζνύλ ρξεκαηνδόηεζε θαη επηζηεκνληθό εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ώζηε λα 

εληζρπζεί απνθαζηζηηθά ν πξνζεηζκηθόο έιεγρνο ζηα ζρνιεία ζε κόληκε θαη ζηαζεξή βάζε. Να 

ζηακαηήζεη ε απαξάδεθηε κεηαθύιηζε ηεο επζύλεο ησλ ειέγρσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο!!! 

5. Να ζπληαρζεί κεηξών ειέγρσλ πνπ ζα επηθαηξνπνηείηαη πεξηνδηθά.  

6. Άκεζε αλέγεξζε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο ζύγρξνλσλ θαη αζθαιώλ ζρνιηθώλ 

ζπγθξνηεκάησλ (θαη’ αξρήλ γηα όζα έρνπλ θξηζεί σο αθαηάιιεια), κε 100% δεκόζηεο επελδύζεηο 

θαη ρσξίο ΣΔΙΤ, κε δηαζθάιηζε ηνπ δεκόζηνπ – δσξεάλ ραξαθηήξα ηνπο.  

7. Γελλαία ρξεκαηνδόηεζε ησλ ζρνιείσλ ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγηθή, θηεξηαθή, 

πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ε ζπληήξεζή ηεο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο.  
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