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Αθήνα, 05/09/19

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Με τον πρόσφατο σεισμό στην Αττική ήρθε ξανά στην επιφάνεια, με οξυμένο τρόπο, το
πρόβλημα της αντισεισμικής θωράκισης ττων σχολικών κτιρίων. Σχολεία χαρακτηρίστηκαν ως
ακατάλληλα και άλλα υπέστησαν υλικές ζημίες και χρήζουν επισκευών. Κανένα ουσιαστικό μέτρο
δεν έχει ληφθεί ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με ασφάλεια στα σχολεία αυτά για μαθητές,
εκπαιδευτικούς και άλλους εργαζόμενους, ενώ παραμένει μεγάλος ο αριθμός των σχολικών
κτιρίων που δεν έχουν ελεγχθεί στοιχειωδώς για τυχόν φθορές.
Η εξασφάλιση σύγχρονων και ασφαλών δημόσιων σχολικών υποδομών, η λήψη άμεσα
μέτρων για την αντιμετώπιση των ζημιών και τον έλεγχο των σχολικών μονάδων αφορά τη
σωματική ακεραιότητα και τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων. Αποτελεί ζήτημα ύψιστης
προτεραιότητας.
Διεκδικούμε:

1. Να αποκατασταθούν έγκαιρα όλες οι φθορές που προκλήθηκαν. Να εξασφαλιστούν άμεσα
κτιριακές εγκαταστάσεις (κρατικές, ΟΤΑ κ.α.), ώστε να λειτουργήσουν αυτή τη σχολική χρονιά
τα σχολεία που κρίθηκαν ακατάλληλα.
2. Να ελεγχθούν όλα τα σχολικά κτίρια. Να πραγματοποιηθούν ουσιαστικοί έλεγχοι (στατική
επάρκεια – έξοδοι διαφυγής – πυρασφάλεια – επάρκεια σε προαύλια και χώρους συγκέντρωσης
κλπ) και να παρασχεθούν πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλα τα σχολεία.
3. Να δρομολογηθεί άμεσα, με ευθύνη της Πολιτείας, η ανέγερση με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος σύγχρονων και ασφαλών σχολικών συγκροτημάτων, κατ’ αρχήν για όσα έχουν
κριθεί ως ακατάλληλα. Όλα τα σχολεία πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους
τελευταίους αντισεισμικούς κανονισμούς (2003), που πρέπει να επικαιροποιηθούν, βάσει των
δεδομένων των τελευταίων σεισμών (όχι πολυώροφα, επάρκεια σε προαύλια, αντοχή σε
μεγαλύτερες επιταχύνσεις κλπ.).
4. Να εξασφαλισθούν χρηματοδότηση και επιστημονικό εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να
ενισχυθεί αποφασιστικά ο προσεισμικός έλεγχος στα σχολεία σε μόνιμη και σταθερή βάση. Να
σταματήσει η απαράδεκτη μετακύλιση της ευθύνης των ελέγχων στους εκπαιδευτικούς!!!
5. Να συνταχθεί μητρώο ελέγχων που θα επικαιροποιείται περιοδικά.

6. Γενναία χρηματοδότηση των σχολείων ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική, κτιριακή,
υλικοτεχνική υποδομή και η συντήρησή της, για την κάλυψη των αναγκών της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.

