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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μαυρουδή Βορίδη.
Θέμα: «Ανάγκη επιπλέον χρηματοδότησης για τη συντήρηση των σχολικών
κτιριακών υποδομών.»
Κύριε Υπουργέ,
Από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων»,
διατίθενται οικονομικοί πόροι στους Δήμους, αποκλειστικά για δράσεις επισκευής και
συντήρησης των σχολικών κτιρίων. Το τελευταίο χρονικό διάστημα πληθαίνουν τα
περιστατικά πτώσεων τμημάτων των κτιριακών κατασκευών σε διάσπαρτα σχολεία
όλης της χώρας. Πρόσφατα δε, έλαβα γνώση καταγγελίας από εκπαιδευτικούς για
πτώση σοβάδων από το ταβάνι κοινόχρηστου χώρου συγκροτήματος κτιρίων όπου
στεγάζονται το 8ο Δημοτικό σχολείο Αθηνών και το 9ο Ειδικό Δημοτικό σχολείο
Αθηνών στο Γουδή. Στον συγκεκριμένο χώρο, από τον οποίο κατέρρευσε το κομμάτι
σοβά, διέρχονται μαθητές και των δύο σχολείων. Σε μια σειρά παρόμοιων γεγονότων,
όπως σε σχολεία του Βύρωνα, της Καισαριανής, της Νέας Φιλαδέλφειας, του
Ηρακλείου Αττικής και της Θεσσαλονίκης έρχεται να προστεθεί το περιστατικό των
σχολείων στο Γουδή. Τι θα γινόταν αν η πτώση σοβάδων συνέβαινε σε ώρα
λειτουργίας των σχολείων;
Παράλληλα, η έλλειψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αναλώσιμων υλικών και
εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως για παράδειγμα στο 9ο ειδικό δημοτικό σχολείο,
καθιστά αντίξοες τις συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της
παιδαγωγικής διαδικασίας. Μολονότι, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
προβλέπεται νομοθετικά να πληρούν οι κτιριακές υποδομές των ειδικών σχολείων
απαιτούνται χώροι άνετοι, οργανωμένοι και προσπελάσιμοι, η πραγματικότητα σε
πολλά ειδικά σχολεία είναι προβληματική, ενώ σε αρκετά σχολεία και σε αυλές
Νηπιαγωγείων, τα μαθήματα διεξάγονται προκατασκευασμένες “αίθουσες”
διδασκαλίας-κοντέινερς.
Η ευθύνη συντήρησης των σχολικών κτιρίων μεταφέρθηκε από το Υπουργείο στις κατά
τόπους δημοτικές αρχές με το ν. 3853/2010. Μέχρι το 2013, ότε και ο Οργανισμός
Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. συγχωνεύτηκε με τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (με ΔΕΠΑΝΟΜ
Α.Ε. και Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε.), ήταν ο αρμόδιος υπεύθυνος οργανισμός για το
Δημόσιο τομέα, επιφορτισμένος με την κατασκευή σχολικών μονάδων στην Αττική και

την προμήθεια, αποθήκευση και διανομή του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων (π.χ.
θρανία, έδρανα, υπολογιστές κ.λπ.).
Ο επιμερισμός και η μετακύλιση ευθυνών μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών για ένα
και το αυτό αντικείμενο – την συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων
σχολικών κτιριακών υποδομών - αποτελεί ένα επιπλέον εμπόδιο στην κάλυψη των
αναγκών των σχολείων. Καθίσταται συνεπώς αναγκαία η μέριμνα για την προστασία
των κρατικών κτιριακών υποδομών, με τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων και με
ευεργετικά κοινωνικά οφέλη ώστε να αποκατασταθεί η έλλειψη ασφάλειας, κυρίως
στα παλαιότερα εκ των σχολικών κτιρίων. Όλα τα παραπάνω έχουν έναν κοινό
παρονομαστή που είναι η χρηματοδότηση των Δήμων για την εύρυθμη λειτουργία των
σχολείων.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Προτίθεστε να καλύψετε με επαρκή χρηματοδότηση τους Δήμους ώστε να
αντιμετωπίζονται έγκαιρα οι αυξημένες ανάγκες συντήρησης των σχολικών κτιριακών
κατασκευών ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα μαθητών και
εκπαιδευτικών και ώστε να αποτραπούν ατυχήματα, όπως αυτό που έλαβε χώρα στον
κοινόχρηστο χώρο του 8ου Δημοτικού σχολείου Αθηνών και του 9ου Ειδικού
Δημοτικού Σχολείου Αθηνών στο Γουδή;
- Προτίθεστε να προβείτε σε επιπλέον οικονομική ενίσχυση των Δήμων ώστε να
πραγματοποιηθεί εκτεταμένος και επαρκής έλεγχος ασφάλειας των σχολικών κτιρίων
της χώρας, με την κατάρτιση ένα μητρώου καταλληλότητας των κτιρίων και με την
αναλυτική καταγραφή των έργων συντήρησης και επισκευών σε αυτά;
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