
 

 

Ηράκλειο, 11-4-2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τους κ. κ. Υπουργούς Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: Προβλήματα στο κεντρικό κτίριο του 24ου  και 31ου Δημοτικού σχολείου 

Ηρακλείου 

Σε επιστολή τους οι Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων των 24ου & 31ου Δημοτικών 

Σχολείων Ηρακλείου αναφέρουν ότι μετά το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 το 

κεντρικό κτίριο του 24ου και 31ου Δημοτικού σχολείου Ηρακλείου, κρίθηκε 

ακατάλληλο και στατικά ανεπαρκές, με αποτέλεσμα οι λοιπές αίθουσες του σχολείου 

να μην επαρκούν για να καλύψουν την λειτουργία όλων των τάξεων.  

 

Το κτίριο αυτό είναι ένα πέτρινο κτίσμα των αρχών του 20ου αιώνα, το οποίο στέγαζε 

το παλιό Γερονημάκειο Βρεφοκομείο.  Όπως εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκε, 

ουδέποτε είχε γίνει στατική μελέτη του κτιρίου και οι έλεγχοι καταλληλότητας για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς ήταν επιφανειακοί. 

 

Διαπιστώθηκε, μετά τον σεισμό, ότι ουδέποτε είχε γίνει δομική αποτύπωση του 

κτιρίου, ενώ οι όποιες κατά καιρούς παρεμβάσεις περιορίζονταν σε εσωτερικές 

διαρρυθμίσεις και ελαιοχρωματισμούς. Η αντισεισμική συμπεριφορά του κτιρίου είχε 

αφεθεί στο φιλότιμο του ίδιου του κτιρίου και από τύχη δεν θρηνήσαμε μία 

αδιανόητη τραγωδία στο κέντρο του Ηρακλείου. 

 

Από τις 27-09-2021, οπότε και μας επισκέφθηκε ο Εγκέλαδος, η συμβολή της 

Πολιτείας στην αποκατάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ήταν μηδαμινή. Οι 

γονείς βρήκαν προσωρινή λύση, πιέζοντας το Επιμελητήριο Ηρακλείου να 

φιλοξενήσει προσωρινά κάποιες τάξεις, οι γονείς βρήκαν μεταχειρισμένα κοντέινερ, 

στα οποία στεγάστηκαν εν τέλει τα παιδιά, οι γονείς ψάχνουν λύση και για τα 

υπόλοιπα σοβαρά προβλήματα του σχολείου μας.   

Ο Δήμος Ηρακλείου ουδέν έπραξε, πλην της τοποθέτησης πατώματος laminate στα 

κοντέινερ που βρήκαν οι γονείς. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το 

Υπουργείο Παιδείας σφυρίζουν αδιάφορα.  

 

Όμως, αυτή τη στιγμή 300 παιδιά είναι στοιβαγμένα σε κοντέινερ και αίθουσες, οι 

οποίες δεν πληρούν τις προδιαγραφές για σχολικές αίθουσες. Σε αίθουσες που δεν 

έχουν πυρασφάλεια, που δεν έχουν ηχομόνωση, που όποτε βρέχει γεμίζουν νερά. 

 300 παιδιά περιμένουν στην ουρά σε κάθε διάλειμμα, μπροστά από τις ΔΥΟ 

τουαλέτες (μία αγοριών και μία κοριτσιών) που έχουν απομείνει. Οι εκπαιδευτικοί 

δεν έχουν έδρα για να ακουμπήσουν τα πράγματά τους, γιατί δεν χωράει μέσα στα 

κοντέινερ!  

Τα παιδιά μας στερούνται το  μάθημα της πληροφορικής, καθώς δεν υπάρχει αίθουσα 

για να στεγαστούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που διαθέτει το σχολείο μας. 

Ο Δήμος Ηρακλείου, που έχει την ευθύνη της σχολικής στέγης, μας έχει γεμίσει με 

υποσχέσεις. Υποσχέσεις για αίθουσες που έχουν παραγγελθεί και θα ήταν 

εγκατεστημένες μέχρι τα Χριστούγεννα, υποσχέσεις για επιδιόρθωση των αιθουσών 

που βάζουν νερά, υποσχέσεις για τουαλέτες που έχουν κι αυτές παραγγελθεί, αλλά 
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ουδέποτε φτάνουν. Υποσχέσεις για άμεση ανάθεση εργολαβιών για την 

αποκατάσταση και σεισμική θωράκιση του πέτρινου κτιρίου, οι οποίες ακόμη δεν 

έχουν καν ανατεθεί. 

Οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν υποβάλει εγγράφως και ηλεκτρονικώς αιτήματα 

για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων. Ομοίως, εμείς οι Πρόεδροι των 

Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων έχουν απευθυνθεί με κάθε διαθέσιμο μέσο στον 

Δήμο Ηρακλείου και την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς όμως 

ουσιαστικό αποτέλεσμα. 

 

 

Δεδομένου ότι τα παιδιά πρέπει  να φοιτούν στο σχολείο με τις ίδιες συνθήκες, όπως 

και τα υπόλοιπα παιδιά της χώρας, με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. 

 

Ερωτάσθε κ. κ. Υπουργοί:  

 

Θα υλοποιηθούν τα αυτονόητα για την εκπαίδευση των παιδιών, προκειμένου να μην 

βρίσκονται σε μειονεκτική και επισφαλή θέση, τόσο όσον αφορά την εκπαιδευτική 

διαδικασία, όσο και όσον αφορά τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής εντός του 

σχολικού συγκροτήματος; 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 




