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ΘΕΜΑ: «Ανοικτά και επείγοντα κζματα αςφάλειασ των ςχολείων τθν B/κμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου 

Κορυδαλλοφ» 

                                        Ανοικτι Επιςτολι 

  
Αξιότιμε Διμαρχε, 

   Αναγκαηόμαςτε να επανζλκουμε ςτα κρίςιμα ηθτιματα τθσ αςφάλειασ των ςχολείων τθσ Β/κμιασ. 

Δυςτυχϊσ  δεν ζχουν γίνει ακόμα οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ ςτα ςχολεία του Κορυδαλλοφ για τθν 

αντιςειςμικι προςταςία.  

Συγκεκριμζνα οι Διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων τθσ B/κμιασ με ςχετικι αλλθλογραφία ενθμζρωςαν 

αρμοδίωσ και εγκαίρωσ για ελλείψεισ και παραλείψεισ που υπάρχουν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ ςε ςχζςθ 

με τον αντιςειςμικό κανονιςμό. 

Σασ ενθμερϊνουμε ότι δεν ζχουν γίνει ακόμα από τον διμο Κορυδαλλοφ οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ για 

να καλυφκοφν τα προβλιματα ςτθν αντιςειςμικι προςταςία. 

  Επίςθσ με αφορμι τα πολφ ανθςυχθτικά γεγονότα ςτθν πυραςφάλεια του 4ου Δθμοτικοφ ςχολείου 

Κορυδαλλοφ, κα κζλαμε να ενθμερωκοφμε  για τθν κατάςταςθ τθσ πυραςφάλειασ του ςυνόλου των 

κτιρίων τθσ B/κμιασ εκπαίδευςθσ του Κορυδαλλοφ. 

Συγκεκριμζνα: 

 Ποια ςχολεία ζχουν πιςτοποιθτικά πυραςφάλειασ; 

 Ποια πιςτοποιθτικά ανακλικθκαν; 

 Ποιο ποςά πλθρϊκθκαν για τα πιςτοποιθτικά; 

 Με τι κριτιρια επιλζχκθκε ο ανάδοχοσ; 

 Είναι όλα τα ςχολεία μασ αςφαλι; 

  Τζλοσ το τελευταίο χρονικό διάςτθμα, ενϊ ζγιναν προςλιψεισ ςυμβαςιοφχων ςτον διμο Κορυδαλλοφ, 

δεν ζγινε καμία ενζργεια για τθν αποκατάςταςθ των μεγάλων ελλείψεων που υπάρχουν ςτα ςχολεία ςε 

ςχολικοφσ φφλακεσ. Οι ςχολικοί φφλακεσ παίηουν καίριο ρόλο ςτθν αςφάλεια των παιδιϊν και των 

εγκαταςτάςεων  των ςχολείων και ηθτάμε να ενθμερωκοφμε για τισ ενζργειεσ τισ οποίεσ ςκοπεφει να 

κάνει ο Διμοσ Κορυδαλλόσ για τθν αποκατάςταςθ αυτϊν των ελλείψεων. 

  Σα παραπάνω κζματα  αςφάλειασ χριηουν άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ και αναδεικνφουν το πρόβλθμα 

ςυντονιςμοφ και οργάνωςθσ που υπάρχει ςτθν διαχείριςθ των προβλθμάτων των ςχολείων του 

Κορυδαλλοφ. Για τον λόγο αυτόν παρακαλοφμε για τθν επείγουςα παρζμβαςθ ςασ!!!   

 

                                                        Κορυδαλλόσ, 25/04/2018 

                                                        Αρ. Πρωτ: 30 

                            Προσ:  Δήμαπσο Κοπςδαλλού 

                            κοιν. -Ππόεδπο ΔΣ 

                                    - Ανηιδήμαπσο Τεσνικών Έπγων 

                                    - Σσολ. Δεςηεπ/μιαρ Εκπ/ζηρ Κοπςδαλλού 

                                     -Δημοηικέρ Παπαηάξειρ Δήμος        

                                     Κοπςδαλλού                                            
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