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ΘΔΜΑ: «Υγηεηλή θαη αζθάιεηα Στοιείφλ Β/βάζκηας  Δθπαίδεσζες Κορσδαιιού» 

Σε ζσλάληεζε ποσ ζσγθάιεζε ε Β΄ ΔΛΜΔ Πεηραηά ηελ Τεηάρηε 12/9/2018 ζηο 5ο ΓΔΛ 

Κορσδαιιού  ζηελ οποία ζσκκεηείταλ ο αληηδήκαρτος ηετληθώλ έργφλ ηοσ Γήκοσ Κορσδαιιού, 

ε Έλφζε Γολέφλ & Κεδεκόλφλ Κορσδαιιού θαη οη Γηεσζσληές Β/βάζκηας Κορσδαιιού, 

προέθσυαλ ηα παραθάηφ άθρφς αλεζστεηηθά ζσκπεράζκαηα γηα ηα ζέκαηα σγηεηλής θαη 

αζθάιεηας ηφλ ζτοιηθώλ κολάδφλ ηοσ Κορσδαιιού: 

1. Οη δηεσζσληές ηφλ ζτοιηθώλ κολάδφλ Β/βάζκηας ήδε από ηο 2017 έτοσλ επηζεκάλεη προς 

ηολ Γήκο Κορσδαιιού παρεκβάζεης ποσ επηβάιιεηαη λα γίλοσλ, ώζηε οη ζτοιηθές κολάδες 

λα είλαη ζσκκορθφκέλες κε ηο κλεκόληο ελεργεηώλ γηα ηε δηατείρηζε ηοσ ζεηζκηθού 

θηλδύλοσ ζε ζτοιηθή κολάδα (ΟΑΣΠ Αζήλα 2017). Γσζηστώς δηαπηζηώζεθε όηη δελ έτεη 

πραγκαηοποηεζεί θακία δηαδηθαζία άρζες επηθηλδσλόηεηας ζηοσς ηοκείς ποσ έτοσλ 

προζδηορηζηεί  θαη ηο τρολοδηάγρακκα πιήροσς αποθαηάζηαζες είλαη απροζδηόρηζηο. 

2. Μεγάιος αρηζκός ζτοιηθώλ κολάδφλ δελ έτοσλ εγθεθρηκέλε κειέηε πσραζθάιεηας παρά 

ηο γεγολός όηη αποζεθεύοσλ κεγάιε ποζόηεηα θασζίκφλ θαη ζηεγάδοσλ εθαηοληάδες 

καζεηές. 

3. Το κλεκόληο ελεργεηώλ γηα ηελ δηατείρηζε ηοσ ζεηζκηθού θηλδύλοσ ζε ζτοιηθή κολάδα 

(ΟΑΣΠ Αζήλα 2017), αιιά θαη ηο θαζεθοληοιογίο ΦΔΚ 1340/2002 - 

Φ.353.1/324/105657/Γ1/2002), κεηαθέρεη όιε ηελ εσζύλε ζηολ ζύιιογο δηδαζθόληφλ θαη 

ηολ δηεσζσληή, παρόιο ποσ δελ έτοσλ ιάβεη ζτεηηθή εθπαίδεσζε, αιιά θαη ε αποζηοιή 

ηοσς είλαη εληειώς δηαθορεηηθή. Παράιιεια, πρέπεη λα ιάβεηε σπόυε ζας όηη οη 

εθπαηδεσηηθοί δελ έτοσλ ηρόπο πραγκαηηθής παρέκβαζες. 

4. Γελ έτεη ορηζηεί από ηολ Γήκο Κορσδαιιού πηζηοποηεκέλο προζφπηθό, ώζηε λα εληοπίδεη 

προβιήκαηα ζηα ζέκαηα σγηεηλής θαη αζθάιεηας, λα επηζεφρεί ηα ζτοιεία γηα ηα δεηήκαηα 

ασηά, θαζώς θαη λα ηεραρτεί ηης προηεραηόηεηες ζηε ζσληήρεζε ηφλ ζτοιηθώλ κολάδφλ 

από ηολ Γήκο Κορσδαιιού. Ως αποηέιεζκα ηφλ παραπάλφ, οη οποηεζδήποηε 

παρεκβάζεης είλαη αποζπαζκαηηθές. 

Γηα όιοσς ηοσς παραπάλφ ιόγοσς, ζεφρούκε όηη ε θαηάζηαζε θαζίζηαηαη ποιύ επηθίλδσλε θαη 

επείγοσζα θαη όηη είλαη αλαγθαίες άκεζες παρεκβάζεης απ’ όιοσς ηοσς αρκόδηοσς θορείς ζηα 
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ζέκαηα σγηεηλής θαη αζθάιεηας ηφλ ζτοιηθώλ κολάδφλ, ηόζο ζηολ ηοκέα ηες ζσληήρεζες θαη 

πηζηοποίεζες όζο θαη ζηολ ηοκέα ηοσ ζτεηηθού λοκοζεηηθού πιαηζίοσ. 

Δίκαζηε ζηελ δηάζεζή ζας γηα θάζε δηεσθρίλεζε 
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