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Ανοιχτθ επιςτολθ προσ τουσ γονείσ  
για τα ζητθματα αςφάλειασ των ςχολικών κτηρίων 

 
Τθν Πζμπτθ 31 Ιανουαρίου 2019, ςυνιλκαν ςε από κοινοφ ςυνεδρίαςθ το ΔΣ τθσBϋ ΕΛΜΕ Πειραιά και οι 

Διευκυντζσ των ςχολείων Β/βάκμιασ του Κορυδαλλοφ που ανταποκρίκθκαν ςτθν πρόςκλθςι του. Θζμα τθσ 
ςυνεδρίαςθσ ιταν θ πρόςφατθ μινυςθ του Δθμόςιου Κατιγορου των Πυροςβεςτικϊν Υπθρεςιϊν Πειραιά κατά τθσ 
ςυναδζλφιςςασ Διευκφντριασ ςχολείου του Κορυδαλλοφ. Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ υπογράμμιςαν το απαράδεκτο 
αυτισ τθσ ενζργειασ, θ οποία αφινει ςτο απυρόβλθτο τον Διμο, ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για τα κτιρια ςχολικϊν 
μονάδων, και ςτοχοποιεί τουσ εκπαιδευτικοφσ. Η ςυηιτθςθ επεκτάκθκε και ςε άλλα ηθτιματα αςφαλείασ των 
κτθρίων μασ, εξίςου ςθμαντικά, όπωσ είναι θ αντιςειςμικι προςταςία, οι προδιαγραφζσ αςφαλοφσ εκκζνωςθσ και θ 
ελλιπισ αντικεραυνικι προςταςία. 

Η πλθμμελισ αςφάλεια των ςχολικϊν κτθρίων από τθ μια κζτει ςε κίνδυνο μακθτζσ/-τριεσ και εκπαιδευτικοφσ 
και από τθν άλλθ δθμιουργεί τον κίνδυνο να ςζρνονται εκπαιδευτικοί ςτα δικαςτιρια για ευκφνεσ που δεν ζχουν.  

Επίςθσ, θ ιςχφουςα νομοκεςία ορίηει ξεκάκαρα ότι η ευιφνη για την τοποιέτηςη και τη ςυντθρηςη των 
ςτοιχείων τησ πυραςφάλειασ-πυροπροςταςίασ των ςχολείων, όπωσ και γενικότερα θ καταςκευι, διαχείριςθ και 
βελτίωςθ των υλικοτεχνικϊν υποδομϊν των ςχολείων, ανθκει ςτουσ Δθμουσ- (Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Αϋ/8) ςτο 
άρκρο 75 παρ. ςτϋ 1, ΠΔ 71/1988 άρκρο 15 παρ. 1 και παρ. 2 και Πυροςβεςτικι Διάταξθ 13/2013 άρκρ. 2 παρ. 2). 

 
Λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα παραπάνω, ςυμφωνικθκε ότι υπάρχει ανάγκθ άμεςθσ αντίδραςθσ και ότι πρζπει, 

ςε πρϊτθ φάςθ, να γίνουν τα εξισ βιματα: 
- Να ςυντονιςτοφν οι ενζργειεσ τθσ Βϋ ΕΛΜΕ Πειραιά με τθν Ζνωςθ Γονζων Κορυδαλλοφ και το Σφλλογο 

Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κορυδαλλοφ-Αγ. Βαρβάρασ. 
 
- Να αποςταλεί, μζςω των ςχολείων, ενθμερωτικι επιςτολι ςτουσ γονείσ των μακθτϊν. 
 
- Να ςυγκλθκοφν ςτισ 19/2 τα Σχολικά Συμβοφλια με κζμα τθν αςφάλεια των κτθρίων και τουσ κινδφνουσ 

ποινικϊν διϊξεων των Διευκυντϊν. Να ηθτθκεί από το Διμο θ επίλυςθ των κεμάτων αυτϊν με τθν αποςτολι 
κλιμακίων μθχανικϊν ςτα ςχολεία, προκειμζνου να ελεγχκεί θ αςφάλεια των ςχολικϊν κτθρίων, και ο Διμοσ να 
εγγυθκεί για αυτιν. 

-Αποφαςίςτθκε θ προκιρυξθ διευκολυντικισ ςτάςθσ εργαςίασ από ΟΛΜΕ και ΕΛΜΕ ςτισ 18/2-θμζρα εκδίκαςθσ 
τθσ υπόκεςθσ- προκειμζνου οι ςυνάδελφοι και το ΔΣ τθσ ΕΛΜΕ να ςυμπαραςτακοφν ςτθ ςυναδζλφιςςα  
Διευκφντρια.  
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