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Παπά την επίσημη έναπξη τηρ σσολικήρ σπονιάρ, εκτόρ 

σσολικήρ τάξηρ μαθητέρ σε σσολεία τος Δήμος Ασαπνών λόγω 

τος σεισμού τος Ιοςλίος! 
 

Ο ύιινγνο Εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. Αλ. Αηηηθήο “ν σθξάηεο” θαηαγγέιιεη ην γεγνλόο 

όηη, δύν κήλεο κεηά ηνλ ζεηζκό ηεο 19εο Ινπιίνπ, καζεηέο ζα βξεζνύλ εθηόο ζρνιηθήο 

ηάμεο παξά ην άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ. 

 

πγθεθξηκέλα : ην 6
ο
 Δ.ρ θαη 12

ο
 Δ.ρ. Αραξλώλ θαη ζην 1

ο
 Δ. ρ 

Θξαθνκαθεδόλσλ ζα μεθηλήζνπλ ηα καζήκαηα, θαηά πάζα πηζαλόηεηα ηελ εξρόκελε 

Δεπηέξα 16 επηεκβξίνπ. ην 4 Δ.ρ., 8 Δ.ρ θαη 23 Δ.ρ. Αραξλώλ δελ είλαη 

ζίγνπξν όηη ζα έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο ώζηε λα ππνδερηνύλ αύξην 11 

επηεκβξίνπ ηνπο καζεηέο.  
 

Σεξάζηηεο είλαη δηαρξνληθά νη επζύλεο ηεο Δεκνηηθήο Αξρήο, ηόζν ησλ 

πξνεγνύκελσλ  αιιά θαη ηεο ζεκεξηλήο αιιά θαη ηεο εθάζηνηε Κπβέξλεζεο γηα ηελ 

θαηάζηαζε ζηα ζρνιεία ζην Δήκν Αραξλώλ, αθνύ 20 ρξόληα κεηά ην θνληθό ζεηζκό 

ζηελ Πάξλεζα θαλέλα κέηξν δελ πάξζεθε γηα ηελ νπζηαζηηθή αληηζεηζκηθή ζσξάθηζε 

ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο.  
 

Σέινο αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί όηη κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη παξαζρεζεί θαλέλα 

πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο  γηα ηα ζρνιεία ηνπ 

Δήκνπ. 
 

Ο ύιινγνο εθπαηδεπηηθώλ ΠΕ Αλ. Αηηηθήο «ν σθξάηεο» θαιεί γνλείο, 

εθπαηδεπηηθνύο, Μαδηθνύο Φνξείο θαη καζεηέο ζε Παπάσταση Διαμαπτςπίαρ την 

Σετάπτη 11 επτεμβπίος στο Πεπιυεπειακό ςμβούλιο (Αναστάσεωρ 2 και 
Σσιγάντε, στάση μετπό Εθνική Άμςνα) στιρ 15:30  γηα λα απαηηήζεη : 
 

1.  Να απνθαηαζηαζνύλ ΑΜΕΑ θαη έγθαηξα όιεο νη θζνξέο πνπ πξνθιήζεθαλ. 

 

2. Να ειεγρζνύλ όια ηα ζρνιηθά θηίξηα. Να πξαγκαηνπνηεζνύλ νπζηαζηηθνί έιεγρνη 

θαη όρη κόλν νπηηθνί από αξκόδηεο επηηξνπέο ηνπ ΟΚ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηερληθέο 

ππεξεζίεο ησλ ΟΣΑ θαη λα παξαζρεζνύλ πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο γηα όια ηα 

ζρνιεία. 
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3. Να εμαζθαιηζζνύλ ρξεκαηνδόηεζε θαη επηζηεκνληθό εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό 

ώζηε λα εληζρπζεί απνθαζηζηηθά ν πξνζεηζκηθόο έιεγρνο ζηα ζρνιεία ζε κόληκε θαη 

ζηαζεξή βάζε. Να ζηακαηήζεη ε απαξάδεθηε κεηαθύιηζε ηεο επζύλεο ησλ ειέγρσλ 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο!!! 

4. Να ζπληαρζεί κεηξών ειέγρσλ πνπ ζα επηθαηξνπνηείηαη πεξηνδηθά.  

5. Άκεζε αλέγεξζε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο ζύγρξνλσλ θαη αζθαιώλ 

ζρνιηθώλ ζπγθξνηεκάησλ , κε 100% δεκόζηεο επελδύζεηο θαη ρσξίο ΔΙΣ, κε 

δηαζθάιηζε ηνπ δεκόζηνπ – δσξεάλ ραξαθηήξα ηνπο. 6. Γελλαία ρξεκαηνδόηεζε 

ησλ ζρνιείσλ ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγηθή, θηηξηαθή, πιηθνηερληθή ππνδνκή 

θαη ε ζπληήξεζή ηεο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Για τη μετάβαση στο Πεπιυεπειακό ςμβούλιο θα ανασωπήσει 

πούλμαν στιρ 14:00 από την πλατεία Καπάβος. 

 
Για το Δ. 

 

           Ο   ΠΡΟΕΔΡΟ                                        H  ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
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