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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Για την σφράγιση του 4ου Δημοτικού και Νηπιαγωγείο Βύρωνα 
και την πολιτική απαξίωσης & ιδιωτικοποίησης των Κτιριακών Υποδομών 

(συγχώνευση πρώην ΟΣΚ, ΘΕΜΙΣ, ΔΕΠΑΝΟΜ, τεχν.ΚΕΔ) 
 

Προχθές σφραγίστηκαν το 4ο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Βύρωνα μετά από εντολή της 

Πολεοδομίας Αθήνας, λόγω σοβαρότατων στατικών προβλημάτων που είχαν διαπιστωθεί εδώ και 

χρόνια από αυτοψίες κλιμακίων μηχανικών του πρώην ΟΣΚ και νυν ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

(Κτ.Υπ.). Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο συμβάν, καθώς πάνω από το 30% των σχολείων της 

χώρας είναι κτισμένα προ του 1959, ενώ και στην πλειοψηφία των νεώτερων δεν έχουν 

προχωρήσει οι Προσεισμικοί έλεγχοι με ευθύνη των εκάστοτε κυβερνήσεων. Όμως αντί να 

ενισχυθεί η λειτουργία και ο ρόλος του κατεξοχήν αρμόδιου τεχνικού φορέα του κράτους, ώστε 

να επιταχυνθούν οι έλεγχοι και τα έργα, το εποπτεύον υπουργείο Υποδομών προχώρησε στις 

αρχές της χρονιάς σε … μετατάξεις 150 εργαζομένων της Κτ.Υπ. κυρίως μηχανικών, 

αποδεκατίζοντας ουσιαστικά κρίσιμους τομείς όπως οι Στατικοί – Προσεισμικοί έλεγχοι, οι 

Μελέτες, οι Κατασκευές κ.ά. 

Το Σωματείο μας σταθερά και αταλάντευτα αγωνίζεται ώστε να έχει το κράτος την 

αποκλειστική ευθύνη για παροχή Δημόσιων Δωρεάν Σύγχρονων και Ασφαλών Σχολείων, 

Νοσοκομείων και άλλων Δημόσιων κτιρίων. Αυτό ακριβώς το ρόλο έχει η Κτ.Υπ. ως ο κατεξοχήν 

αρμόδιος τεχνικός κατασκευαστικός φορέας του κράτους για τα δημόσια κτίρια. Σε αυτή την 

προσπάθεια έχουμε αναδείξει ως κρίσιμο ζήτημα την Αντισεισμική προστασία που 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον Προσεισμικό έλεγχο όλων των δημοσίων κτιρίων με 

προτεραιότητα στα σχολεία, τα νοσοκομεία και άλλα δημόσια κτίρια με μεγάλη 

συνάθροιση κόσμου (δικαστήρια, υπουργεία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες κ.ά.).  

Ήδη από πέρυσι καλέσαμε τόσο τη Διοίκηση όσο και το εποπτεύον υπουργείο Υποδομών, να 

ξεκινήσουν πλέον με ταχύτατους ρυθμούς οι Πρωτοβάθμιοι (οπτικοί) προσεισμικοί έλεγχοι σε 

σχολεία, αλλά και σε μεγάλα νοσοκομεία και άλλα δημόσια κτίρια που έχουν προβλήματα. 

Μάλιστα είχαμε εκτιμήσει ότι με βάση την εμπειρία που υπάρχει και πριν την μείωση του 

προσωπικού της εταιρείας, μέσα σε ένα οκτάμηνο (δηλαδή μέχρι σήμερα) θα μπορούσαν να 

γίνουν πρωτοβάθμιοι έλεγχοι σε πάνω από 800 σχολεία και τουλάχιστο 10 μεγάλα νοσοκομεία 

και άλλα δημόσια κτίρια. Επίσης τονίσαμε ότι έχουν αποσταλεί στους αρμόδιους 

εκατοντάδες σχολεία που με βάση προηγούμενους ελέγχους χρίζουν παρεμβάσεων και 

επισκευών μεγαλύτερης ή μικρότερης κλίμακας. Τέλος αναδείξαμε το σοβαρότατο ζήτημα 

ότι, δεν προχωρούν οι απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις που να μας αναθέτουν ελέγχους, 

παρεμβάσεις και έργα, ενώ υπάρχει ένας ιδιότυπος ανταγωνισμός από ορισμένες περιφέρειες και 

Δήμους με γνώμονα ποιος θα διαχειριστεί τις χρηματοδοτήσεις και όχι ποιος μπορεί να φέρει σε 

πέρας με επάρκεια τους αναγκαίους ελέγχους και παρεμβάσεις. Προειδοποιήσαμε δε 

υπουργείο και Διοίκηση ότι, δεν πρέπει να ακολουθήσουν την πολιτική προηγούμενων 

κυβερνήσεων, η οποία υποτασσόταν στη λογική ότι «δεν κάνω ελέγχους αν δεν έχω 

εξασφαλίσει πρώτα κονδύλια για επισκευές-παρεμβάσεις», πολιτική που θέτει σε 

κίνδυνο ανθρωπινές ζωές. Δυστυχώς όχι μόνο δεν μας άκουσαν, αλλά προχώρησαν και 

στην αποδυνάμωση του φορέα με ό,τι αυτό συνεπάγεται ! 

Με αυτά τα δεδομένα θεωρούμε ότι «το παιχνίδι είναι στημένο». Στόχος τους είναι η πλήρης 

απαξίωση και αποδυνάμωση της Κτ.Υπ., η διαμόρφωση μίας διαλυτικής κατάστασης και πλήρους 

αδιεξόδου, ώστε να αποποιηθεί το κράτος τις ευθύνες τους, το έργο να γίνει εύκολα λεία στα 

ιδιωτικά συμφέροντα και  ενώ οι μαθητές, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και γενικότερα οι χρήστες 



των δημοσίων κτιρίων να γίνονται «μπαλάκι» μεταξύ Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων για να 

«ανακαλύψουν» ποιος έχει την ευθύνη. Όμως προειδοποιούμε ότι εκτός των άλλων, οι 

επιλογές τους θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια χιλιάδων ανθρώπων που 

κάνουν χρήση των δημοσίων κτιρίων, αφού ζούμε σε μία περιοχή και μία περίοδο 

αυξημένου σεισμικού κινδύνου, με εκατοντάδες σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια 

κατασκευασμένα προ δεκαετιών και καταπονημένα, να παραμένουν χωρίς προσεισμικό 

έλεγχο και άλλα να έχουν ελεγχθεί αλλά να μην έχουν γίνει οι απαραίτητες επισκευές 

και άλλες παρεμβάσεις, όπως φάνηκε ξεκάθαρα με την πρόσφατη εκκένωση σχολείων 

στο Βύρωνα. Όπως επίσης τονίζουμε για πολλοστή φορά ότι το κράτος είναι υπεύθυνο 

ώστε, παράλληλα με τις σημαντικές ανάγκες για νέα σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, 

εκατοντάδες λειτουργούντα παλιά και καταπονημένα να αντικατασταθούν ! 

 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΩΣΤΕ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ! 

 

  
 

 
                                                                                                      Το Δ.Σ. του Σωματείου 


