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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Ως προς το θέμα της καταλληλότητας των σχολικών κτιρίων, το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνει το κοινό ότι προχωρεί με εντατικούς
ρυθμούς την υλοποίηση του προγράμματος Αντισεισμικής Αναβάθμισης όλων
των Σχολικών Κτιρίων που κτίστηκαν πριν από την υιοθέτηση του αντισεισμικού
κανονισμού. Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος αυτού έχει αναβαθμιστεί κατά
τα τελευταία χρόνια μεγάλο μέρος των σχολικών κτιρίων και έχει υλοποιηθεί
σειρά άλλων μέτρων για την ασφάλεια των κτιρίων.
Το πρόγραμμα Αντισεισμικής Αναβάθμισης τέθηκε σε εφαρμογή το 2001 και
αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2012. Με βάση την αποτίμηση της κατάστασης
των σχολικών κτιρίων, την αξιολόγηση των αυτοψιών και των σχεδίων, τα
σχολικά κτίρια είχαν ταξινομηθεί σε δύο κατηγορίες:
α.
β.

Κτίρια με ψηλή επικινδυνότητα (κατεπείγοντα)
Κτίρια που χρήζουν αντισεισμικής αναβάθμισης

13
313

Η αναβάθμιση των 13 σχολικών κτιρίων ψηλής επικινδυνότητας προχώρησε
άμεσα, ενώ παράλληλα καταρτίστηκε πρόγραμμα για μελέτη και αναβάθμιση των
υπολοίπων 313. Η ιεράρχηση των σχολικών κτιρίων που χρήζουν αντισεισμικής
αναβάθμισης έγινε με βάση τα πιο κάτω κριτήρια:
Α. Περίοδος Ανέγερσης
Β. Μορφολογία των κτιρίων
Γ. Υφιστάμενη κατάσταση των κτιρίων
Με βάση το πρόγραμμα αυτό έχει ήδη ολοκληρωθεί ή βρίσκεται στο στάδιο της
κατασκευής η αναβάθμιση 207 σχολικών κτιρίων. Η συνολική δαπάνη μέχρι τις
31/12/2008 θα ανέλθει στα €94.640.000,00.

Βαθμίδα
Εκπαίδευσης
Δημοτική
Μέση
Τεχνική
ΣΥΝΟΛΟ
Βαθμίδα Εκπαίδευσης

Προγραμματισθέντα
241
65
7
313

Εκτελεσθέντα
156
48
3
207

Ποσοστό
65%
74%
43%
66%

Δαπάνη μέχρι 31/12/2008

Δημοτική
Μέση
Τεχνική
ΣΥΝΟΛΟ

€49.700.000
€38.600.000
€6.160.000
€94.640.000

Επισημαίνεται ότι στο πρόγραμμα έχει συμπεριληφθεί, πέρα από τα δημοτικά,
γυμνάσια και λύκεια και η αναβάθμιση των κτιρίων της προδημοτικής
εκπαίδευσης.
Σημειώνεται, ότι στις περιπτώσεις που το κόστος για την αντισεισμική
αναβάθμιση κάποιου σχολικού κτιρίου, με βάση την τεχνοοικονομική μελέτη,
ξεπερνά το 30% του προβλεπόμενου κόστους ανέγερσης νέου κτιρίου, τότε η
απόφαση για αναβάθμιση επανεξετάζεται. Σε αρκετές περιπτώσεις, ως
αποτέλεσμα των τεχνοοικονομικών μελετών, λήφθηκε η απόφαση για μερική η
ολική αντικατάσταση του σχολείου με νέο κτίριο αντί της αντισεισμικής
αναβάθμισης. Σύμφωνα με τη πιο πάνω διαδικασία αποφασίστηκε και η
αντικατάσταση του Λυκείου Αρχ. Μακαρίου Γ’ στη Δασούπολη με νέο σχολικό
κτίριο. Για την απόφαση αυτή έχουν ενημερωθεί προκαταρτικά η Σχολική
Εφορεία, η Διεύθυνση του σχολείου και ο Σύνδεσμος Γονέων. Σε κάθε
περίπτωση τονίζεται ότι με βάση την αξιολόγηση που είχε γίνει το σχολικό κτίριο
του Λυκείου Αρχ. Μακαρίου Γ’ στη Δασούπολη είχε ταξινομηθεί ως κτίριο που
χρήζει αντισεισμικής αναβάθμισης και όχι ως κτίριο με ψηλή επικινδυνότητα.
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, εκτιμώντας ότι η ασφάλεια των μαθητών
και των σχολικών χώρων είναι αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την ομαλή
λειτουργία των σχολείων, τονίζει ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων που
φιλοξενούν καθημερινά τα παιδιά μας.
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