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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Αναγκαίο ένα κανονιζηικό πλαίζιο
ελέγχων κηιριακών εγκαηαζηάζεων και ηεχνικών έργων
Σην δήηεκα ηνπ ειιηπνύο ειέγρνπ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ επξύηεξνπ Δεκνζίνπ Τνκέα
θαζώο θαη ηερληθώλ έξγσλ –εηδηθά εθείλσλ ησλ πξνεγνπκέλσλ δεθαεηηώλ- επαλήιζε θαηά ηε
ρζεζηλή ηεο ζπλεδξίαζε ε Δηνηθνύζα Επηηξνπή ηνπ ΤΕΕ/ΤΚΜ κε αθνξκή ην πξόζθαην
πεξηζηαηηθό ηξαπκαηηζκνύ καζεηώλ ζε ζρνιείν ηεο Θεζζαινλίθεο.
Σε αλαθνίλσζή ηεο δε, επηζεκαίλεη ηα εμήο:
«Πξηλ ιίγεο κέξεο ν ηξαπκαηηζκόο καζεηώλ από ηνλ αλεκηζηήξα πνπ έπεζε από ηελ νξνθή ζε
αίζνπζα ηνπ 5νπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Θεζζαινλίθεο, άλνημε ηελ ζπδήηεζε γηα ηελ θαηάζηαζε
ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ.
Είλαη απνιύησο ινγηθό θαη θπζηθό λα πξνθαιεί αλαηαξαρή θαη αλεζπρία ην γεγνλόο, άιισζηε
αθνξά ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηώλ καο.
Είλαη απνιύησο βέβαην όηη ηελ αζθάιεηα ηεο θαζεκεξηλόηεηάο καο αθνξά ε παιαηόηεηα θαη ε
έιιεηςε ζπληήξεζεο πνιιώλ θηηξίσλ πνπ θηινμελνύλ καδηθέο δξαζηεξηόηεηεο αιιά θαη πνιιώλ
ππνδνκώλ πνπ εμππεξεηνύλ εθαηνληάδεο θαη ρηιηάδεο πνιίηεο.
Οπόηε θαζίζηαηαη απνιύησο απαξαίηεην έλα κανονιζηικό πλαίζιο ελέγχων κηιριακών
εγκαηαζηάζεων και ηεχνικών έργων. Η ζέζπηζή ηνπ νθείιεη λα γίλεη θεληξηθά θαη λα
αλαθέξεηαη ζηελ Επηθξάηεηα. Μέρξη ηόηε –θαη επεηδή ε Κεληξηθή εμνπζία κπνξεί λα νιηγσξήζεηε Τνπηθή Απηνδηνίθεζε επηβάιιεηαη λα θαιύςεη ην θελό ζην πεδίν ηεο αξκνδηόηεηάο ηεο,
εληάζζνληαο έλαλ θαλνληζκό ειέγρσλ ζην νξγαλσηηθό ζύζηεκα ησλ Τερληθώλ Υπεξεζηώλ.
Τέινο ππελζπκίδνπκε όηη ην ΤΕΕ/ΤΚΜ έρεη ππνδείμεη θαη γηα ηα ζρνιηθά θηίξηα όηη νη ΣΔΙΤ
κπνξνύλ λα είλαη έλα κέζνλ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ βειηίσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ από θάζε
άπνςε, αληηζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο, εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη γεληθώο πεξηβαιινληηθνύ
απνηππώκαηνο, ιεηηνπξγηθή, αηζζεηηθή.
Γηαηί ηα ζρνιηθά θηίξηα αθνξνύλ ζεκαληηθό κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ παηδηώλ καο θαη εμ
απαιώλ νλύρσλ γαινπρείηαη ν κειινληηθόο πνιίηεο γηα λα απαηηεί όρη κόλν αζθάιεηα αιιά θαη
πνηόηεηα γηα ηελ δσή ηνπ.»
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