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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                             4/10/2018 

ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολικά διδακτήρια στο 

Δήμο Βόλου, μετά και το περιστατικό της αποκόλλησης του 

επιχρίσματος στο 1
ο
 ΕΠΑΛ της Νέας Ιωνίας, ανέδειξε η επίσκεψη 

αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας, στη Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Ειδικότερα, η αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Μαγνησίας αποτελούμενη από 

την Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του τμήματος κ. Νάνσυ 

Καπούλα, τον Αντιπρόεδρο κ. Δημήτρη Ζημέρη, τη γραμματέα της 

Αντιπροσωπείας κ. Έφη Αντωνίου και το μέλος της Αντιπροσωπείας κ. 

Βίκυ Μήτρου, επισκέφθηκαν τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κ. Σωκράτη Σαβελίδη και 

συζήτησαν θέματα που αφορούν τη συντήρηση, κατασκευή και 

λειτουργία σχολικών κτηρίων. 

Βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από τη ενημέρωση των μελών του 

ΤΕΕ Μαγνησίας, είναι ότι η συντήρηση είναι ελλιπής τα τελευταία 

χρόνια στα σχολεία του Δήμου Βόλου, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται 

καθημερινά προβλήματα που δυσκολεύουν την αποστολή εκπαιδευτικών 

και μαθητών, καθώς και την καθημερινή λειτουργία τους. 

Το περιστατικό του 1
ου

 ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας, όπου ευτυχώς δεν υπήρξε  

κάποιος τραυματισμός μαθητή, καταδεικνύει με το χειρότερο τρόπο, 

όπως τονίστηκε στη σύσκεψη, ότι ούτε οι απλές μέθοδοι συντήρησης δεν 

εφαρμόζονται προκειμένου να διαπιστωθεί η επικινδυνότητα των 

σχολικών κτηρίων. 

Το ΤΕΕ Μαγνησίας μέσω των εκπροσώπων του, πρότεινε στον κ. 

Σαβελίδη, να αποστείλει κλιμάκιο διπλωματούχων μηχανικών στο εν 

λόγω διδακτήριο, προκειμένου να πραγματοποιήσει ελέγχους των 

επιχρισμάτων.  

 

«Αγνοείται» η Πυρασφάλεια  

 

«Φωνή βώοντος εν τη ερήμω», χαρακτηρίστηκε η στάση των υπευθύνων 

πολιτικών προϊσταμένων  του Δήμου Βόλου, οι οποίοι παρά τις οχλήσεις 
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από την πλευρά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και των 

διευθυντών των σχολείων δεν προβαίνουν σε καμία ενέργεια. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γεγονός της εκπόνησης μελέτης 

πυροπροστασίας. Παρόλο που οι διευθυντές των σχολικών διδακτηρίων 

του Δήμου Βόλου (29 τον αριθμό), απέστειλαν έγγραφα πριν από ένα 

χρόνο, με τα οποία ζητούσαν να εφοδιαστούν οι σχολικές μονάδες με 

Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, εντούτοις μέχρι και χθες δεν υπήρξε 

καμία απάντηση από το Δήμο Βόλου, ο οποίος είναι και ο κύριος 

υπεύθυνος για τη συντήρηση και την κατασκευή των σχολικών κτηρίων. 

Επίσης ελάχιστες έως μηδαμινές είναι από την πλευρά του Δήμου Βόλου, 

οι παρεμβάσεις που απαιτούνται σε αύλειους χώρους σχολείων, όπως το 

κλάδεμα ή η κοπή επικίνδυνων δέντρων. 

 

Σχολική Στέγη 

Τέσσερα χρόνια και δεν έχει κατασκευαστεί ούτε μία σχολική αίθουσα 

στο Δήμο Βόλου, σύμφωνα με την ενημέρωση από την πλευρά της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.  

Ούτε καν για δύο προκατασκευασμένες αίθουσες που απαιτούνται στο 

Γενικό Λύκειο Αγριάς, και μία στο ΕΠΑΛ Αγριάς, με αποτέλεσμα οι 

μαθητές να κάνουν μάθημα ή περιφερόμενοι από αίθουσα σε αίθουσα ή 

σε αποθήκη, δεν έχουν βρει λύση οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου 

Βόλου. Παρά τα αλλεπάλληλα διαβήματα, το θέμα παραμένει άλυτο και 

υφίστανται ταλαιπωρία μαθητές και εκπαιδευτικοί. 

Επίσης, η ΔΔΕ Μαγνησίας ζητεί την κατασκευή νέων διδακτηρίων που 

θεωρούνται απαραίτητα, -όπως το 5
ο
 Γυμνάσιο Βόλου και το Ειδικό 

Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο-  χωρίς όμως να υπάρχει  καμία 

ανταπόκριση από την πλευρά του Δήμου Βόλου. 

 

Ανταλλαγή ακινήτων 

Το ευχάριστο νέο που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες, είναι το γεγονός, 

ότι ο ΕΦΚΑ με έγγραφο του δέχεται να παραχωρήσει ένα ακίνητο 

ιδιοκτησίας του που βρίσκεται πίσω από το πρώην Λύκειο Αποστόλου, 

προκειμένου να κατασκευαστεί νέο σχολικό κτήριο. Η ενέργεια αυτή 

έρχεται ως αποτέλεσμα των προσπαθειών της ΔΔΕ Μαγνησίας και των 

Διευθυντών του συγκροτήματος.  

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Μαγνησίας κ. Σωκράτη Σαβελίδη, ο δήμος Βόλου θα 

πρέπει να παραχωρήσει ένα ακίνητό του στον ΕΦΚΑ, προκειμένου να 

αξιοποιήσει την έκταση που βρίσκεται πίσω από το πρώην Λύκειο 

Αποστόλου.  

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, από το Μάιο 

του 2016, έχει υποβάλει στο Δήμο εισήγηση - τεχνική περιγραφή 
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σύμφωνα με την οποία το συγκεκριμένο οικόπεδο έχει τους 

απαιτούμενους όρους δόμησης για την κατασκευή εννέα έως δώδεκα 

αιθουσών και ενός υπόγειου γυμναστηρίου, καθώς και την αξιοποίηση 

του πρώην Λυκείου Αποστόλου για την στέγαση των γραφείων 

καθηγητών και άλλων απαραίτητων εκπαιδευτικών χώρων. Πλέον ο 

Δήμος Βόλου θα πρέπει να αποφασίσει για το αν θα υπάρξει ανταλλαγή 

ιδιοκτησιών με τον ΕΦΚΑ.  

 

Ασφαλείς διαδρομές 

Τέλος, η συνάντηση ολοκληρώθηκε με συζήτηση για το θέμα των 

ασφαλών διαδρομών των μαθητών και την πρωτοβουλία που έχουν 

λάβει, το ΤΕΕ Μαγνησίας, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Μαγνησίας και η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Βόλου.  

Όπως τονίστηκε, παρά τις βαρύγδουπες δηλώσεις και την αναίτια 

επίθεση που δέχθηκαν οι φορείς από το Δήμου Βόλου, ο δήμος δεν 

προχώρησε σε καμία ενέργεια, για κανένα Σχολείο. Ειδικά για την 

ασφαλή πρόσβαση των μαθητών του 10
ου

 Γυμνασίου στο Σχολείο τους, 

όχι μόνο δεν πραγματοποιήθηκε το παραμικρό αλλά ούτε καν 

προβλέφθηκε ασφαλής τρόπος διάβασης της οδού Λαρίσης από τους 

μαθητές.  

Αντιθέτως  η συνεργασία των τριών φορέων συνεχίζεται με την 

εκπόνηση του αρχικού σχεδιασμού του προγράμματος των ασφαλών 

διαδρομών. 

Κλείνοντας οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ Μαγνησίας, ανέφεραν προς τον κ. 

Σαβελίδης, ότι είναι πάντα στη διάθεση της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Μαγνησίας και ότι η αγαστή συνεργασία τους θα 

συνεχιστεί και στο μέλλον για το καλό της εκπαιδευτικής κοινότητας. 


