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ΠΡΟΣ :
                                   Πίνακας αποδεκτών
                                    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                    Πίνακας κοινοποιήσεων

ΘΕΜΑ: «Αίτημα για επισκευή στέγης»

  Σχετ.  : Έγραφα αιτήματα προς τον Δήμο Κατερίνης με αρ. Πρωτ. & ημερομηνία  : α) 67/19-03-19, β) 

412/28-11-19, γ) 393/8-12-20, δ) 117/9-06-21 ε) 269/8-10-21, στ) 23/14-02-22, ζ) 214/22-07-22, η) 

293/1-12-22, θ) 17/26-01-23 και ι) 57/2-03-23.

Σας αποστέλλουμε αίτημα μας σχετικά με την επισκευή της στέγης που προκαλεί  εισροή υδάτων στο 10ο

Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης .

Τα τελευταία τρία χρόνια παρατηρούμε εισροή υδάτων από την στέγη σε κάθε βροχόπτωση στον 

εσωτερικό χώρο (αίθουσες διδασκαλίας και διαδρόμους ) του Σχολείου . Η εισροή υδάτων έχει ως 

αποτέλεσμα την επικινδυνότητα των εσωτερικών  χώρων του Σχολείου για τους μαθητές και το 

εκπαιδευτικό προσωπικό δεδομένης της ολισθηρότητας που προκαλείται. 

Επίσης, έχει παρατηρηθεί  ροή υδάτων μέσα  από ηλεκτρολογικά κυτία καθώς και υγρασία γύρω από 

ηλεκτρολογικές πρίζες και φωτιστικά  κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων. Αυτό συνεπάγεται πιθανή 

επικινδυνότητα ηλεκτροπληξίας για τους μαθητές και το προσωπικό  του Σχολείου. Επιπλέον, η εισροή 

υδάτων έχει προκαλέσει φθορά και καταστροφή μέρους της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου .

Τέλος, το τελευταίο διάστημα στο Σχολείο μας έχει παρατηρηθεί πτώση ηλεκτρολογικών ασφαλειών 

στον κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα  . Η αποκατάσταση των βλαβών αυτών έγινε κατ’ επανάληψη από 

ηλεκτρολόγους του Δήμου Κατερίνης χωρίς, όμως, να μας έχει βεβαιώσει κάποιος εγγράφως ότι αυτές 

δεν είναι επακόλουθο της προαναφερθείσας εισροής υδάτων. 

Στο παρελθόν έχουμε επανειλημμένα  αποστείλει έγγραφα-όπως αναγράφονται στην αρχή- και 

φωτογραφικό υλικό σχετικά με το αίτημά μας για άμεση επισκευή της στέγης. Τα αιτήματα αυτά δεν 

εισακούστηκαν . Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 επισκέφθηκε τη σχολική 

μας μονάδα εκπρόσωπος του Δήμου Κατερίνης και μας διαβεβαίωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα 

προχωρήσουν άμεσα στη διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού για μελέτη επισκευής.



Παρακαλούμε για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης της στέγης, προκειμένου να σταματήσει η 

εισροή υδάτων και να ξαναγίνει το Σχολείο μας ξανά λειτουργικό και ασφαλές για τους μαθητές μας και 

το προσωπικό μας .

Συνημμένα σας αποστέλλουμε φωτογραφίες που μαρτυρούν το μέγεθος του προβλήματος.

 Παρακαλούμε, η όποια απάντησή σας να μας κοινοποιηθεί εγγράφως .

ΥΓ. Ελπίζουμε η παρούσα κατάσταση και η διαιώνισή της να μην έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγειά 

και την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού του Σχολείου μας .

Με εκτίμηση 

Ο Σύλλογος διδασκόντων του 10ου Δημοτικού Σχολείο Κατερίνης

Προς : 

1. Δήμο Κατερίνης (Σχολική επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης ) (sepe  @  katerini  .  gr  )

2. Τεχνική υπηρεσία Δήμου Κατερίνης (erga  @  katerini  .  gr  )

3. Γραφείο Δημάρχου Κατερίνης ( mayor@katerini.gr )

4. Δ/νση Αθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας (mail  @  dipe  .  pie  .  sch  .  gr  )

Κοιν:

1. Γραφείο  Πρωθυπουργού( primeminister@primeminister.gr )

2.Γραφειο Υπουργού Παιδείας ( minister  @  minedu  .  gov  .  gr   )

3. Περιφερειακή ενότητα  Ν. Πιερίας ( s  .  mavridou  @  pieria  .  pkm  .  gov  .  gr   )

4 . Βουλευτικά Γραφεία των εκλεγμένων Βουλευτών του Ν. Πιερίας

( annamanipapa  @  gmail  .  com  

bettyskoufa@gmail.com

fbaraliakos  .  office  @  gmail  .  com  

s.chionidis@parliament.gr )

Ο  Αν. Δ/ντης της Σχ. μονάδας
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