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ΘΕΜΑ: «Μεγάλες ανάγκες σε σχολικές αίθουσες-Στήριξη τέκνων οικογενειών που επλήγησαν 

από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης». 

 

Κυρία Υπουργέ, 

Ο σεισμός των 6 ρίχτερ της 27ης Σεπτεμβρίου που έπληξε την ευρύτερη περιοχή 

του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σε συνέχεια της επαναλαμβανόμενης έντονης σεισμικής 

δραστηριότητας που καταγράφεταιστη περιοχή τον τελευταίο καιρό, είχε σαν αποτέλεσμα 

να προκληθούν σοβαρές ζημιές σε κτίρια,ιδιωτικά και δημόσια. 

Οι σχολικές αίθουσες επλήγησαν ανεπανόρθωτα από τον σεισμό ενώ μέχρι 

σήμερα δεν έχουν λειτουργήσει αρκετές σχολικές μονάδες στις πληγείσες περιοχές 

Επιπλέον, εκτός από τις εκτεταμένες καταστροφές, υπάρχουν πάρα πολλοί 

τραυματισμοί και μιαθλιβερή απώλεια ανθρώπινης ζωής, ενώ παράλληλα σοβαρά 

προσκόμματα έχουν προκληθεί σε όλο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της 

περιοχής καθώς και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς . 

Επειδή, η Πολιτεία καλείται να στηρίξει με κάθε πρόσφορο τρόπο τους κατοίκους 

της περιοχής που επλήγησαν. 

Επειδή είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν οι απρόβλεπτες και εξαιρετικά επείγουσες 

ανάγκες που έχουν ανακύψει συνεπεία της φυσικής καταστροφής . 

Επειδή σε προηγούμενες περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ελήφθησαν -εκτός 

των άλλων- μέτρα  ενίσχυσης των τέκνων των οικογενειών που επλήγησαν , 

Επειδή οι ανάγκες σε σχολικές αίθουσες είναι μεγάλες με 80 αίθουσες να 

απαιτούνται και ο προγραμματισμός  που υλοποιείται είναι  15 που έχουν σταλεί άμεσα 

και 40 που έχουν προκηρυχθεί  

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ: 

-Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί και τι προτίθεστε να πράξετε προκειμένου να 

λειτουργήσουν άμεσα όλες οι σχολικές μονάδες στις πληγείσες περιοχές; 

-Προτίθεσθε να  χορηγήσετε στα τέκνα οικογενειών που επλήγησαν το δικαίωμα να 

μετεγγραφούν στην πλησιέστερη στην οικογενειακή κατοικία τους αντίστοιχη Σχολή ή 

Τμήμα Α.Ε.Ι., καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε προβλεπόμενου αριθμού μετεγγραφόμενων; 

Ιδιαίτερα στα τέκνα οικογενειών που επλήγησαν και είναι φοιτητές σε Ανώτατο 

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) της χώρας, προτίθεστε να χορηγήσετε το δικαίωμα να γίνονται 

δεκτά  στις φοιτητικές εστίες και λέσχες της πόλης και του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν; 

Ο ερωτών βουλευτής 
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