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Δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
για θέματα της επικαιρότητας

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος
Προδρόμου προέβη σήμερα, στο Υπουργείο, σε δηλώσεις για θέματα της
επικαιρότητας.
Συγκεκριμένα ο κ. Προδρόμου αναφορικά με τις βλάβες στο σύστημα θέρμανσης
σε σχολεία ανέφερε: «Επειδή είδαμε και σήμερα δημοσιεύματα στα οποία
αναφέρεται δηκτικά “πήγαν στο σχολείο με κουβέρτες”, υπήρχαν και χθες στα
δελτία ανάλογες αναφορές, θέλω να επισημάνω ότι μερικά προβλήματα που
εμφανίστηκαν σε τρία σχολεία με βλάβες στο σύστημα θέρμανσης έχουν
επιδιορθωθεί αμέσως από χθες».
Πρόσθεσε ότι: «οι Σχολικές Εφορείες σε 375 σχολεία που έχουμε, διαχειρίζονται
περίπου 2.000 εγκαταστάσεις θέρμανσης, επομένως μπορεί να υπάρξουν βλάβες.
Οι Σχολικές Εφορείες απασχολούν συντηρητές, οι οποίοι, καλώς εχόντων των
πραγμάτων, θα έπρεπε να αποκαθιστούν τις βλάβες. Παρ’ όλα αυτά, οι Τεχνικές
Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
(ΥΠΠΑΝ), σε στενή συνεργασία με τις Εφορείες από χθες φρόντισαν και
επιδιορθώθηκαν τα συστήματα θέρμανσης στα δυο σχολεία και το απόγευμα και
στο τρίτο».
Για το θέμα της ρύπανσης της ατμόσφαιρας στο Δάλι εξαιτίας της λειτουργίας
κάποιων παραγωγικών μονάδων, ο κ. Προδρόμου σημείωσε ότι εδώ και καιρό
έχουν δοθεί οδηγίες από τον Πρόεδρο και το Υπουργικό Συμβούλιο σε Υπουργούς,
οι οποίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο μετακίνησης αυτών των παραγωγικών
μονάδων.
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Αυτή, επισήμανε, «θα είναι η λύση και για τη λειτουργία του σχολείου, διότι
εμφανίζονται οι γονείς, οι οποίοι δικαιολογημένα έχουν ανησυχία και παράπονα
για τις συνθήκες στην περιοχή, πλην όμως το πρόβλημα της ποιότητας του
ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος δεν υπάρχει μόνο στο σχολείο ή ειδικά στο
σχολείο». Το ΥΠΠΑΝ, πρόσθεσε ο κ. Προδρόμου, «θα μπορούσε να μεταφέρει τα
παιδιά, αν ήταν πρόβλημα του σχολείου, όμως και μετά το σχολείο τα παιδία αυτά
θα πάνε σπίτι τους. Άρα, πολύ ορθά η Κυβέρνηση κινείται σε αυτή την κατεύθυνση
για να δοθεί μια οριστική λύση, η οποία όμως εξαρτάται από τις διαβουλεύσεις που
θα γίνουν, διότι θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι βεβαίως οι κάτοικοι της περιοχής
έχουν δίκαιο και δικαιώματα, αλλά θα πρέπει να δοθεί λύση και ως προς τη
λειτουργία και αδειοδότηση των συγκεκριμένων παραγωγικών μονάδων».
Άρα, ανέφερε καταλήγοντας ο κ. Προδρόμου, «η πολιτική θέση της Κυβέρνησης
είναι ότι εφόσον βρεθεί -και ευελπιστούμε ότι θα βρεθεί- μια συμφωνημένη λύση,
το συντομότερο δυνατόν θα αποκατασταθούν οι συνθήκες στην περιοχή και δεν
θα υπάρχει πλέον ούτε και κανένα ειδικό αίτημα για το σχολείο».
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