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Θέµα:

Μέτρα Ασφάλειας ∆ηµόσιων Σχολείων – Συστήµατα Συναγερµού

Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και σας πληροφορώ πως το τελευταίο διάστηµα καταγράφεται
σηµαντικός αριθµός διαρρήξεων και κλοπών στα δηµόσια σχολεία µε κύριο στόχο τον ηλεκτρονικό
εξοπλισµό (φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προβολείς, µικροφωνικές κ.ά.).
Υπενθυµίζεται πως τα µέτρα ασφάλειας που εισηγείται το Υπουργείο είναι:
− Εγκατάσταση συστήµατος συναγερµού.
− Τοποθέτηση µεταλλικών σχαρών στα πορτοπαράθυρα και κλειδαριών ασφαλείας στις θύρες αιθουσών
και χώρων όπου φυλάσσεται ακριβός εξοπλισµός (π.χ. αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών,
εργαστηριακοί χώροι κ.ά.).
− Τοποθέτηση ψηλής περίφραξης ή καγκελόπορτας για απαγόρευση πρόσβασης στα κλιµακοστάσια,
στις αίθουσες διδασκαλίας, στα γραφεία και σε άλλους κλειστούς χώρους.
− Εγκατάσταση προβολέων για φωτισµό των σχολείων κατά τις βραδινές ώρες.
− ∆ιενέργεια περιπολιών από την Αστυνοµία, κατόπιν συνεννόησης µε την οικεία Αστυνοµική ∆ιεύθυνση.
− Αγορά υπηρεσιών ασφαλείας για φρούρηση της σχολικής µονάδας από τον ιδιωτικό τοµέα (το
συγκεκριµένο µέτρο µπορεί να εφαρµοστεί σε περιορισµένο αριθµό σχολείων).
Από επί τόπου επισκέψεις των λειτουργών του Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας παρατηρήθηκε ότι σε
αρκετές περιπτώσεις τα παραπάνω µέτρα ήταν ελλειπή ή ανύπαρκτα. Σηµειώνεται, επίσης, ότι σε
πολλά σχολεία όπου παρατηρήθηκαν κρούσµατα δεν υπήρχε εγκατεστηµένο σύστηµα συναγερµού,
ενώ υπήρξαν και περιστατικά όπου το σύστηµα υπήρχε αλλά ήταν απενεργοποιηµένο.
Με βάση τα πιο πάνω και εφόσον στο/α σχολείο/α σας παρατηρούνται αυξηµένα περιστατικά
διαρρήξεων και κλοπών, παρακαλώ όπως, σε συνεργασία µε τις Τεχνικές Υπηρεσίες, προχωρήσετε τις
διαδικασίες για αύξηση των µέτρων ασφάλειας, καθώς επίσης και την εγκατάσταση/επαναλειτουργία
συστηµάτων συναγερµού. Το κόστος της εφαρµογής προτεινόµενων βελτιώσεων βαραίνει τη σχολική
εφορεία. Σε περίπτωση που η σχολική εφορεία δεν διαθέτει τις απαιτούµενες πιστώσεις θα πρέπει να
υποβληθεί σχετικό αίτηµα προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες για έκτακτη κρατική χορηγία. Το αίτηµα να
συνοδεύεται από τεχνοοικονοµική µελέτη στην οποία θα αναφέρονται οι λεπτοµέρειες και το κόστος
των εργασιών.
Όσον αφορά τα συστήµατα συναγερµού υπενθυµίζεται το περιεχόµενο της εγκυκλίου µε Αρ. Φακ.:
5.28.34, ηµεροµηνίας 8 Φεβρουαρίου 2010 και ιδιαίτερα ο ορισµός Υπεύθυνου/ης Συστήµατος
Συναγερµού το όνοµα του/της οποίου/ας να κοινοποιηθεί και στο/η ∆ιευθυντή/ντρια του σχολείου.
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή επιπρόσθετες πληροφορίες.
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