
36

ΚΟΙΝΩΝΙΑ «Ξύπνησαν» οι Αρχές

 Realnews  www.real.gr ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Μετά από τη νέα 
πραγµατογνωµοσύνη 
του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου 
Ελλάδος, είναι 
πιθανό το Συµβούλιο 
Πολεοδοµικών 
Θεµάτων και 
Αµφισβητήσεων 
να αποφασίσει 
την ανάκληση του 
Πιστοποιητικού 
Ελέγχου Κατασκευής
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΩΡΑΪΤΗ 

Ε
πειτα από συνεχή δηµοσιεύµατα για το 
ΙΕΚ Οµηρος, το οποίο προτίθεται να λει-
τουργήσει σε ένα κτίριο στη Λάρισα, που 

στο παρελθόν είχε καεί, φαίνεται ότι οι Αρχές 
αποφάσισαν να κινητοποιηθούν. Οπως εκτι-
µούν υπηρεσιακοί παράγοντες, το Συµβούλιο 
Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων 
είναι πιθανό να αποφασίσει, µε µεγάλη καθυ-
στέρηση, την ανάκληση του Πιστοποιητικού 
Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ), καθώς επίσης και 
την ακύρωση της οικοδοµικής άδειας του ΙΕΚ 
Οµηρος και του Aegean College, στη συµβολή 
των οδών Ρούζβελτ και Πατρόκλου, µετά από 
τη νέα πραγµατογνωµοσύνη του Τεχνικού Επι-
µελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). Αυτή η νέα εξέλιξη 
αναµένεται πλέον να επηρεάσει την υπόθεση 
λειτουργίας του ΙΕΚ Οµηρος και του Aegean 
College στη Λάρισα, που εκκρεµεί, τόσο µετά 
τη νέα πραγµατογνωµοσύνη του Τεχνικού Επι-
µελητηρίου Ελλάδος, όσο και µετά την ενασχό-
ληση της Εισαγγελίας Λάρισας µετά από µηνυ-
τήριες αναφορές. Η υπόθεση έλαβε διαστάσεις 
µετά το δηµοσίευµα της εφηµερίδας «∆ηµο-
κρατία» στις 18/7/2018, µε τίτλο «Στήνουν ΙΕΚ 
σε αποκαΐδια κτιρίου στη Λάρισα», όπου γινό-
ταν λόγος για την εκµίσθωση από το ΙΕΚ Οµη-
ρος των δύο πρώτων ορόφων, αλλά και από το 
Aegean College του τρίτου και τέταρτου ορό-
φου του κτιρίου. Κυρίως, όµως, γινόταν γνω-
στή η πρόθεση των υπευθύνων των δύο ιδρυ-
µάτων να λειτουργήσουν εκπαιδευτήριο στο 

κτίριο όπου στεγαζόταν η Β’ Εφορία Λάρισας 
και το οποίο κάηκε στις 3 Μαρτίου του 2018. 
Η πυρκαγιά αυτή, που είχε απασχολήσει τον 
τοπικό Τύπο, είχε κρατήσει αρκετές ώρες, µε 
πιθανές επιπτώσεις στη στατικότητα του κτιρί-
ου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη συνέχεια ακο-
λούθησε σωρεία δηµοσιευµάτων µέσα από τα 
οποία έγινε γνωστό ότι το ΙΕΚ Οµηρος και το 
Aegean College πραγµατοποιούσαν εγγραφές 
-εισπράττοντας χρήµατα- χωρίς όµως να έχουν 
άδεια λειτουργίας από το υπουργείο Παιδείας, 
µε αποτέλεσµα να γεννάται το ερώτηµα ποια 
θα είναι η τύχη αυτών των σπουδαστών. Μά-
λιστα, τον περασµένο Οκτώβριο πραγµατοποί-
ησαν ένα «street party» µε καλεσµένη την Ελέ-
νη Φουρέιρα για να «γιορτάσουν» τα εγκαίνια 
του κτιρίου, το οποίο, βεβαίως, δεν είχε άδεια 
λειτουργίας. Σύµφωνα µε την πραγµατογνωµο-
σύνη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, το 
συγκεκριµένο κτίριο είναι ακατάλληλο, καθώς 
η στατική µελέτη δεν πληροί τις προϋποθέσεις 
για χρήση εκπαιδευτηρίου, όπως άλλωστε ανέ-
φερε η ιστοσελίδα topontiki.gr στις 10/12/18.

Επιτόπιος έλεγχος
Η τελευταία πράξη, ωστόσο, παίχτηκε όταν η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από επιτόπιο 
έλεγχο, ανακάλεσε τα πιστοποιητικά πυροπρο-
στασίας του συγκεκριµένου κτιρίου, καθώς δεν 
τηρούνταν τα απαραίτητα µέτρα, σύµφωνα µε 
την ιστοσελίδα protothema.gr στις 19/01/2019. 
Την ίδια στιγµή, αίσθηση προκαλεί το γεγονός 
ότι στη συνέχεια εκδόθηκαν καινούργια πιστο-
ποιητικά χωρίς καν να υπάρξει αυτοψία στον 
χώρο. ∆ηλαδή, η Πυροσβεστική εξέδωσε και-

νούργια πιστοποιητικά χωρίς, απ’ ό,τι προκύ-
πτει, να µπει στον κόπο να κάνει επιτόπιο έλεγ-
χο για ένα κτίριο το οποίο καιγόταν για πολ-
λές ώρες. Λόγω υποβολής στην Υπηρεσία ∆ό-
µησης Λάρισας νέας στατικής µελέτης από το 
ΙΕΚ Οµηρος, ακολούθησε και δεύτερη πραγ-

µατογνωµοσύνη από το ΤΕΕ κατόπιν ερωτή-
µατος «εάν απαιτείται η στατική µελέτη να λά-
βει υπόψη της τον κανονισµό - τις ειδικότερες 
προβλέψεις που θέτει ο ΚΑΝΕΠΕ (κανονισµός 
επεµβάσεων επί του κτιρίου)».

Τα συµπεράσµατα 
Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν καταγρά-
φουν κατά τρόπο ρητό και σαφή τα εξής: «Λό-
γω του ότι η κατηγορία του εν λόγω κτιρίου εί-
ναι η κατηγορία σπουδαιότητας III (εκπαιδευ-

τήριο), θα πρέπει ο ΚΑΝΕΠΕ να είναι η βάση 
για τη σύνταξη της στατικής µελέτης επάρκει-
ας του κτιρίου, µε στόχο τη διασφάλιση της 
ικανοποιητικής στατικής του κτιρίου µέσα στα 
όρια που θέτει ο συγκεκριµένος κανονισµός. 
∆εν απαλλάσσεται από τον έλεγχο της στατι-
κής µελέτης µε τον ΚΑΝΕΠΕ το συγκεκριµένο 
κτίριο και δεν θεωρείται ασφαλής ο έλεγχος µε 
άλλους απλούστερους ή απαλλακτικούς υπολο-
γισµούς ελέγχων, διότι αφορά ελέγχους ασφά-
λειας και αντισεισµικής προστασίας. Εξάλλου, 
στην παρ. 1.1.3 του ΚΑΝΕΠΕ διευκρινίζεται ότι 
σε κτίρια που ελέγχθηκαν αρχικά µε τους πα-
ραπάνω ελληνικούς κανονισµούς (ΚΑΝΕΠΕ), 
οι αναθεωρήσεις ή ενηµερώσεις αυτών γίνο-
νται σε κάθε περίπτωση µε τους ίδιους κανο-
νισµούς. Από την προηγούµενη ακόµη στατι-
κή µελέτη δηλώνονται σηµαντικές υπερβάσεις 
των δεικτών ασφαλείας και σοβαρών ανεπαρ-
κειών του οπλισµού του κτιρίου, όπου στη νέα 
µελέτη δεν σχολιάζονται ούτε λαµβάνονται υπό-
ψη από τον µελετητή». Οπως γίνεται κατανοη-
τό από τα παραπάνω στοιχεία και η νέα στατι-
κή µελέτη επάρκειας του κτιρίου κρίνεται ανε-
παρκής και το κτίριο δεν πληροί τους δείκτες 
ασφάλειας, δηλαδή είναι στατικά επικίνδυνο. 
Προφανώς, αυτή η εκκρεµότητα θα πρέπει να 
ρυθµιστεί από το Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θε-
µάτων και Αµφισβητήσεων, ώστε µε τη σειρά 
του το υπουργείο Παιδείας να αποφασίσει για 
τη χορήγηση ή µη άδειας λειτουργίας. Σε κά-
θε περίπτωση, πρέπει να γίνει σαφές ότι πάνω 
απ’ όλα προέχει η ασφάλεια των παιδιών της 
Λάρισας που θα φοιτήσουν στα συγκεκριµέ-
να εκπαιδευτήρια.

Το συγκεκριµένο κτίριο είναι 
ακατάλληλο, καθώς η 
στατική µελέτη δεν πληροί 
τις προϋποθέσεις για χρήση 
εκπαιδευτηρίου

Εξελίξεις 
στην υπόθεση 
του ΙΕΚ Οµηρος 
στη Λάρισα

H ΠΥΡΚΑΓΙΑ που είχε ξεσπάσει στο κτίριο στις 
3 Μαρτίου 2018 είχε κρατήσει για πολλές ώρες 
με πιθανές επιπτώσεις στη στατικότητά του


