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  Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019  

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Αποτελέσματα ελέγχων-αυτοψιών της ΚΤΥΠ ΑΕ στα δημόσια κτίρια της 

πληγείσας περιοχής της Χαλκιδικής 

Στο πλευρό των πληγέντων της Χαλκιδικής, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή, κατόπιν 

εντολής του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, κλιμάκιο 

ελεγκτών-μηχανικών της ΚΤΥΠ ΑΕ, υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γιάννη Χαρωνίτη 

και τον Γενικό Διευθυντή Έργου της Εταιρείας, Θεόδωρο Κυριαζόπουλο. 

Η ΚΤΥΠ ΑΕ, προχώρησε σε έλεγχο-αυτοψία όλων των δημοσίων κτιρίων της 

πληγείσας περιοχής, αρχής γενομένης από τις σχολικές μονάδες, τους 

βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και το Κέντρο Υγείας Καλλικράτειας. 

Το κλιμάκιο ελεγκτών-μηχανικών της ΚΤΥΠ ΑΕ παραμένει στην περιοχή συνεχίζοντας 

τους ελέγχους σε συνεργασία με τους άλλους φορείς πολιτικής προστασίας της 

Πολιτείας. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΤΥΠ ΑΕ, παρέστη σε σύσκεψη, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Νέων Μουδανιών, υπό τον Υπουργό Υποδομών και 

Μεταφορών με την συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου 

Τζιτζικώστα, των Δημάρχων της περιοχής, , του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας, Νίκου Χαρδαλιά και εκπροσώπων της Πυροσβεστικής, της ΕΛΑΣ, του 

Ελληνικού Στρατού, του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ. 

Κατά την σύσκεψη παρουσιάστηκαν τα στοιχεία των πρώτων αυτοψιών, σύμφωνα με 

τα οποία στα περισσότερα σχολικά κτίρια, καταγράφονται μικρές υλικές ζημιές κυρίως 

στις στέγες και σχεδιάστηκαν τα επόμενα βήματα για την καταγραφή και την 

αποκατάσταση των ζημιών. 

Επιπλέον, τόσο ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών όσο και οι υπόλοιποι φορείς, 

εξήραν κατ’ επανάληψη την άμεση ανταπόκριση και κινητοποίηση του μηχανισμού 

της ΚΤΥΠ ΑΕ η οποία μέσα στο πρώτο 24ωρο μετά την καταστροφή, 

πραγματοποίησε ελέγχους σε 12 κτίρια εκπαίδευσης και υγείας. 

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος αυτοψίας στα εξής κτίρια: 
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1.       Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλλικράτειας, όπου εντοπίστηκε  αποξήλωση και 

σπάσιμο αρκετών κεραμιδιών της στέγης καθώς και αποξήλωση των οριζόντιων 

υδρορροών. 

2.       1ο Δημοτικό Σχολείο Καλλικράτειας, όπου εντοπίστηκε αποξήλωση τμήματος 

κιγκλιδωμάτων περίφραξης του αύλειου χώρου λόγω καταπτώσεις δέντρων. 

3.       2ο Δημοτικό Σχολείο Καλλικράτειας, στο οποίο δεν εντοπίστηκαν ορατές ζημιές 

παρά μόνο αποκόλληση ενός τμήματος υδρορροής 

4.       Λύκειο Καλλικράτειας, όπου εμφανίζεται μετατόπιση - αποξήλωση μονάδων 

κλιματισμού στο δώμα του κτιρίου. 

5.       Κέντρο Υγείας Καλλικράτειας, στο οποίο δεν παρουσιάζονται ορατές ζημιές 

στην επικάλυψη του κτιρίου όμως από μαρτυρία κατά την έντονη βροχόπτωση 

υπήρχε εισροή  υγρασιών και διέλευση αυτών από τις ηλεκτρικές οδεύσεις. 

6.       1ο Δημοτικό Σχολείο Μουδανιών, στο οποίο εντοπίστηκαν σποραδικές 

αποκολλήσεις τμημάτων επιχρίσματος στην πίσω όψη του κτιρίου επί οδού και στην 

πλαϊνή επί της οδού Θεσσαλονίκης. Επίσης στον αύλειο χώρο η κατάπτωση δέντρου 

προκάλεσε αποκόλληση στηθαίων παρτεριού και ανωμαλία στην επιφάνεια πλακών 

πεζοδρομίου σε χώρο προαυλισμού. 

7.       1ο Γυμνάσιο Μουδανιών, στο οποίο εντοπίστηκε αποξήλωση και σπάσιμο 

κεραμιδιών στην στέγη του κτιρίου. 

8.       Γενικό Λύκειο Μουδανιών, όπου παρουσιάζεται αποξήλωση και σπάσιμο 

κεραμιδιών στην στέγη του κτιρίου καθώς και καταπτώσεις μεταλλικών ιστών 

στήριξης κεραιών. 

9.       2ο Δημοτικό Σχολείο Μουδανιων, στο οποίο εντοπίστηκε αποξήλωση και 

σπάσιμο κεραμιδιών στην στέγη του κτιρίου 

10.   4ο Δημοτικό Σχολείο Μουδανιών, το οποίο δεν παρουσιάζει ορατές ζημιές. 

11.   Βρεφονηπιακός σταθμός Μουδανιών, στον οποίο εντοπίστηκε αποξήλωση και 

σπάσιμο κεραμιδιών στην στέγη του κτιρίου. Κατάπτωση δέντρων. 

12.   Τεχνικό - Επαγγελματικό Λύκειο- ΙΕΚ Μουδανιών, το οποίο δεν παρουσιάζει 

ορατές ζημιές   

 

 

 

Από το Γραφείο  
Δημοσίων Σχέσεων & Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης 
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