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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΚΣΙΡΙΑΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ 

 

Σθν Σρίτθ 25 Ιουλίου 2017, πραγματοποιικθκε ςτα γραφεία τθσ Ομοςπονδίασ μασ 

κοινι ςφςκεψθ των Δ.. τθσ Ομοςπονδίασ Γονζων Αττικισ,αντιπροςωπίασ του Δ.. τθσ 

ΑΓΜΕ και του ωματείου Εργαηομζνων ςτθν Κτιριακζσ Τποδομζσ-Κτ.Τπ. Α.Ε. (πρϊθν 

«ΟΚ», «ΔΕΠΑΝΟΜ» και «Θζμισ Καταςκευαςτικι»). Μετά τθν αλλθλοενθμζρωςθ για τα 

κζματα που αφοροφνκυρίωσ τισ Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ των χολείων, το Δ.. τθσ 

Ομοςπονδίασ Γονζων Αττικισ, εκφράηει τθν ζντονθ ανθςυχία του για τα παρακάτω κζματα: 

1. Η υπαγωγι τθσ Κτ.Τπ. ςτο υπερ-Σαμείο αποκρατικοποιιςεωνκαι θ αναμενόμενθ 

διοικθτικι αναδιάρκρωςθ μζςα ςτον Αφγουςτο, αποδυναμώνει ακόμα 

περιςςότερο τον κρατικό (αλλά και τον κοινωνικό) ζλεγχο τόςο ωσ προσ τισ 

προδιαγραφζσ, τθν ποιότθτα μελζτθσ και καταςκευισ και τθ χρθματοδότθςθ 

καταςκευισ των νζων ςχολικϊν κτιρίων όςο και ωσ προσ τον απαιτοφμενο 

εξοπλιςμό λειτουργίασ τουσ. Σαυτόχρονα, παραμζνει αδιευκρίνιςτθ θ πρόκεςθ 

του υπερ-Σαμείου για τθν διάκεςθ των περίπου 2.000 ςχολικϊν κτιρίων που 

παραμζνουν ςτθν ιδιοκτθςία τθσ Κτ.Τπ. και βρίςκονται ςε διαδικαςία παράδοςθσ, 

αλλά και των 150 περίπου οικοπζδων που προορίηονται για τθν καταςκευι 

ςχολείων ςε αυτά. 

2. Η κακυςτζρθςθ του α’βάκμιου προςειςμικοφ ελζγχου προκειμζνου αυτι να 

ενταχκεί ςε πακζτο χρθματοδότθςθσ (Γιοφνγκερ) ςυνδυαςμζνθ με τθν ενεργειακι 

αναβάκμιςθ των ςχολικϊν κτιρίων, είναι απαράδεκτθ και επικίνδυνθςε μία 

περιοχι και μία περίοδο αυξθμζνθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ, όπωσ ζδειξαν και 

οι πρόςφατοι ςειςμοί ςτθν Λζςβοκαι ςτθν Κω, όπου ζνα ςχολείο κατζρρευςε και 

άλλα ζπακαν ςθμαντικζσ βλάβεσ ςτον Φζροντα Οργανιςμό τουσ. Ακόμα 

περιςςότερο απαράδεκτθ και επικίνδυνθ είναι θ  κακυςτζρθςθ ςτθν αξιοποίθςθ 

των  μζχρι τώρα αποτελεςμάτων του α’βάκμιου προςειςμικοφ  ελζγχου, 
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προκειμζνου να προχωριςουν τα επόμενα ςτάδια  και να γίνουν οι 

απαραίτθτεσ παρεμβάςεισ. 

3. Η καταςκευι ςχολικών κτιρίων με ΔΙΣ, αντιβαίνει ςτισ ανάγκεσ των παιδιών 

μασ για δθμόςια, δωρεάν, ςφγχρονα και αςφαλι ςχολεία. Σα κτίρια που ζχουν 

παραδοκεί με κακυςτζρθςθ μίασ δεκαετίασ,ζχουν μεγάλεσ ελλείψεισ ςε  

εξοπλιςμό, απαιτοφν υπζρογκεσ δαπάνεσ λειτουργίασ τισ οποίεσ πρζπει να 

πλθρϊνουν οι κατά τόπουσ Διμοι, οι ςυμβάςεισ δεν δίνονται  ςτα όργανα των 

γονζων και τα Δθμοτικά ςυμβοφλια, θδυνατότθτα αξιοποίθςθσ τουσ τισ ϊρεσ που 

δεν λειτουργοφν (απόγευμα) περνά από τθν ζγκριςθ ι μθ του επιχειρθματικοφ 

ομίλου που τα ζχει καταςκευάςει. Σο κόςτοσ καταςκευισ υπολογίηεται περίπου  3 

φορζσ ακριβότερο από το κόςτοσ καταςκευισ με διαγωνιςμό Δθμοςίου. 

4. Η  ςχεδιαηόμενθ προώκθςθ ΔΙΣ για ςυντιρθςθ – κακαριςμό και φφλαξθ των 

ςχολικών κτιρίων, αποτελεί ζνα ακόμα βιμα ςτθν ιδιωτικοποίθςθ τθσ Παιδείασ, 

ςε βάροσ των αναγκών των παιδιών μασ.  

Δθλϊνουμε πωσ είμαςτε κατθγορθματικά αντίκετοι με τθν πολιτικιστθσ κυβζρνθςθσ 

ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, πολιτικι που βρίςκεται ςε ευκεία γραμμι με αυτι των προθγοφμενων 

κυβερνιςεων ΠΑΟΚ – ΝΔ και που βλζπει τισ Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ των ςχολείων 

μασ ςαν πεδίο κερδοφορίασ επιχειρθματικϊν ομίλων. Για εμάσ τα ςχολικά κτίρια,  

τόςο τα νζαπου απαιτοφνται να καταςκευαςτοφν όςο και   υπάρχοντα που χριηουν 

ελζγχων, ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν, αποτελοφν μζςο για τθν ολόπλευρθ μόρφωςθ 

των παιδιϊν μασ, για τθν δθμιουργία νζων ανκρϊπων που κα μποροφν να πάρουν τθν 

ηωι ςτα χζρια τουσ. ε αυτι τθν κατεφκυνςθ, κα ςυνεχίςουμε τισ από κοινοφ δράςεισ 

με το ωματείο Εργαηομζνων ςτθν Κτ.Τπ. διεκδικϊντασ τθν Ολόπλευρθ Δθμόςια και 

Δωρεάν Παιδεία ςε ζνα 12χρονο ςχολείο. 

 

Ακινα, 27 Ιουλίου 2017 


