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Δεν μποπεί να ςπάπξει Δημόζια και Δωπεάν Παιδεία με ηα Σσολεία και 
ηον εξοπλιζμό ηοςρ ζηα σέπια Ιδιωηών 

Πξνηνύ πξνιάβεη λα ζηεγλώζεη ην κειάλη από ηελ αλαθνίλωζή καο γηα ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο, 
ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ έξρεηαη λα καο επηβεβαηώζεη ωο πξνο ηελ εθηίκεζή καο όηη απηή ε ρξνληά ζα είλαη 
ρεηξόηεξε από ηελ πξνεγνύκελε, θαηαζέηνληαο ζηε Βνπιή Πνιπλνκνζρέδην, ην νπνίν εληάζζεη θαη ηηο ηειεπηαίεο  
Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνύο (ΓΔΚΟ) ζην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδηωηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ 
(ΣΑΗΠΔΓ).  Δθηόο από ηηο ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ θαη ΔΤΑΘ πνπ εληάζζνληαη ζην ΣΑΗΠΔΓ, ηδηωηηθνπνηώληαο έηζη ην ξεύκα θαη 
ην λεξό, ηδηαίηεξα καο αθνξά ωο γνλείο ε έληαμε ηεο «Κηηξηαθέο Τπνδνκέο Α.Δ» (ΚηΤπ). 

Ζ ΚηΤπ, πξνέξρεηαη από ηελ ζπλέλωζε ηξηώλ κεγάιωλ Γεκόζηωλ Καηαζθεπαζηηθώλ Δηαηξεηώλ. Σεο 
«Οξγαληζκόο ρνιηθώλ Κηηξίωλ Α.Δ.» (ΟΚ), ηεο «Γεκόζηα Δπηρείξεζε Αλέγεξζεο Ννζνθνκείωλ Α.Δ.» 
(ΓΔΠΑΝΟΜ) θαη ηεο «Θέκηο Καηαζθεπαζηηθή Α.Δ.», ε νπνία είρε ζαλ αληηθείκελν ηελ αλέγεξζε, επέθηαζε θαη 
επηζθεπή δηθαζηηθώλ κεγάξωλ. Ηδηαίηεξα ζαλ ΑΓΜΔ, ζέινπκε λα ζηαζνύκε ζηνλ ΟΚ, κηαο θαη καο αθνξά άκεζα. 

Ο ΟΚ, αιιά θαη ε ΚηΤπ ζαλ επξύηεξνο θνξέαο, είλαη Αλώλπκεο Δηαηξείεο κε θύξην κέηνρν ην Γεκόζην. 
Αληηθείκελν ηνπ ΟΚ είλαη ε θαηαζθεπή λέωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ, ε επέθηαζε θαη ε ζπληήξεζε ηωλ ππαξρόληωλ, ε 
θαηαζθεπή ππνδνκώλ πνιηηηζκνύ θαη αζιεηηζκνύ ζηα ζρνιεία ηεο ρώξαο. Δπίζεο έρεη ζαλ αληηθείκελν ηνλ 
εμνπιηζκό ηωλ ζρνιείωλ όιωλ ηωλ βαζκίδωλ ηεο ρώξαο (Νεπηαγωγεία, Γεκνηηθά, Γπκλάζηα, Λύθεηα) . Ο ΟΚ έρεη 
πνιύ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, ηόζν γηα ηα λέα ζρνιηθά θηίξηα όζν θαη ηελ βειηίωζε ηωλ ππαξρόληωλ, όζνλ 
αθνξά ηόζν ηελ ιεηηνπξγία ηνπο όζν θαη ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, κέζω βηνθιηκαηηθώλ αξρηηεθηνληθώλ 
επεκβάζεωλ θαη αλαλεώζηκωλ πεγώλ ελέξγεηαο (θωηνβνιηαϊθά). 

Ζ έληαμε ηνπ ΟΚ ζην ΣΑΗΠΔΓ, ζαλ απνηέιεζκα ηεο ππνγξαθήο ηνπ 3νπ κλεκνλίνπ από ηελ θπβέξλεζε, 
απνζθνπεί ζηελ εθπνίεζε από κεξηάο ηνπ Γεκνζίνπ ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπ λα θαζνξίδεη ην ίδην: 

 Πνύ ζα αλεγεξζνύλ ρνιηθά Κηίξηα. 

 Πνηα ρνιηθά Κηίξηα ζα αλεγεξζνύλ. 

 Πνηεο ζα είλαη νη πξνδηαγξαθέο αλέγεξζεο ρνιηθώλ Κηηξίωλ. Πόζα η.κ. αληηζηνηρνύλ ζηνλ θάζε καζεηή αλά 
ηάμε, πόζνο θπζηθόο θωηηζκόο θαη αεξηζκόο ρξεηάδεηαη, ηη είδνπο επνπηηθά κέζα ζα είλαη δηαζέζηκα, 
πνηνο ζα είλαη ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο γηα ηα εξγαζηήξηα θπζηθωλ επηζηεκώλ θαη πιεξνθνξηθήο θαη 
πνιιά άιια. 

 ε πνηεο ρνιηθέο Μνλάδεο κπνξνύλ θαη πξέπεη λα αλεγεξζνύλ άκθηζέαηξα, γπκλαζηήξηα ή θνιπκβεηήξηα. 

 Πνην είλαη ην θόζηνο ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ γηα θάζε βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο, κέζω κεηνδνηηθώλ 
δηαγωληζκώλ. 

Ζ παξάδνζε όιωλ ηωλ παξαπάλω ζην ΣΑΗΠΔΓ, απνηειεί ηεξάζηην πιήγκα ζηελ Γωξέαλ θαη Γεκόζηα 
Δθπαίδεπζε, κηαο θαη όια απηά ζα θαζνξίδνληαη πιένλ από ην θέξδνο πνπ ζα απνθέξνπλ ζηνλ επηρεηξεκαηία θαη όρη 
από ηηο (έζηω θαη θνπηζνπξεκέλεο ζήκεξα) αλάγθεο ηωλ παηδηώλ καο. Αλνίγεη ηνλ δξόκν γηα ηελ ηδηωηηθνπνίεζε ηεο 
Δθπαίδεπζεο θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε απηήο, αλάινγα κε ην εηζόδεκα ηωλ γνληώλ.  

Απαιηούμε από ηην κςβέπνηζη, να πάπει πίζω ηο Πολςνομοζσέδιο πος ενηάζζει ηην ΚηΥπ ζηο 
ΤΑΙΠΕΔ. 
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