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Θαιεκέξα ζαο. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ εθ κέξνπο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηηο ΘΣΗΡΗΑΘΔ ΤΠΟΓΟΚΔ (ΘΣ.ΤΠ.) γηα ηελ πξφζθιεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα ζαο 
ελεκεξψζνπκε γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδνπκε ρξφληα ηψξα θαη ηνλ άληζν 

αγψλα πνπ δίλνπκε -ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο- απέλαληη ζηηο πνιηηηθέο 
θπβεξλήζεσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ πνπ ζέινπλ λα απνδπλακψζνπλ θαη λα 

θαηαξγήζνπλ ηνλ παξαγσγηθφ ξφιν ηνπ Γεκφζηνπ θνξέα πνπ εξγαδφκαζηε θαη λα 
δψζνπλ εμ νινθιήξνπ ηα ζρνιεία θαη άιια ζεκαληηθά δεκφζηα θηίξηα βνξά ζηα 

επηρεηξεκαηηθά -θαηαζθεπαζηηθά θαη ηξαπεδηθά- ζπκθέξνληα.  
Δίλαη γεγνλφο φηη, νη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο θαη αγψλεο πνπ θάλνπκε κε 

ζπιινγηθνχο θνξείο πνπ έρνπκε θνηλφ πξνζαλαηνιηζκφ, αγσλίεο θαη ζηφρνπο, φπσο ε 
Αλσηαηε πλνκνζπνλδία Γνλέσλ θαη Καζεηψλ, έρνπλ βάιεη «θξέλν»  σο έλα βαζκφ, 

έζησ θαη πξνζσξηλά- ζε απηά ηα ζρέδηα, κε πην πξφζθαην παξάδεηγκα ηελ απέληαμε 

ηεο ΘΣ.ΤΠ. απφ ην Τπεξηακείν ηδησηηθνπνηήζεσλ ζηηο αξρέο ηνπ 2018 γεγνλφο πνπ 
κεηαμχ άιισλ «έζσζε» θαη 2000 ιεηηνπξγνχληα ζρνιεία θαη δεθάδεο νηθφπεδα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ζρνιεία, απφ ην λα έρνπλ ηελ ηχρε εθαηνληάδσλ άιισλ δεκνζίσλ 
ρψξσλ πνπ ελέηαμαλ ζην Τπεξηακείν. 

 

Ο δεκφζηνο ζρεδηαζκφο ζηε ρνιηθή ηέγε ζηε ρψξα καο ζπλδέεηαη 

άξξεθηα κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Οξγαληζκνχ ρνιηθψλ Κηηξίσλ 
(Ο..Κ.) ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ηνπ δηάδνρνπ θνξέα ηνπ, ηηο 

Κηηξηαθέο Τπνδνκέο (ΚΣ.ΤΠ.). Με απηή ηελ παξαδνρή ζα ζαο παξνπζηάζνπκε 

έλα ζχληνκν ηζηνξηθφ:  
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θάησ απφ ηελ πίεζε ηνπ εξγαηηθνχ ιατθνχ 

θηλήκαηνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζνβαξφηαησλ θελψλ ζηε ρνιηθή ηέγε ζε κηά 
ρψξα θαηεζηξακκέλε απφ ηνπο πνιέκνπο θαη ηηο επεκβάζεηο Άγγισλ θαη Ακεξηθάλσλ, 

ηδξχζεθε ν Οξγαληζκφο ρνιηθψλ Θηηξίσλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο. 
Κέζα ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο θαη ελ κέζσ κηάο ηαξαγκέλεο πνιηηηθήο πεξηφδνπ πνπ 

πεξηιάκβαλε ηελ 7εηή Υνχληα θαη ηηο ζπλερείο πνιηηηθέο αλαθαηαηάμεηο ηεο 
Κεηαπνιίηεπζεο, ν ΟΘ κε ηελ θαζνξηζηηθή παξέκβαζε ηνπ αγσληζηηθνχ εξγαηηθνχ, 

γνλετθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ θηλήκαηνο θαη ηε ζεκαληηθή δνπιεηά ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 
απηφλ, θαηάθεξε λα εμαιείςεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ην πξφβιεκα ηεο δηπινβάξδηαο, 

θαηαζθεπάδνληαο ζρνιεία πνπ γηα ηελ επνρή ήηαλ αξθεηά θαιά. Απηφ επηηεχρζεθε θαη 
ιφγσ ηεο δηακφξθσζεο Σχπσλ κειεηψλ, ζρεδηαζηηθψλ ιεπηνκεξεηψλ θαη 

πξνδηαγξαθψλ πνπ επέηξεςε λα επηηαρπλζεί ε παξαγσγή Κειεηψλ θαη ζπλεπψο νη 
δεκνπξαηήζεηο θαη θαηαζθεπέο ζρνιείσλ. Παξάιιεια νη εξγαδφκελνη ζηνλ ΟΘ 
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θαινχληαλ λα αληαπνθξηζνχλ θαη ζε άιια θαζήθνληα φπσο νη επηηξνπέο 

θαηαιιειφηεηαο, νη απαιινηξηψζεηο νηθνπέδσλ, ν εμνπιηζκφο θαη ε ζπληήξεζε ησλ 
ζρνιείσλ, ελψ έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ έγθαηξα θαη έγθπξα έθηαθηεο θαηαζηάζεηο 

φπσο νη ζεηζκνί θαη φρη κφλν. Έηζη δηακνξθψζεθε έλαο δεκφζηνο θνξέαο κε ζεκαληηθή 
εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ζηνλ ηνκέα ηεο ρνιηθήο ηέγεο ν νπνίνο, παξά ηηο εθάζηνηε 

θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο θαη παξεκβάζεηο, θαζηεξψζεθε σο ν θαηεμνρήλ αξκφδηνο 
θξαηηθφο  θαηαζθεπαζηηθφο θνξέαο γηα ηε ρνιηθή ηέγε.  

 

Σε δεθαεηία ηνπ 1990 έγηλαλ θαη ζηε ρψξα καο πην επηζεηηθέο νη πνιηηηθέο θαη ε 

πξνπαγάλδα πεξί «ιηγφηεξνπ θξάηνπο», «ζχκπξαμεο θξάηνπο θαη επηρεηξεκαηηθψλ 

νκίισλ», ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ κε «ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα». ε 
απηή ηελ θαηεχζπλζε εληάζεθαλ θα νη πξνζπάζεηεο γηα ζηαδηαθή κεηαηξνπή ηνπ ΟΘ 

ζε επνπηηθνχ θνξέα ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ηδησηηθνπνίεζε ηεο ρνιηθήο ηέγεο. 
ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90 ζην φλνκα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο «επειημίαο», 

επηιέρηεθε απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΘ ε κεηαηξνπή ηνπ ΟΘ ζε Αλψλπκε Δηαηξεία 
ηνπ Γεκνζίνπ (ΑΔ), γεγνλφο πνπ επέηξεςε δηάθνξεο κνξθέο -άκεζεο ή έκκεζεο- 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο θαη ηδησηηθνπνίεζεο, φπσο νη γεληθεπκέλεο Πξνγξακκαηηθέο 
ζπκβάζεηο κε Γήκνπο. Κε ηηο Πξνγξακκαηηθέο πνπ έγηλαλ ππνηίζεηαη γηα λα 

επηηαρπλζεί ε θαηαζθεπή ζρνιείσλ, ην θξάηνο κέζσ ηνπ ΟΘ ρξεκαηνδνηνχζε ηνπο 
Γήκνπο γηα λα πξνρσξήζνπλ ζε κειέηε θαη θαηαζθεπή ζρνιείσλ. Βέβαηα νη δήκνη, 

πνιινί εθ ησλ νπνίσλ είραλ απνδεθαηηζκέλεο ηερληθέο ππεξεζίεο φπσο θαη ηψξα, 
έθαλαλ απεπζείαο αλαζέζεηο. Σα απνηειέζκαηα ησλ Πξνγξακκαηηθψλ παξνπζηάζακε 

ζαλ σκαηείν ην 2014 κε ζπγθεθξηκέλα πιένλ ζηνηρεία θαη εκπεηξία. Απφ άπνςε 
θφζηνπο γηα θάζε 7 ζρνιεία πνπ θαηαζθεχαδε ν ΟΘ, νη Γήκνη θαηαζθεχαδαλ 4 ην πνιχ 

5, θαζψο ν ΟΘ δεκνπξαηνχζε κε εθπηψζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 40-45% ελψ νη δήκνη κε 

10-12% ! Απφ άπνςε πνηφηεηαο κεγάιν κέξνο ησλ κειεηψλ πνπ έθαλαλ κέζσ ησλ 
αλαζέζεσλ νη δήκνη, επαλέξρνληαλ γηα έιεγρν, δηνξζψζεηο ή θαη απνξξίςεηο απφ ηνλ 

ΟΘ. Κάιηζηα ηα επφκελα ρξφληα θαη ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, δεθάδεο 
Πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο θαηαξγήζεθαλ θαη ηα έξγα επαλήιζαλ γηα θαηαζθεπή απφ 

ηνλ ΟΘ. πλεπψο είλαη μεθάζαξν φηη απφ άπνςε πνηφηεηαο, θφζηνπο θαη 
ρξνληθήο δηάξθεηαο ην κνληέιν ησλ Πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ 

εμππεξεηνχζε κφλν ηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα.  
Σελ ίδηα πεξίνδν γεληθεχηεθαλ ηα δάλεηα απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ. Ο 

Ο..Θ. πήξε ζπλνιηθά πάλσ απφ 800 εθαηνκκχξηα γηα ηελ θαηαζθεπή ζρνιείσλ, κε ηε 
ινγηθή φηη ζπκθέξεη θαζψο είλαη ρακειφηνθα. Γηα απηά ηα δάλεηα απφ ηφηε θαη γηα 

πνιιά ρξφληα αθφκα ην θξάηνο κέζσ ηνπ ΟΘ θαη ηψξα ησλ Θηηξηαθψλ Τπνδνκψλ, 
πιεξψλε θαη ζα πιεξψλεη θάζε ρξφλν πεξίπνπ 50 εθαηνκκχξηα γηα ηφθνπο θαη 

ηνθνρξεσιχζηα, ελψ ηα ζρνιεία πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε ηα δάλεηα απηά δελ είλαη 
επί ηεο νπζίαο ππνζεθεπκέλα κέρξη ηελ απνπιεξσκή.  
 

Αθνινχζεζε ζηα ρξφληα ηεο θξίζεο θαη ησλ κλεκνλίσλ, ε πνιηηηθή απφθαζε 
κεηαθνξάο ηνπ ΟΘ απφ ην ππνπξγείν Παηδείαο ζην ππνπξγείν Τπνδνκψλ, 

πξνηάζζνληαο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ρνιηθήο ηέγεο σο νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη φρη 
σο ρψξν εθπαίδεπζεο.  Απηή ε δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε κε ηε ζπγρψλεπζε ηνπ 

ΟΚ κε άιιεο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο ηνπ δεκνζίνπ ζηηο ΚΣΙΡΙΑΚΕ 
ΤΠΟΔΟΜΕ, ζηα πιαίζηα ηνπ 2νπ Μεζνπξφζεζκνπ πνπ ςεθίζηεθε ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2013 ζηε βνπιή απφ ΝΔ θαη ΠΑΟΚ. Απηή ε απφθαζε 

δηακφξθσζε απφ ηε κία κέξα ζηελ άιιε θαη ρσξίο θακία νπζηαζηηθή 
πξφβιεςε γηα ηε ζπλέρεηα, έλα «γηγαληηαίν» ηερληθφ θνξέα απφ άπνςεο 

αξκνδηνηήησλ, πνπ φκσο ήηαλ κία ζπγθφιιεζε ηνπ ΟΚ(ζρνιεία) κε ηε 
ΔΕΠΑΝΟΜ(λνζνθνκεία, ρψξνη πγείαο), ηε ΘΕΜΙ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ 

(δηθαζηήξηα, θπιαθέο) θαη ην ηερληθφ ηκήκα ηεο ΚΕΔ (άιια δεκφζηα θηίξηα). 
Έλα θνξέα πνπ ζεσξεηηθά έρεη αξκνδηφηεηα γηα φιεο ηηο δεκφζηεο θηηξηαθέο ππνδνκέο, 
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αιιά ζηελ πξάμε ρξεηάδεηαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη αλαζέζεηο γηα θάζε έξγν, θαζψο 

ηηο ίδηεο αξκνδηφηεηεο έρνπλ θαη νη Πεξηθέξεηεο, νη Γήκνη, άιια ππνπξγεία. Δθηφο ησλ 
άιισλ πξνβιεκάησλ, απηφο ν θνξέαο θιεξνλφκεζε θαη δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο 

πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ απφ εξγνιάβνπο, κε άκεζν θίλδπλν λα κπινθάξνληαη αλά πάζα 
ζηηγκή νη ινγαξηαζκνί θαη ηα έξγα γηα απηφ ην ιφγν. Παξάιιεια ε ζπγρψλεπζε απηή 

ζπλνδεχηεθε απφ 150 απνιχζεηο κέζσ ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο, απνιχζεηο πνπ 
ήξζαλ ζε ζπλέρεηα 200 απνιχζεσλ ζπκβαζηνχρσλ ζπλαδέιθσλ ηνπ ΟΘ ην 2011.  

  

Απφ φζα πξναλαθέξακε, εδψ θαη κηα 20εηία ηνπιάρηζηνλ θαη πην πηεζηηθά 

ηελ πεξίνδν ησλ κλεκνλίσλ, γίλνληαη ζπλερείο πξνζπάζεηεο απφ ηηο εθάζηνηε 

θπβεξλήζεηο θαη επηρεηξεκαηηθνχο-θαηαζθεπαζηηθνχο νκίινπο, γηα ηελ πιήξε 
εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ηδησηηθνπνίεζε ηεο κειέηεο, θαηαζθεπήο αιιά θαη ηεο 

ρξήζεο ησλ ρνιείσλ θαη άιισλ δεκνζίσλ θηηξίσλ. Απηή ηελ πνιηηηθή 
ππεξεηνχζε ηε δεθαεηία ηνπ 2000 θαη ν «Θαιιηθξάηεο» πνπ ζην φλνκα ηεο 

απνθέληξσζεο έδσζε ηε ζπληήξεζε ησλ ζρνιείσλ θαη άλνημε ην δξφκν γηα ηε 
κειεηνθαηαζθεπή ηνπο απφ ηδησηηθά ζπκθέξνληα κέζσ Πεξηθεξεηψλ θαη Γήκσλ κε ηηο 

πεξηβφεηεο Πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο. Απηή ε πνιηηηθή ζπλερίδεηαη κε ηνλ 
«Θιεηζζέλε» ζηνλ νπνίν κεηαμχ άιισλ, γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή πψο νη Γήκνη πνπ 

έρνπλ απνδεθαηηζκέλεο ηερληθέο ππεξεζίεο, ζα αλαζέηνπλ ζηε ΚΟΓ (Κνλάδα 
Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - εηαηξεία ηνπ δεκνζίνπ κε 

απνθιεηζηηθή δνπιεηά ηηο εληάμεηο έξγσλ ζε «ρξεκαηνδνηηθά κνληέια» φπσο ην ΔΠΑ), 
λα πξνεηνηκάζεη ζρνιηθά έξγα, ψζηε λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο έληαμεο θαη λα είλαη 

έηνηκα γηα αλάζεζε ζε ηδηψηεο. Κηα πην εθζπγρξνληζκέλε εθδνρή ησλ Πξνγξακκαηηθψλ 
πνπ θπξηάξρεζαλ κε ηνλ «Θαιιηθξάηε», κφλν πνπ ηψξα ζα πξέπεη λα πξνσζεζνχλ 

άιια «ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία» φπσο ην ΔΠΑ, ηα ΓΗΣ θαη ην «παθέην Γηνπλθέξ», 

«εξγαιεία» πνπ νπζηαζηηθά απνηεινχλ «Γνχξεην ίππν» γηα λα δνζνχλ πνιιαπιάζηα 
θξαηηθά θνλδχιηα κε ηνλ ειάρηζην έιεγρν, ζηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα γηα λα 

απμήζνπλ θη άιιν ηελ θεξδνθνξία ηνπο. 
 

Όκσο αο δνχκε θαη ηη γίλεηαη κε ην πνιπδηαθεκηζκέλν πιένλ «ρξεκαηνδνηηθφ 
εξγαιείν» πνπ ιέγεηαη ΔΙΣ. Θάπνπ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 νη ηφηε 

θπβεξλήζεηο ΠΑΟΘ θαη ΛΓ  αλαθάιπςαλ ην λέν «ζσηήξην» ρξεκαηνδνηηθφ κνληέιν 

ησλ πκπξάμεσλ Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα. Κάιηζηα έδσζαλ «γε θαη χδσξ» γηα 
λα πξνρσξήζεη ε λέα «κεγάιε ηδέα» θαη ζηα ρνιεία παξά ηηο ηεθκεξησκέλεο 

δηαθσλίεο ηνπ ζσκαηείνπ καο, άιισλ εξγαηηθψλ ζσκαηείσλ, ηεο ΑΓΚΔ, αθφκα θαη 
ηνπ ΣΔΔ. Σερληθνί ζχκβνπινη κε ακνηβέο εθαηνκκπξίσλ αλέιαβαλ λα ζηήζνπλ ηηο 

ζπκβάζεηο. Ο ηφηε ΟΘ αλέιαβε λα βξεη «θαζαξά» νηθφπεδα δειαδή ρσξίο 
ηδηνθηεζηαθά, ρσξνηαμηθά ή άιια πξνβιήκαηα, πνπ ηδηαίηεξα γηα ηελ Αηηηθή είλαη πνιχ 

δχζθνιν. ηε ζπλέρεηα αθνχ ην θξάηνο δηαζθάιηζε ηελ επλντθφηεξε δπλαηή 
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο ηξάπεδεο κε εγγχεζε Γεκνζίνπ, αιιά θαη απνηθηνθξαηηθνχο 

φξνπο ρξήζεο γηα ηηο θνηλνπξαμίεο, μεθίλεζαλ νη κειέηεο. Όκσο θαη εθεί ε παξέκβαζε 
ηνπ ηφηε ΟΘ ήηαλ θαζνξηζηηθή. Άηππα, φπσο καο ηφληζαλ, ήξζαλ φιεο νη κειέηεο γηα 

έιεγρν θαη δηνξζψζεηο απφ ηνπο κεραληθνχο ηνπ ΟΘ, νη νπνίνη «κάδεςαλ φζν 
κπνξνχζαλ ηα ακάδεπηα», παξάιιεια κε ην ηξέρνλ έξγν πνπ είραλ θαη γηα ην νπνίν 

θαλέλα ΚΚΔ δελ βξήθε λα πεη πνηέ κηα θαιή θνπβέληα. Θαη κεηά απφ φια απηά θαη … 
δέθα ρξφληα αλακνλήο παξαδφζεθαλ κε δηζχξακβνπο θαη ηπκπαλνθξνπζίεο 24 ζρνιεία 

κε ΓΗΣ ζηελ Αηηηθή, ελψ δεθάδεο άιια ζηε Θεζζαινλίθε θαη άιιεο πεξηνρέο ηεο 

ρψξαο «αθπξψζεθαλ» ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη απνρψξεζεο ησλ θνηλνπξαμηψλ 
αθνχ δελ ηνπο απέθεξε ηα πξνζδνθψκελα θέξδε.. ΟΜΩ θαλέλα κέζν ελεκέξσζεο 

δελ είπε θνπβέληα γηα φζα πξναλαθέξακε, νχηε φηη νη θνηλνπξαμίεο πνπ 
θαηαζθεχαζαλ ηα έξγα έβαιαλ απφ ηελ ηζέπε ηνπο κφλν ην 16% ηνπ θφζηνπο, 

ελψ ε θαηαζθεπή ησλ 24 ζρνιείσλ ζηελ Αηηηθή πιεξψζεθε νπζηαζηηθά απφ ην 
θξάηνο θαη ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ κε επλντθνχο φξνπο, εγγχεζε θαη παξεκβάζεηο 
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ηνπ Δεκνζίνπ, δειαδή νπζηαζηηθά απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο. Οχηε είπαλ φηη 

ρξεηάζηεθαλ δέθα ρξφληα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο παξφηη είραλ θάζε δηεπθφιπλζε απφ 
ην θξάηνο θαη νη κειέηεο επαλειέγρζεθαλ θαη δηνξζψζεθαλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο 

ζηνλ πξψελ ΟΘ. Οχηε βέβαηα είπαλ φηη νη ρνιηθέο επηηξνπέο θαινχληαη λα 
πιεξψζνπλ ππέξνγθα πνζά γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα φπσο ην ξεχκα θαη φρη κφλν, θαζψο 

νη θνηλνπξαμίεο έρνπλ βάιεη πρ. πξνβνιείο πνπ είλαη αλακκέλνη φιν ην 24σξν γηα λα 
γιπηψλεη ε θνηλνπξαμία θφζηε θχιαμεο. Οχηε είπαλ φηη γηα λα κπεη θαη «έλα 

θαξθί» ζηα ζρνιεία απηά απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο θνηλνπξαμίαο 
θηάλνληαο ζην ζεκείν λα ηνπο δεηεζεί ε άδεηα γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ θάπνηα 

απφ απηά ην απφγεπκα γηα ηα κεηαλαζηφπνπια. Οχηε είπαλ φηη κε βάζε ηηο 
ζπκβάζεηο ε θνηλνπξαμία κπνξεί -αμηνπνηψληαο φια ηα λνκηθά κέζα- λα 

κεηαθπιχεη ηα θφζηε απφ ηπρφλ δεκηέο ή θζνξέο ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο. 
Γη΄απηφ εμάιινπ θαη θξαηνχλ ηηο ζπκβάζεηο απηέο σο επηαζθξάγηζην κπζηηθφ θαη γηα 

λα κάζεη έλαο χιινγνο, κία Έλσζε Γνλέσλ ή αθφκα θαη ε ΑΓΚΔ ηη γξάθνπλ κέζα, 
πξέπεη λα θάλνπλ ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα γηα λα ιάβνπλ απάληεζε κφλν επί απηνχ θαη 

εθφζνλ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ. Οχηε βέβαηα είπαλ φηη γηα 25 ρξφληα πνπ είλαη ε 

πεξίνδνο παξαρψξεζεο, ην θξάηνο ζα πιεξψλεη ππέξνγθα πνζά σο ελνίθην γηα 
ηε ρξήζε απηψλ ησλ ζρνιείσλ, πνζά πνπ κε βάζε ην Επηρεηξεζηαθφ 

πξφγξακκα θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΚΣΤΠ γηα ηα 24 ζρνιεία ηεο Αηηηθήο 
αλέξρεηαη ζηα 16 εθαηνκκχξηα γηα ην ηξέρνλ έηνο θαη αχμεζε θαηά 1 

ηνπιάρηζηνλ εθαηνκκχξην ηα επφκελα ρξφληα.  
Θαη φια απηά φηαλ κε 50 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα, δειαδή ηα ελνίθηα 3 εηψλ γηα ηα ΓΗΣ, 

ζα κπνξνχζαλ λα είραλ θαηαζθεπαζηεί ηα ζρνιεία απηά απφ ηελ ΘΣ.ΤΠ. κε θξαηηθά 
θνλδχιηα θαη λα αλήθνπλ ζην δεκφζην ρσξίο απνηθηνθξαηηθνχο φξνπο θαη 

παξαρσξήζεηο. Σψξα βέβαηα ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ πνπ σο αληηπνιίηεπζε «δηεξξήγλπε 
ηα ηκάηηα ηεο» θαηά ησλ ΓΗΣ, ηα έθαλε πξψηε ηεο πξνηεξαηφηεηα, κε ηνλ θ.Σζίπξα λα 

εμαγγέιιεη ηελ θαηαζθεπή δεθάδσλ ζρνιείσλ κε ΓΗΣ ζηε Θεζζαινλίθε ζε πξψηε 
θάζε θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ζηε ζπλέρεηα. Κάιηζηα ην ζέκα αλέιαβε λα ηξέμεη ην ίδην 

ην ππνπξγείν Τπνδνκψλ κέζα απφ ηελ αληίζηνηρε Γηεχζπλζε Θηηξηαθψλ Τπνδνκψλ πνπ 
έρεη ζπζηήζεη εθεί γηα επλφεηνπο ιφγνπο θαη γλσξίδνληαο ηηο ηεθκεξησκέλεο δηαθσλίεο 

ηνπ σκαηείνπ καο. Παξάιιεια βέβαηα ε θπβέξλεζε κέζσ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

ΓΗΣ αλέιαβε πξσηνβνπιίεο γηα λα «ηξέμνπλ» θαη θάπνηεο Πεξηθέξεηεο θαη  Γήκνη 
αλάινγα ΓΗΣ φπσο ν Γήκνο Υαλίσλ θαη φρη κφλν.  

Αληί ινηπφλ ην θξάηνο λα αμηνπνηήζεη θαη εληζρχζεη ηελ ΚΣ.ΤΠ. κε ηα 
αλαγθαία θξαηηθά θνλδχιηα θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ -φπσο νθείιεη θαη έρνπκε 

ρηιηνπιεξψζεη κε ηελ άγξηα θνξνινγία- γηα ηελ έγθαηξε απαιινηξίσζε 
νηθνπέδσλ, κειέηε, δεκνπξάηεζε, επίβιεςε θαηαζθεπήο θαη εμνπιηζκφ ησλ 

ζρνιείσλ κε ίδηα κέζα θαη πξνζσπηθφ, δηαρέεη ηελ επζχλε ζε Πεξηθέξεηεο θαη 
Δήκνπο θαη παξαπέκπεη ζηελ αλαδήηεζε «άιισλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο», 

δηαδηθαζία πνπ νπζηαζηηθά νδεγεί ζηελ παξάδνζε ηεο κειέηεο, θαηαζθεπήο 
θαη ρξήζεο ηεο ρνιηθήο ηέγεο ζηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα κε 

πνιιαπιάζηα θξαηηθά θνλδχιηα, αθνχ θαη πάιη ην θξάηνο -δει. εκείο νη 
ρηιηάδεο θνξνινγνχκελνη- πιεξψλεη ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο ζηα ππνηηζέκελα 

«ζσηήξηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία». 
 

Ζ ζεκεξηλή θπβέξλεζε παξά ηηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ εμαγγειίεο ηεο σο 

αληηπνιίηεπζε, ζπλερίδεη φπσο θαη νη πξνεγνχκελεο, ηελ πνιηηηθή απνδπλάκσζεο ηνπ 
παξαγσγηθνχ ξφινπ θαη έξγνπ ηεο ΘΣΤΠ θαη νινθιήξσζεο ζηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο 

θαη ηδησηηθνπνίεζεο ηεο Γεκφζηαο ρνιηθήο ηέγεο κε:  Γξακαηηθή πεξηθνπή -πάλσ 
απφ 70% ηα ηειεπηαία ρξφληα- ησλ θξαηηθψλ θνλδπιίσλ πνπ δίλνληαη ζηελ ΘΣ.ΤΠ. γηα 

ηε ρνιηθή ηέγε (κε βάζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξέα ην 2017 δφζεθαλ 28 
εθαηνκκχξηα θαη ην 2018 20 εθαηνκκχξηα). Οινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο θαη θαηφπηλ 
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έληαμε ηεο Θη.Τπ. ζην ππεξηακείν ηδησηηθνπνηήζεσλ. Σελ κεζνδεπκέλε απνςίισζε ηνπ 

θνξέα απφ κεραληθνχο ακέζσο κεηά ηελ απέληαμε απφ ην Τπεξηακείν ζηηο αξρέο ηνπ 
2018. πλερείο πξνζπάζεηεο –φπσο άιισζηε θαη γηα φιν ην δεκφζην- λα θαηαξγεζεί ν 

παξαγσγηθφο θαη λα ζεζκνζεηεζεί ν επνπηηθφο θαη κφλν ξφινο ηνπ θνξέα θαη ε 
πιεηνςεθία ησλ έξγσλ λα δίλνληαη κε απνηθηνθξαηηθνχο φξνπο ζηα ηδησηηθά 

επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα (ΓΗΣ, αλαζέζεηο, ΔΠΑ, παθέην Γηνπλθέξ θ.ά). Δλδεηθηηθφ 
φηη ε παξαπάλσ πνιηηηθή απνηειεί επηινγή ηεο θπβέξλεζεο, είλαη ην γεγνλφο φηη ζε 

ζπλάληεζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο ΘηΤπ κε εθπξνζψπνπο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο 
Δπελδχζεσλ (Δ.Σ.Δπ.) ζπδεηήζεθαλ νη ηξφπνη ζπλέρηζεο θαη επέθηαζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

θαηαζθεπήο ζρνιείσλ κε ΓΗΣ κε ρξεκαηνδφηεζε θαη απφ ηελ ΔΣΔπ.  
Δπίζεο ελδεηθηηθή είλαη θαη ε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ λα δηαζέζεη 

πάλσ απφ 50 εθαηνκκχξηα Δπξψ γηα αλαζέζεηο δεθάδσλ κειεηψλ ζρνιείσλ ζε ηδηψηεο, 
ηελ ίδηα ψξα πνπ αξλείηαη πεηζκαηηθά λα επαλαθέξεη ζηελ ΘΣΤΠ έκπεηξνπο κεραληθνχο 

απφ απηνχο πνπ κεηαηάρζεθαλ ή λα πξνζιάβεη 50 κεραληθνχο ησλ νπνίσλ ε εηήζηα 
κηζζνδνζία δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκχξηΑ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπλ εληφο ηεο 

Θη.Τπ. απηέο θαη άιιεο κειέηεο θαη παξάιιεια λα αζθήζνπλ θαη άιια θαζήθνληα φπσο 

νη πξνζεηζκηθνί έιεγρνη. 
  

πλεπψο είλαη νθζαικνθαλέο φηη, γηα λα νδεγήζνπλ έξγα θαη ππεξεζίεο 
ζηελ ηδησηηθνπνίεζε, δελ δηζηάδνπλ λα δψζνπλ πνιιαπιάζηα θξαηηθά 

θνλδχιηα, ηελ ίδηα ψξα πνπ ιέλε φηη δελ ππάξρνπλ ιεθηά θαη πεξηθφπηνπλ 
ζπλερψο ηνπο πξνυπνινγηζκνχο γηα ηελ Δεκφζηα Παηδεία θαη εηδηθφηεξα γηα ηε 

ρνιηθή ηέγε. Παξάιιεια βέβαηα πεξηθφπηνπλ ζπλερψο θάζε θνλδχιη θαη 
ζηέιλνπλ «ζηηο θαιέλδεο» έξγα, ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο πνπ δελ απνθέξνπλ 

θέξδε ζηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα. Απνηειέζκαηα απηήο ηεο πνιηηηθήο είλαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ απαιινηξηψζεσλ θαη νη ζπλερείο απνδεζκεχζεηο νηθνπέδσλ γηα 
ζρνιεία ιφγσ «αδπλακίαο θαηαβνιήο ησλ απνδεκηψζεσλ» , ε δξακαηηθή κείσζε ησλ 

θαηαζθεπαδφκελσλ ζρνιείσλ παξά ηηο ζεκαληηθέο αλάγθεο, ην «πάγσκα» ησλ 
πξνζεηζκηθψλ ειέγρσλ ζε κία πεξηνρή θαη κία πεξίνδν κεγάιεο ζεηζκηθφηεηαο, ε 

επηρείξεζε εγθαηάζηαζεο εθαηνληάδσλ ιπφκελσλ αηζνπζψλ γηα λεπηαγσγεία κε 
ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο κέζα ζε ρψξνπο ιεηηνπξγνχλησλ ζρνιείσλ θαη ζε δεκφζηα 

νηθφπεδα. Θαη πνπ λα κελ είραλ ηειεηψζεη ηα κλεκφληα φπσο παλεγπξίδεη ε θπβέξλεζε.  
 

Απέλαληη ζε απηέο ηηο αληηεθπαηδεπηηθέο θαη απάλζξσπεο πνιηηηθέο 

αληηζηαζήθακε θαη αληηζηεθφκαζηε κε ηελ θαζνξηζηηθή παξέκβαζε ηνπ 
γνλετθνχ θηλήκαηνο. Κέζα ζηα ρξφληα ηεο θξίζεο θαη παξά ηελ ζχειια ησλ 

αληεξγαηηθψλ θαη αληηεθπαηδεπηηθψλ κέηξσλ θαη ηελ φμπλζε ηεο θαηαζηνιήο, πεηχρακε 
λα επηζηξέςνπλ ζηε δνπιεηά φινη νη απνιπκέλνη ζπλάδειθνη καο      -έθεδξνη θαη 

ζπκβαζηνχρνη κε ηξνπνινγία πνπ θαηέζεζε ην Θ.Θ.Δ. ζηε βνπιή, ελψ κε 
αηαιάληεπηνπο αγψλεο απεληαρζήθακε απφ ην Τπεξηακείν ηδησηηθνπνηήζεσλ ζηηο αξρέο 

ηνπ 2018. πλεπψο νη αγψλεο καο κπνξνχλ λα βάινπλ εκπφδηα θαη λα θέξνπλ 
απνηειέζκαηα. Εμάιινπ απηφο θαη κφλνλ είλαη ν ιφγνο πνπ ζπλερίδεηαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ε ιεηηνπξγία θαη ην έξγν ηνπ Δεκφζηνπ θνξέα πνπ 
εξγαδφκαζηε, δειαδή λα πινπνηεί ηελ επζχλε ηνπ θξάηνπο γηα ηελ παξνρή 

ζρνιείσλ θαη άιισλ δεκφζησλ θηηξίσλ. Κέρξη θαη ζήκεξα νη ΘΣΗΡΗΑΘΔ 
ΤΠΟΓΟΚΔ έρνπλ αξκνδηφηεηα ζηελ απαιινηξίσζε, κειέηε, δεκνπξάηεζε, έιεγρν θαη 

επνπηεία ηεο θαηαζθεπήο ησλ ζρνιηθψλ έξγσλ θπξίσο ζηελ Αηηηθή αιιά θαη 

παλειιαδηθά, θαζψο θαη κηα ζεηξά άιιεο ππεξεζίεο φπσο ν πξνζεηζκηθφο έιεγρνο, ν 
έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο νηθνπέδσλ θαη θηηξίσλ, ν εμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ, αθφκα 

θαη ε επηζθεπή ζεκαληηθψλ βιαβψλ. Βέβαηα φπσο πξναλέθεξα κε ηνλ «Θαιιηθξάηε» 
πξηλ, ηνλ Θιεηζζέλε ηψξα θαη κηα ζεηξά λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ αθνινχζεζαλ 

ζην φλνκα ηεο απνθέληξσζεο αξκνδηνηήησλ, «άλνημε ν δξφκνο» γηα ηνλ 
θαηαθεξκαηηζκφ ηεο επζχλεο ηνπ θξάηνπο λα παξέρεη δεκφζηα δσξεάλ ζχγρξνλα θαη 
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αζθαιή ζρνιεία θαη άιια δεκφζηα θηίξηα. Πεξηθέξεηεο, Γήκνη θαη άιινη θξαηηθνί θνξείο 

(ΑΔ Αλαπιάζεσλ Γήκνπ Αζήλαο γηα ηα αθίλεηα, ΑΔ ηνπ ππνπξγείνπ αλάπηπμεο γηα 
ελεξγεηαθέο θαη άιιεο αλαβαζκίζεηο, δηεχζπλζε Θηηξηαθψλ Τπνδνκψλ ηνπ ππνπξγείνπ 

Τπνδνκψλ) αληαγσλίδνληαη «πνηνο ζα δηαρεηξηζηεί» θξαηηθά επί ηεο νπζίαο θνλδχιηα 
γηα ηε ρνιηθή ηέγε (ΓΗΣ, Πξνγξακκαηηθέο, ΔΠΑ θαη παθέην Γηνπλθέξ θ.ά.). πάληα 

πξνο φθεινο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ θαη ηξαπεδηθψλ νκίισλ. Κφλνο 
θεξδηζκέλνο ηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα –κηθξφηεξα ζηελ αξρή θαη κεγαιχηεξα ζηε 

ζπλέρεηα- αθνχ ζηνλ άγξην αληαγσληζκφ θαη ελ κέζσ θξίζεο, «ην κεγάιν ςάξη ηξψεη 
ην κηθξφ» θαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα. Ση θη αλ ην γνλετθφ θίλεκα θαη νη 

εξγαδφκελνη ζηνπο θνξείο, ηνλίδνπκε κε ζηνηρεία θη αξηζκνχο φηη ην θφζηνο 
πνιιαπιαζηάδεηαη θαη ε πνηφηεηα θαηαζθεπήο κεηψλεηαη έηζη. Ση θη αλ επηκέλνπκε λα 

παξζνχλ κέηξα γηα ηε ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο, ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνπ 
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξψελ ΟΘ θαη λπλ ΘΣΤΠ ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη κε 

επάξθεηα ζηηο ζεκαληηθέο θνηλσληθέο αλάγθεο γηα ρνιηθή ηέγε. 
Πνιινί δηθαηνινγεκέλα ίζσο αλαξσηηνχληαη: Κα θαιά ν πξψελ ΟΘ θαη ηψξα νη 

ΘΣΗΡΗΑΘΔ ΤΠΟΓΟΚΔ δελ αθνινπζνχλ ηελ εθάζηνηε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή; 

Ιεηηνπξγνχλ κε κφλν γλψκνλα ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ζηε ρνιηθή ηέγε; Αζθαιψο 
θαη φρη. Οη εθάζηνηε Γηνηθήζεηο, δηνξηζκέλεο απφ ηηο θπβεξλήζεηο, πξνσζνχζαλ θαη 

πξνσζνχλ ηελ πνιηηηθή ηνπο θαη κέζα απφ δεκφζηνπο θνξείο φπσο ν πξψελ ΟΘ, ελψ 
θάλνπλ θαη επηινγή πξνηεξαηνηήησλ αλάινγα κε ηνπο εκέηεξνπο ή κε δεκάξρνπο θαη 

πνιηηεπηέο. ΟΜΩ ε χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ελφο παξαγσγηθνχ δεκφζηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ θνξέα απνθιεηζηηθά αξκφδηνπ γηα ηε ρνιηθή ζηέγε, 

δηαζθαιίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ φηη ην θξάηνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ρνιηθή 
ηέγε θαη απηφ δηεπθνιχλεη ην εξγαηηθφ, γνλετθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη καζεηηθφ 

θίλεκα λα ζηνρεχζνπλ, λα απεπζπλζνχλ θαη λα πηέζνπλ γηα ηα νμπκέλα 
πξνβιήκαηα θαη ηα αλαγθαία έξγα θαη παξεκβάζεηο. Δπίζεο λα θαηεπζχλνπλ ηηο 

πηέζεηο ηνπο πξνο ην θξάηνο, ψζηε απηφο ν θνξέαο λα βειηηψζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη 
λα εληζρπζεί ζε θξαηηθά θνλδχιηα θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη κε κεγαιχηεξε επάξθεηα ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο. Κπνξεί αθφκα λα 
παξεκβαίλνπλ ζηνρεπκέλα θαη λα πηέδνπλ ζε ζεκαληηθά έσο δσηηθά δεηήκαηα φπσο ε 

δηακφξθσζε ζχγρξνλσλ πξνδηαγξαθψλ, νη ζσζηνί θαη έγθαηξνη έιεγρνη -πξνζεηζκηθνί 

θαη κεηαζεηζκηθνί-, νη απαιινηξηψζεηο ησλ αλαγθαίσλ νηθνπέδσλ, θ.ά.  Δπίζεο 
ζεκαληηθφ είλαη φηη ζε έλα ηέηνην δεκφζην θνξέα ζπζζσξεχεηαη κε ηελ πάξνδν ησλ 

ρξφλσλ ε αλαγθαία εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζην 
ζπγθεθξηκέλν επαίζζεην αληηθείκελν.  Γελ είλαη ηπραίν φηη ν πξψελ ΟΘ παξά ηα 

πξνβιήκαηα, ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο πνιηηηθέο παξεκβάζεηο πνπ πξναλαθέξακε, είρε 
θαζηεξσζεί θαη θαηαμησζεί ζηηο ζπλεηδήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Σέινο δελ 

είλαη δεπηεξεχνλ δήηεκα φηη νη εξγαδφκελνη ζην θνξέα κπνξνχκε θαη έρνπκε ηελ πείξα, 
ηελ ηερλνγλσζία  θαη ηα ζηνηρεία λα απνθαιχπηνπκε πξάγκαηα ψζηε λα κπαίλνπλ 

εκπφδηα ζηελ θπβεξλεηηθή πξνπαγάλδα θαη ζηελ αζχδνηε δξάζε θαη θεξδνζθνπία ησλ 
επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο  ρνιηθήο ηέγεο , φπσο νξηζκέλα ζηνηρεία 

πνπ ζαο αλαθέξακε γηα ηα ΓΗΣ θαη ηηο Πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο). Αλάινγα ζηνηρεία 
πνπ παξαζέζακε, δείρλνπλ μεθάζαξα ηηο πνιηηηθέο ησλ θπβεξλήζεσλ λα πεξηθφπηνπλ ή 

λα βάδνπλ ζηηο θαιέλδεο θάζε ιατθή αλάγθε πνπ δελ απνθέξεη θέξδε ζηα 
επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα θαη απαηηεί άκεζα θξαηηθά θνλδχιηα (πρ. ε εγθαηάιεηςε 

ησλ πξνζεηζκηθψλ  ειέγρσλ θαη ησλ αλαγθαίσλ παξεκβάζεσλ, ε κε πινπνίεζε 

πξνγξάκκαηνο αληηθαηάζηαζεο ή γεληθεπκέλσλ παξεκβάζεσλ ζε θαηαπνλεκέλα θαη 
παιηά ζρνιηθά θηίξηα, ε ζρεδηαδφκελε εγθαηάζηαζε εθαηνληάδσλ λεπίσλ ζε ιπφκελα.) 
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Κιείλνληαο ηελ παξέκβαζή καο ζα ήζεια λα ηνλίζσ θαη πάιη δχν πνιχ 

ζνβαξά δεηήκαηα πνπ αλέθεξα θαη παξαπάλσ: 
Σν έλα αθνξά ζηνπο Πξνζεηζκηθνχο ειέγρνπο θαη ηηο αλαγθαίεο παξεκβάζεηο ζε 

ιεηηνπξγνχληα ζρνιεία, αιιά θαη ηε ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε πνιιψλ παιηψλ θαη 
θαηαπνλεκέλσλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ κε λέα ζχγρξνλα θαη αζθαιή. Ζ  ζεκεξηλή 

θπβέξλεζε φπσο θαη νη πξνεγνχκελεο, αθνινπζεί δπζηπρψο ην εγθιεκαηηθφ δφγκα 
«απνθεχγσ ή ηξελάξσ ηνπο ειέγρνπο αλ δελ έρσ δηαζθαιίζεη πξψηα θνλδχιηα γηα 

επηζθεπέο». Γη΄απηφ θαη κπιφθαξε κε ηελ πνιηηηθή απνδπλάκσζεο ηνπ πξψελ ΟΘ θαη 
ηεο λπλ ΘΣΤΠ, αιιά θαη ηε δηάρπζε ησλ θξαηηθψλ επζπλψλ ζε Πεξηθέξεηεο θαη 

Γήκνπο, θάζε πξνζπάζεηα επαλέλαξμήο ησλ αλαγθαίσλ Πξνζεηζκηθψλ ειέγρσλ. Κφλν 
ηεο κέιεκα είλαη λα αλνίμεη λέα πεδία θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ κε ην 

πεξηβφεην «παθέην Γηνχλθεξ» πνπ κεηαμχ άιισλ πξνσζεί ΓΗΣ θαη ζηηο επηζθεπέο θαη 
ζπληεξήζεηο ππαξρφλησλ ζρνιείσλ θαη άιισλ δεκνζίσλ θηηξίσλ. Δλψ απφ ηηο αξρέο 

ηνπ 2017 πνπ επέζηξεςαλ ζηε δνπιεηά δεθάδεο έκπεηξνη κεραληθνί, πηέδακε ζαλ 
σκαηείν θαη θάλακε θάζε ελέξγεηα λα νινθιεξσζνχλ πιένλ κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο 

νη πξνζεηζκηθνί έιεγρνη ζε φια ηα ζρνιεία θαη λνζνθνκεία, ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη 

ην ππνπξγείν επέιεμαλ λα ππνηάμνπλ θάζε έιεγρν ζηηο απαηηήζεηο ηνπ παθέηνπ 
Γηνπλθέξ πνπ ήζειε πιήξε απνηχπσζε θαη θάθειν θάζε ζρνιείνπ κε ζπγθεθξηκέλνπο 

δείθηεο, γηα λα πξνρσξήζνπλ ηα ΓΗΣ επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ. Θαη βέβαηα ζηηο 
αξρέο ηνπ θεηηλνχ ρξφλνπ έδσζαλ ην ηειεησηηθφ ρηχπεκα κε ηηο 150 κεηαηάμεηο, 

απνδεθαηίδνληαο ην ηνκέα πξνζεηζκηθψλ ειέγρσλ. Γελ δίζηαζαλ ινηπφλ λα βάινπλ ζε 
δεχηεξε κνίξα ηελ απφιπηα άκεζε αλάγθε Πξνζεηζκηθψλ ειέγρσλ θαη παξεκβάζεσλ ζε 

κία πεξηνρή θαη κία πεξίνδν απμεκέλεο ζεηζκηθφηεηαο, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη. Ζ 
θαηάξξεπζε ηνπ ζρνιείνπ ζηε Βξχζα ηεο Κπηηιίλεο θαη ε ζθξάγηζε ηνπ 4νπ Γεκνηηθνχ 

Βχξσλα ήηαλ κφλν ε θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ, θαζψο πάλσ απφ ην 50 % ησλ 
ζρνιείσλ ηεο ρψξαο θαη ηδηαίηεξα ηεο Αηηηθήο είλαη παιηά θαη θαηαπνλεκέλα (ην 30 % 

είλαη 50εηίαο ελψ αθφκα έλα 20% είλαη ρηηζκέλα κε ηνλ παιηφ πξνζεηζκηθφ θαη νη 
ζχγρξνλεο αλάγθεο απαηηνχλ ηελ ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζή ηνπο κε λέα ζχγρξνλα θαη 

αζθαιή θηίξηα ή εθηεηακέλεο αλαθαηαζθεπέο θαη παξεκβάζεηο φζνλ πξέπεη λα 
παξακείλνπλ δηαηεξεηέα.  

Σν δεχηεξν αθνξά ζηελ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο λα θαιχςεη ζε βάζνο 5εηίαο ηηο 

θηηξηαθέο αλάγθεο ζε λεπηαγσγεία πνπ πιένλ ζα πξέπεη λα πεγαίλνπλ ππνρξεσηηθά ηα 
λήπηα απφ ηα ηέζζεξα ηνπο ρξφληα κε ην λέν λφκν ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο αγσγήο, 

κε εθαηνληάδεο αίζνπζεο ειαθξάο πξνθαηαζθεπήο (κε ιπφκελα δειαδή). Πξφθεηηαη γηα 
απαξάδεθηε ελέξγεηα πνπ ππνδειψλεη ζαθψο πψο αληηκεησπίδνπλ ηα ζέκαηα ησλ 

θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ζηελ Παηδεία. Θαη εδψ πξνθαλψο ηζρχεη ην «νπδέλ κνληκφηεξνλ 
ηνπ πξνζσξηλνχ», αθνχ ε θπβέξλεζε δελ έρεη δηακνξθψζεη θαλέλα πξφγξακκα νχηε 

έρεη πξνβιέςεη ρξεκαηνδφηεζε γηα θαηαζθεπή ζχγρξνλσλ θαη αζθαιψο λεπηαγσγείσλ, 
ελψ δηαιχεη ηνλ κφλν θαηαζθεπαζηηθφ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα θέξεη 

ζε πέξαο έλα ηέηνην έξγν κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή 
πνηφηεηα θαηαζθεπήο. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2019 

πεξηέθνςαλ θαηά 140 εθαηνκκχξηα ηα ήδε κεησκέλα θνλδχιηα γηα ηελ Πξνζρνιηθή 
αγσγή. Έρνπκε βγάιεη έγθαηξα αλαιπηηθφ δειηίν ηχπνπ γηα ην ζέκα, θαζψο εθηφο ησλ 

άιισλ ζα ηνπνζεηεζνχλ ιπφκελεο αίζνπζεο κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο αθφκα θαη ζε 
ιεηηνπξγνχληα ζρνιεία, επηδεηλψλνληαο θη άιιν ηηο ήδε απαξάδεθηεο ζπλζήθεο πνπ 

δηακνξθψζεθαλ θαη κε ηηο ζπλερείο ζπγρσλεχζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηδηαίηεξα ζηελ 

Αηηηθή θαη άιια αζηηθά θέληξα.  
 

Είλαη ινηπφλ επηηαθηηθή αλάγθε λα απαηηήζνπκε ζπιινγηθά θαη 
αγσληζηηθά φζα δηθαηνχκαζηε θαη έρνπκε ρηιηνπιεξψζεη θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα: 
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ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΗ 
 

 εκαληηθή αχμεζε ησλ θξαηηθψλ θνλδπιίσλ γηα ηε ρνιηθή ηέγε, 
πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ θαη νη δξακαηηθέο πεξηθνπέο ηεο πεξηφδνπ ησλ 

κλεκνλίσλ πνπ μεπέξαζαλ ην 70% !! 
 Ελίζρπζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ηεο ιεηηνπξγίαο, ησλ θξαηηθψλ 

θνλδπιίσλ θαη ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ΚΣ.ΤΠ. ψζηε λα απνηειέζεη 
ηνλ θαηεμνρήλ αξκφδην εληαίν ηερληθφ θαηαζθεπαζηηθφ θνξέα ηνπ 

δεκνζίνπ πνπ ζα πινπνηεί κε επάξθεηα ηελ επζχλε ηνπ θξάηνπο γηα θαζνιηθή 

παξνρή δεκφζησλ δσξεάλ ζχγρξνλσλ θαη αζθαιψλ ρνιείσλ, αιιά θαη άιισλ 
δεκνζίσλ θηηξίσλ φπσο λνζνθνκεία, δηθαζηήξηα θαη άιια. 

 ΑΜΕΗ ελίζρπζε ηεο ΚηΤπ ζε κεραληθνχο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, ψζηε ν 
έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο θαη ε απαιινηξίσζε νηθνπέδσλ, ε κειέηε, ε 

δεκνπξάηεζε, ε επίβιεςε θαηαζθεπήο, ν εμνπιζκφο θαη νη έιεγρνη λα γίλνληαη 
εμ νινθιήξνπ απφ ηνλ θνξέα. 

 Δηακφξθσζε πξνδηαγξαθψλ ζε θηίξηα, αχιεηνπο ρψξνπο θαη εμνπιηζκφ 
πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο ρνιηθήο ηέγεο. 

 πλέρηζε θαη επηηάρπλζε ησλ Πξνζεηζκηθψλ θαη άιισλ ειέγρσλ θαη ησλ 
αλαγθαίσλ παξεκβάζεσλ ζηα ιεηηνπξγνχληα ζρνιεία. 

 Πεληαεηέο πξφγξακκα απαιινηξηψζεσλ νηθνπέδσλ θαη θαηαζθεπήο 
ρνιείσλ ζην νπνίν λα ζπκπεξηιεθζεί ε θαηαζθεπή εθαηνληάδσλ 

λεπηαγσγείσλ, θαζψο θαη αληηθαηάζηαζε ή γεληθεπκέλεο παξεκβάζεηο ζε 
θαηαπνλεκέλα ζρνιεία πνπ έρνπλ θηηζηεί πξν δεθαεηηψλ ρσξίο ε κε ηνλ παιηφ 

αληηζεηζκηθφ θαλνληζκφ. 

 Να ζηακαηήζεη ηψξα ε απαξάδεθηε θαη αληηεθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο 
εκπνξεπκαηνπνίεζεο θαη ηδησηηθνπνίεζεο ηεο ρνιηθήο ζηέγεο κέζσ ησλ 

ΓΗΣ, ησλ αλαζέζεσλ, ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη άιισλ αλάινγσλ 
πξνγξακκάησλ πνπ πνιιαπιαζηάδεη ηα θφζηε, κεηψλεη ηελ πνηφηεηα θαη δίλεη ηα 

ζρνιηθά θηίξηα βνξά ζηελ θεξδνζθνπία θαη ηνλ έιεγρν ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ θαη 
ηξαπεδηθψλ νκίισλ.  

 ΟΥΙ ζηελ πνιπδηάζπαζε θαη δηάρπζε ηεο επζχλεο κειεηνθαηαζθεπήο ζε 
Πεξηθέξεηεο, Γήκνπο, άιινπο Γεκφζηνπο θνξείο, πνπ απνηειεί ην δνχξεην ίππν 

γηα ηελ παξάδνζε ζηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα. 
 ΟΥΙ ζηηο ζπγρσλεχζεηο ρνιηθψλ Μνλάδσλ, ζηηο πξνζζήθεο αηζνπζψλ 

θαη άιιεο παξεκβάζεηο, πνπ επηδεηλψλνπλ παξαπέξα ηηο ήδε άζρεκεο 
ζπλζήθεο πγείαο, αζθάιεηαο θαη εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία. 

 
 

 

 


