
 

Σρνιηθέο επηηξνπέο ζε θαζεζηώο ρξεωθνπίαο. Σρνιεία πνπ ζηελάδνπλ από ηελ 

ππνρξεκαηνδόηεζε. «Βξείηε ρνξεγνύο» απαληάεη ε θπβέξλεζε!! 

Δίλαη γλωζηή ε ρξόληα ππνρξεκαηνδόηεζε ηωλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ από όιεο ηηο θπβεξλήζεηο, 

κε ηνπο πξνϋπνινγηζκνύο θπξίωο από ην 2011 θαη έπεηηα λα έρνπλ κεηωζεί πεξίπνπ ζην 40% 

θαη λα δηαηεξνύληαη κεηωκέλνη έωο θαη ζήκεξα. Η θαηάζηαζε ζηα ζρνιεία ηα ηειεπηαία ρξφληα 

έρεη θηάζεη ζην απξνρψξεην, δηεπζπληέο θαη ζχιινγνη δηδαζθφλησλ πξνζπαζνχλ λα «βγάινπλ θαη 

απ ηε κχγα μχγθη» φπσο ιέεη ν ιαφο καο, πξνζπαζψληαο λα θαιχςνπλ ηηο απμεκέλεο ιεηηνπξγηθέο 

αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ, θαζψο ν εμνπιηζκφο (παηδαγσγηθφο, ειεθηξνληθφο θ.η.ι.) είλαη 

πεπαιαησκέλνο θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αλχπαξθηνο.  

Επίζεο κηα ζεηξά απφ έμνδα ζπληήξεζεο ησλ «γεξαζκέλσλ» πιένλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ βαξαίλνπλ ην 

ηακείν ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο, θαζψο νη δήκνη πνπ έρνπλ πιένλ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηε 

ζπληήξεζή ηνπο, είηε αδπλαηνχλ λα ην θάλνπλ θαζψο νχηε νη δηθνί ηνπο πξνυπνινγηζκνί έρνπλ 

γιηηψζεη απφ ηε ππνρξεκαηνδφηεζε είηε δελ αμηνπνηνχλ  ηα ειάρηζηα θνλδχιηα πνπ ηνπο δηαηίζεληαη 

γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ θηηξίσλ (ΣΑΤΑ ζρνιηθψλ θηηξίσλ). 

Σαλ λα κελ έθηαλαλ ηα παξαπάλσ ε ελεξγεηαθή θηψρεηα πνπ καο έρνπλ θαηαδηθάζεη νη πνιηηηθέο 

φισλ ησλ θπβεξλήζεσλ, αθνχ ε ελέξγεηα απνηειεί αθξηβνπιεξσκέλν εκπφξεπκα θαη κε ηνπο 

αληαγσληζκνχο ζηελ πεξηνρή(πφιεκνο Οπθξαλία θ.α.), λα έρνπλ απνγεηψζεη ηηο ηηκέο ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη ηνπ πεηξειαίνπ, ζηεγλψλνληαο ηα ηακεία ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ. Αλ ηψξα 

πξνζζέζνπκε ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ ζπλερίδνληαη, ε θαηάζηαζε, πξαγκαηηθά, είλαη ζην κε 

παξέθεη. Απηό είλαη ην θαηά ηα άιια αμηνινγεκέλν ζρνιείν ηνπο!! 

Σρνιεία επηρείξεζε θαη νη γνλείο πειάηεο; Δπραξηζηνύκε δε ζα πάξνπκε! 

Τν ΥΠΑΙΘ γηα λα αληηκεηωπίζεη ην πξόβιεκα ην κεηαζέηεη ζηα ίδηα ηα ζρνιεία, ηνπο γνλείο 

θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Δίλεη ψζεζε ζηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ, πνπ έρεη 

ζεζκνζεηήζεη κε ηνλ λφκν 4823/2021 πεξί δήζελ αλαβάζκηζεο ηνπ ζρνιείνπ. Σε πξφζθαην έγγξαθφ 

ηνπ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ην ππνπξγείν αλαθέξεη φηη κε ηνλ λέν λφκν «είναι δςναηόν με απόθαζη ηος 

Σσολικού Σςμβοςλίος, η οποία γνυζηοποιείηαι ζηον οικείο Δήμο, να διοπγανώνονηαι και να 

ςλοποιούνηαι από ηη ζσολική μονάδα, μεηά ηο πέπαρ ηος υπολογίος διδακηικού ππογπάμμαηορ και ηη 

λήξη ηος ολοημέπος ζσολείος, με ή συπίρ ζςνεπγαζία με ηπίηοςρ θοπείρ, εκδηλώζειρ, ππογπάμμαηα και 

ζςνέδπια πος απεςθύνονηαι ζηην εκπαιδεςηική κοινόηηηα (...) Τςσόν έζοδα από ηιρ εκδηλώζειρ αςηέρ 

ειζππάηηονηαι από ηην απμόδια ζσολική επιηποπή και αποδίδονηαι ζηη ζσολική μονάδα μέζυ αςηήρ». 

Τν ππνπξγείν  «θιείλεη ην κάηη» ζηα ζρνιεία λα βγνπλ παγαληά γηα ηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε ησλ 

θηηξίσλ ηνπο, αλαδεηψληαο έζνδα απφ πάζεο θχζεσο εθδειψζεηο, ζπλέδξηα θ.ιπ.  

Είλαη πξαγκαηηθά εμνξγηζηηθφ ζήκεξα, ελ έηεη 2022, κε ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερληθή λα 

θαηαγξάθνπλ αζχιιεπηε πξφνδν, κε ηα επηηεχγκαηά ηνπο λα δηακνξθψλνπλ πξνυπνζέζεηο 

νιφπιεπξεο ηθαλνπνίεζεο ησλ δηεπξπκέλσλ ιατθψλ αλαγθψλ, λα ππάξρνπλ ζρνιεία πνπ επηιέγνπλ 

αλ ζα ιεηηνπξγήζεη ή φρη ε ζέξκαλζε, λνηθνθπξηά πνπ θξπψλνπλ ην ρεηκψλα, άλζξσπνη πνπ 



πεζαίλνπλ απφ ην θξχν, νηθνγέλεηεο πνπ επηιέγνπλ αλάκεζα ζην λα αλάςνπλ ηελ ειεθηξηθή θνπδίλα, 

ην θαινξηθέξ ή ην ζεξκνζίθσλν. Ο ιαφο δελ κπνξεί λα πεξηκέλεη λα δεζηαζεί ειπίδνληαο απιά ζε 

θάπνηεο εθπηψζεηο, ή ηνπνζεηψληαο ηηο ειπίδεο ηνπ ζηελ ίδηα πνιηηηθή πνπ «ζεξηεχεη» ηελ 

ελεξγεηαθή θηψρεηα. 

Καινύκε ηελ θπβέξλεζε ην ΥΠΑΙΘ εδώ θαη ηώξα λα ηθαλνπνηήζεη ηα πάγηα αηηήκαηα ηωλ 

Σπιιόγωλ θαη ηωλ ΔΛΜΔ, ηωλ Σπιιόγωλ γνλέωλ θαη ηωλ καζεηώλ. 

Να αποζσρθεί η απαράδεκηη εγκύκλιος ηοσ ΥΠΑΙΘ. 

Να καλσθθούν όλες οι λειηοσργικές ανάγκες ηων ζτολείων με εσθύνη ηοσ κράηοσς. Να 

σπημαηοδοηηθούν οι ζσολικέρ επιηποπέρ ζηο ύτορ ηυν ππαγμαηικών αναγκών. Μηδενικό ΦΠΑ ζηοςρ 

λογαπιαζμούρ και ηιρ δαπάνερ ηυν ζσολικών επιηποπών. Δυπεάν πεηπέλαιο, πεύμα, νεπό, ηηλέθυνο 

ζηα ζσολεία. Εδώ και ηώπα έκηακηο κονδύλι για ηην ανηιμεηώπιζη ηυν δςζβάζηακηυν σπεών πος 

έσοςν ζςζζυπεςηεί ηο ηελεςηαίο διάζηημα.  

Καινύκε ηα Γ.Σ. ΓΟΔ θαη ΟΛΜΔ λα αλαιάβνπλ ηηο επζύλεο ηνπο γηα ηελ αγωληζηηθή 

δηεθδίθεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ πνπ βαζαλίδνπλ θαζεκεξηλά ηα ζρνιεία. Κάζε αδξάλεηα, θάζε 

ζηάζε αλακνλήο είλαη αδηθαηνιόγεηε. 

Παίξλνπκε ηελ ππόζεζε ζηα ρέξηα καο! 

Σπκκεηέρνπκε καδηθά ζηελ 24ωξε παλεξγαηηθή απεξγία ζηηο 6 ηνπ Απξίιε! 

Αζήλα, 15-3-2022 


