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ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο 

εθαηνληάδσλ λεπίσλ ζε ιπόκελεο αίζνπζεο ! 
 

 Όπσο επηζεκάλακε κε πξνεγνύκελν δειηίν ηύπνπ ζηα ηέιε Γεθεκβξίνπ, ε Γηνίθεζε ηεο Κη.Τπ. καο 
ελεκέξσζε κε εζσηεξηθό κήλπκα όηη, κεηά από ζπλελλόεζε κε ηα ππνπξγεία Τπνδνκώλ & Παηδείαο, αλέιαβε 
ηε δηακόξθσζε λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο εγθαηάζηαζεο 
εθαηνληάδσλ λεπηαγσγείσλ παλειιαδηθά, ζε ιπόκελεο αίζνπζεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ κέζα ζε ππάξρνληα 
ζρνιεία θαη ζε ειεύζεξα δεκόζηα θαη δεκνηηθά νηθόπεδα. Σν πξόγξακκα ζα μεθηλήζεη κε 200 λεπηαγσγεία 
θαη ζα αθνινπζήζνπλ άιια 400 ηνπιάρηζηνλ. Η λνκνζεηηθή ξύζκηζε ζα παξαθάκπηεη ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ηαρύηαηα ε όιε δηαδηθαζία, ώζηε κε ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο 
ρξνληάο λα ππάξρνπλ νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζρνιηθήο 
αγσγήο. Μάιηζηα γηα λα αληαπνθξηζεί ε Κη.Τπ. ηόζν ζηε δηακόξθσζε ηεο λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο όζν θαη 
ζηελ αδεηνδόηεζε ησλ ρώξσλ, ηελ θαηαζθεπή ησλ βάζεσλ θαη ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ 
ιπόκελσλ, «επηζηξαηεύηεθαλ» νη εξγαδόκελνη κέζα ζηηο γηνξηέο ! 
 

 Ωο σκαηείν έρνπκε λα ηνλίζνπκε επηγξακκαηηθά ηα εμήο: 
 

1. Δίλαη απόιπηα ππεύζπλεο ηόζν νη πξνεγνύκελεο όζν θαη ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε, γηα ην γεγνλόο όηη 
δελ ζρεδίαζαλ θαη δελ πινπνίεζαλ έγθαηξα έλα πξόγξακκα θαηαζθεπήο δεκόζησλ δσξεάλ 
ζύγρξνλσλ θαη αζθαιώλ λεπηαγσγείσλ, ην νπνίν ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηώλ ησλ 
ιαίθώλ νηθνγελεηώλ. Αληίζεηα θάζε ρξόλν –αθόκα θαη γηα ην «κεηακλεκνληαθό» 2019- θόβνπλ 
ζπλερώο εθαηνκκύξηα επξώ από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό γηα απαιινηξηώζεηο νηθνπέδσλ, κειέηε 
θαη θαηαζθεπή ζρνιείσλ θαη άιισλ δεκόζησλ θηηξηαθώλ ππνδνκώλ (γηα ηελ Κη.Τπ. κεηώλνληαη γηα 
ην 2019 πάλσ από 50% ηα ήδε απαξάδεθηα κεησκέλα θξαηηθά θνλδύιηα !). 

2. Δδώ θαη ρξόληα -θαη ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο θαη ησλ κλεκνλίσλ- νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο 

πξνρώξεζαλ ζηελ πιήξε απνδπλάκσζε ηνπ κνλαδηθνύ θξαηηθνύ ηερληθνύ θνξέα πνπ είλαη 
ππεύζπλνο γηα ηελ θαηαζθεπή ζρνιηθώλ θηηξίσλ όισλ ησλ βαζκίδσλ. Με ην 2ν κλεκόλην 
ζπγρώλεπζαλ ηνλ Οξγαληζκό ρνιηθώλ Κηηξίσλ (Ο..Κ.) κε ην ηερληθό ηκήκα ηεο ΚΔΓ, ηε 
ΓΔΠΑΝΟΜ θαη ηε ΘΔΜΙ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ δηακνξθώλνληαο ηηο ΚΣΙΡΙΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ, ελώ ζηηο 
αξρέο ηνπ 2018 –αθνύ κε ηνπο αγώλεο καο πεηύρακε ηελ απέληαμε ηνπ θνξέα από ην ππεξηακείν 
ηδησηηθνπνηήζεσλ- «θξόληηζαλ» λα απνςηιώζνπλ ηελ Κη.Τπ. από ηερληθό πξνζσπηθό, 

κεηαηάζζνληαο ηα 2/3 ησλ κεραληθώλ !! 
3. Δπηρείξεζαλ κε ηνλ «Καιιηθξάηε» θαη ζπλερίδνπλ λα πξνζπαζνύλ «κε ηνλ Κιεηζζέλε» λα 

«θνξηώζνπλ» ηελ επζύλε ηνπ θξάηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή λεπηαγσγείσλ θαη όρη κόλν, ζηηο 
Πεξηθέξεηεο θαη ηνπ Γήκνπο, δηακνξθώλνληαο έηζη κία ρανηηθή θαηάζηαζε θαη παηδεία πνιιώλ 
ηαρπηήησλ, αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε θάζε Γήκνπ θαη ηα νηθνλνκηθά ησλ γνληώλ πνπ θαινύληαη 
λα μαλαβάινπλ «ην ρέξη ζηελ ηζέπε» γηα ππνδνκέο πνπ έρνπλ ρηιηνπιεξώζεη κε ηε θνξνθαηαηγίδα.  

4. Σώξα έξρνληαη θαη επηθαινύληαη κία θαηάζηαζε πνπ νη ίδηνη έθεξαλ ζην «κε παξέθεη», λα γεκίδνπλ 
ηε ρώξα κε ιπόκελα ζηα νπνία ζα πάλε ηα πην επαίζζεηα ρξόληα ηεο δσήο ηνπο κηθξά παηδηά !!  
Παξάιιεια δε, ζα επηβαξύλνπλ αθόκα πεξηζζόηεξν ηηο ζπλζήθεο εθπαίδεπζεο ζε ιεηηνπξγνύληα 

ζρνιεία, ηδηαίηεξα ζηελ Αηηηθή θαη άιια αζηηθά θέληξα, πνπ ζα επηιεγνύλ γηα λα ηνπνζεηήζνπλ 
ιπόκελα λεπηαγσγεία. Βέβαηα ιέλε όηη απηό ζα ηζρύζεη κόλν γηα κία 5εηία απζηεξά, αιιά ζε απηή ηε 
ρώξα όινη γλσξίδνπκε όηη … «νπδέλ κνληκόηεξνλ ηνπ πξνζσξηλνύ». 

Ωο εξγαδόκελνη ζηελ Κη.Τπ. αιιά θαη σο γνλείο θαηαλννύκε όηη επείγεη λα εμεπξεζεί ζρνιηθή 

ζηέγε γηα εθαηνληάδεο λήπηα. Όκσο εμίζνπ αλ όρη πην ζεκαληηθό είλαη λα δηαζθαιηζηεί όηη, απηή 
ε πξνζσξηλή «ιύζε» δελ ζα γίλεη κόληκε, αιιά θαη όηη ε εγθαηάζηαζε ησλ ιπόκελσλ ζα αθνξά 
ζε απνιύησο επείγνπζεο αλάγθεο, ζα πιεξνί ηνπο βαζηθνύο όξνπο δηαβίσζεο, πγείαο θαη 
αζθάιεηαο -ηδηαίηεξα εάλ επηιεγεί ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ιεηηνπξγνύληα ζρνιεία- θαη ζα ιεθζνύλ 
όιεο νη πξνβιέςεηο ώζηε απηέο νη ιπόκελεο αίζνπζεο λα δηακνξθσζνύλ όζν γίλεηαη θαιύηεξα κε 
γλώκνλα όηη ζα ζηεγάζνπλ λήπηα. πλεπώο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε ζηελ όπνηα λνκνζεηηθή 
ξύζκηζε λα εμαζθαιηζηνύλ κε ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη ζην κεγαιύηεξν δπλαηό βαζκό όζα 

πξναλαθέξακε θαη βέβαηα λα κελ κείλεη ζε γεληθόινγεο δεζκεύζεηο ην πξόγξακκα κειέηεο θαη 
θαηαζθεπήο ησλ απαξαίηεησλ λεπηαγσγείσλ πνπ ζα αληηθαηαζηήζνπλ ζηαδηαθά -εληόο ηεο 
5εηίαο- ηα ιπόκελα. Απηό ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηε ζαθή ελίζρπζε ησλ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ 
ΤΠΟΔΟΜΩΝ ζε αξκνδηόηεηεο, θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε θαη κεραληθνύο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ ζε πέξαο κε ίδηα κέζα θαη πξνζσπηθό ηόζν ην παξαπάλσ έξγν όζν θαη ην 
ζύλνιν ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ θξάηνπο γηα παξνρή δεκόζησλ, δσξεάλ ζύγρξνλσλ θαη αζθαιώλ 

ζρνιείσλ θαη άιισλ δεκνζίσλ θηηξίσλ. 
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