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ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΟΣΚ)»

Η χρόνια υποχρηματοδότηση των Δήμων, η περικοπή των ποσών της ΣΑΤΑ
των  σχολείων,  η  υποστελέχωση  των  συνεργείων  του  Δήμου  και  η
υπονόμευση του ρόλου του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων, σε συνδυασμό
με  τον  Καλλικράτη  που  ρίχνει  την  ευθύνη  συντήρησης  των  δημόσιων
σχολείων στους δήμους έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, τέτοια που να
παρεμποδίζεται  το  εκπαιδευτικό  έργο  ή  και  να  προκαλούνται  συχνά
σωματικές βλάβες σε μικρούς μαθητές. Αυτό αποδεικνύεται από ατυχήματα
που έγιναν σε δύο σχολεία (Συγκρότημα Βενιζέλου, 1ο Γυμνάσιο) με θύματα
μαθητές που μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων και έγιναν ράμματα, η
πτώση σοβάδων στο ΕΠΑΛ κ.λπ.
Παράλληλα, οι συνεχείς εκθέσεις της υγειονομικής υπηρεσίας της Περιφέρειας
επισημαίνουν ελλείψεις στις υποδομές, λόγω της παλαιότητας των κτηρίων
και φυσικά λόγω της έλλειψης καθαριστικού προσωπικού, που όμως ο Δήμος
αδυνατεί να επιλύσει.
Για  τους  λόγους  αυτούς  καταθέσαμε  στις  …..  αίτηση  προς  το  Δ.Σ.  του
Οργανισμού σας χαρακτηρίζοντας  με  αριθμό πρωτοκόλλου …..  για  ένταξη
των  σχολικών  κτηρίων  της  πόλης  μας  σε  πρόγραμμα  αναβάθμισης  του
Οργανισμού παραθέτοντας ολοκληρωμένη μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του
Δήμου  και  όλες  τις  επιστολές  από  την  σχολική  κοινότητα  (διευθυντών,
συλλόγων γονέων, εκπαιδευτικών σωματείων) που καταδεικνύουν το μέγεθος
του προβλήματος.  
Και ενώ έχει παρέλθει χρόνος πλέον των 2 μηνών χωρίς να έχει ενταχθεί το
αίτημά  μας  στα  Δ.Σ.  που  έγιναν  και  ενώ  οι  συνεχείς  οχλήσεις  μας  για
ραντεβού  έχουν  αγνοηθεί,  διαρροές  στον  Τύπο  αναφέρουν  ότι  εξετάζεται
σοβαρά το  ενδεχόμενο  να  μπει  "χέρι"  στα ταμειακά διαθέσιμα  του  πρώην
ΟΣΚ, προκειμένου για την εξυπηρέτηση του χρέους.
Θεωρούμε  ότι  η  συνεχιζόμενη  υποβάθμιση  των  σχολικών  κτηρίων  που
διαχρονικά συντελείται  από τις κυβερνήσεις,  αλλά και  τον “αφοπλισμό” του
οργανισμού που φέρει επιτελική ευθύνη όνομα της “αποκέντρωσης” έχουν ως
στόχο  την  εμπορευματοποίηση  των  χώρων  αυτών  μέσω  των  ΣΔΙΤ  (βλ.
πρόγραμμα ΕΣΠΑ JESSICA, με το οποίο τραπεζικοί όμιλοι αναλαμβάνουν το
χτίσιμο σχολείων και την συνεκμετάλλευσή τους).
Αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά πόσο επίκαιρο είναι το αίτημα για Κεντρικό
Σχεδιασμό με ευθύνη του κράτους, προκειμένου να έχει την άμεση ευθύνη για
τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την ανέγερση νέων σχολείων, την επισκευή και
συντήρηση  των  υπαρχόντων,  παίρνοντας  υπόψη  τα  νέα  δεδομένα  της
επιστήμης  και  της  τεχνολογίας.  Αξιοποιώντας  τα  ήδη  χαρακτηρισμένα
οικόπεδα και τον χαρακτηρισμό νέων, κόντρα και στη λογική που θέλει την
περιουσία του πρώην ΟΣΚ να περνάει στο ΤΑΙΠΕΔ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής θέλει να καταγγείλει
την όποια ενέργεια τυχόν σχεδιάζεται για τα ταμειακά αποθέματα του πρώην



ΟΣΚ, τα χρήματα αυτά ανήκουν σε εμάς και τα παιδιά μας, και επιβάλλεται να
διατεθούν άμεσα για την κάλυψη των οξυμένων κτιριακών αναγκών. 
Και  ζητά την άμεση ένταξη των σχολείων του Δήμου μας στο πρόγραμμα
αναβάθμισης του οργανισμού ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
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