
 

 

 

Θέμα: «Συντονισμός των αρμόδιων φορέων για την επίλυση του προβλήματος 

της στέγασης των εκπαιδευτικών» στο ΥΠ.ΕΣ. – Άνθρακες ο θησαυρός  

     

 17 Οκτωβρίου 2017, ένα και πλέον μήνα από την έναρξη του σχολικού 

έτους, με τις εικόνες των άστεγων εκπαιδευτικών να κάνουν τον γύρο του 

κόσμου, με ανάδειξη του ζητήματος από τη Δ.Ο.Ε., την Ο.Λ.Μ.Ε. και τους 

τοπικούς συλλόγους εκπαιδευτικών κι έπειτα από συνάντηση με τον Υπουργό 

Εσωτερικών στις 4 Οκτωβρίου, φτάσαμε στη συνάντηση με τους Υπουργούς 

Εσωτερικών και Παιδείας, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, 

εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Ε. και τους Δημάρχους Μυκόνου και Σαντορίνης, 

αντιμέτωποι με τα ίδια αδιέξοδα που δημιουργεί η εμμονή της κυβέρνησης να 

μην αναλαμβάνει τις ευθύνες της για την αντιμετώπιση του προβλήματος και 

να πετάει το «μπαλάκι» στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αποτέλεσμα αυτής της 

πολιτικής που μετακυλύει στην τοπική αυτοδιοίκηση μέρος της δαπάνης που 

αφορά τους εκπαιδευτικούς, υπήρξε η εξωφρενική πρόταση του δημάρχου 

Μυκόνου για προσλήψεις εκπαιδευτικών σε τοπικό επίπεδο με βάση την 

εντοπιότητα, καθώς έτσι δεν θα υπάρχει, όπως δήλωσε, στεγαστικό πρόβλημα 

αφού οι ντόπιοι διαθέτουν σπίτια!! 

 Οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταθέσαμε (και πάλι) σειρά 

προτάσεων για τη λύση του ζητήματος τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 

μακροπρόθεσμα: 

 Διάθεση από το ΥΠ.ΕΣ. προς τους Δήμους κονδυλίου «ειδικού σκοπού» 

που θα χρησιμοποιηθεί για τη μίσθωση κατοικιών. 

 Πίεση προς τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες με εξάρτηση της 

αδειοδότησής τους από τη διάθεση του 5% των δωματίων τους για τη στέγαση 

υπαλλήλων, με λογικό αντίτιμο. 

 Διάθεση (στη Σαντορίνη) των κτισμάτων του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας καθώς οι αξιωματικοί κάνουν χρήση μόνο το καλοκαίρι. 
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Προς 

τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.  



 Ανέγερση κατοικιών σε δημόσιους χώρους που υπάρχουν ήδη (Καμάρι 

Σαντορίνης), σε οικόπεδα που μπορεί να ζητηθεί η παραχώρησή τους από την 

εκκλησία και άλλους χώρους που θα πρέπει να εξευρεθούν. 

 Τονίσαμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 32 του 

Ν. 4483/2017 που προβλέπουν την παροχή δωρεάν σίτισης και στέγασης των 

εκπαιδευτικών από Δήμους ορεινών και νησιωτικών περιοχών, κάτι το οποίο, 

όμως, δεν μπορεί να γίνει άμεσα (αφού το καλοκαίρι που ψηφίστηκε ο νόμος οι 

Δήμοι είχαν διαμορφώσει τους προϋπολογισμούς τους), αλλά με την κατάρτιση 

των νέων προϋπολογισμών και αφού βέβαια δοθούν τα απαραίτητα κονδύλια 

από το κράτος καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί οικονομικά σε τέτοιες δαπάνες.  

 Θέσαμε, επίσης, τόσο το ζήτημα της ηλεκτρονικής ανάληψης υπηρεσίας 

των αναπληρωτών (κάτι που θα περιορίσει σημαντικά το κόστος και την 

ταλαιπωρία των άσκοπων μετακινήσεων σε περιοχές όπως οι Κυκλάδες κλπ.) 

όσο και της σίτισης.  

 Οι πιέσεις του Υπουργού Εσωτερικών για διάθεση επιδόματος από τους 

Δήμους της τάξης των 100 ευρώ ανά υπάλληλο το μήνα (κάτι για το οποίο 

συμφώνησε ο δήμαρχος Μυκόνου), είναι βέβαιο ότι σε καμία περίπτωση δεν 

λύνουν το πρόβλημα και αποτελούν επικοινωνιακό παιχνίδι. Ο δήμαρχος 

Σαντορίνης δήλωσε ότι ο Δήμος διαθέτει το συνολικό ποσό (500.000 ευρώ το 

χρόνο) για την ανέγερση κατοικιών εφόσον του παραχωρηθούν από το κράτος 

οι σχετικοί χώροι. 

 Η πρόθεση της κυβέρνησης  και των Δήμων για ανέγερση κατοικιών 

είναι πολύ θετική αν δεν μείνει μόνο στα λόγια, αλλά θα χρειαστούν χρόνια και 

μέχρι τότε είναι απαραίτητη η εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων, κάτι 

το οποίο, δυστυχώς, δείχνει να χάνεται την ώρα που οι συνάδελφοί μας 

βρίσκονται στον κυκλώνα της διαμάχης Κυβέρνησης - Δήμων. Όσο για την 

επιτροπή που προτάθηκε (από τον κ. Γαβρόγλου) να φτιαχτεί με στόχο την 

επίλυση των άμεσων, κυρίως, ζητημάτων, είναι εξαιρετικά αμφίβολο για το τι 

και αν θα αποδώσει, αν βέβαια συγκροτηθεί κιόλας. 

 Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρεί πως η συνάντηση ήταν (κυρίως από την πλευρά 

της κυβέρνησης) προσχηματική, αφού όλη η συζήτηση, εκ μέρους των κυρίων 

Υπουργών, επικεντρώθηκε στην κριτική έναντι της τοπικής αυτοδιοίκησης ενώ 

οι ίδιοι δεν ανακοίνωσαν απολύτως τίποτα και καταγγέλλει την απαράδεκτη 

αυτή στάση απαιτώντας την άμεση λύση του προβλήματος στο πλαίσιο των 

προτάσεων που έχουμε καταθέσει. 

 

Από τη Δ.Ο.Ε.  


