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ΠΡΟΣ:
1) 15μελες Συμβούλιο Μαθητικής Κοινότητας Λυκείου
2) Συλλόγους διδασκόντων Γυμνασίου-Λυκείου
3) Συλλόγους Γονέων Γυμνασίου-Λυκείου
Κοινοποίηση : ΜΜΕ
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με κατάσταση Γυμνασίου-Λυκείου
Σχετικό: Το από 1/11/2017 έγγραφο του 15μελούς Συμβουλίου Μαθητικής Κοινότητας Λυκείου

Αγαπητά παιδιά, Κυρίες-Κύριοι.

Στη συνάντηση που είχατε με τον κ. Δήμαρχο την 1η Νοεμβρίου 2017 ετέθησαν από πλευρά
σας κάποια ερωτήματα - αιτήματα σχετικά με την κατάσταση του σχολικού συγκροτήματος
Γυμνασίου-Λυκείου Αγ. Κηρύκου. Όπως δεσμευτήκαμε με τη παρούσα επιστολή σας
γνωστοποιώ τις ενέργειες του Δήμου, παράλληλα όμως σας παρουσιάζω συνοπτικά όσα
πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο (Νόμους-Υπουργικές Αποφάσεις, κλπ)
που καθορίζουν τις αρμοδιότητες αλλά και τις χρηματοδοτήσεις που αφορούν την παρέμβαση
των δήμων στη λειτουργία των σχολείων.
Στο τομέα της εκπαίδευσης, οι Δήμοι καλούνται να διασφαλίσουν τις καλύτερες δυνατές
συνθήκες, στην απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων. Αυτό προσπαθούν να το επιτύχουν,
μεσολαβώντας ανάμεσα στη κεντρική εξουσία και τα σχολεία, κατανέμοντας πόρους που
διατίθενται είτε για τη κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, είτε για
συντηρήσεις, επισκευές και μικροεπεμβάσεις στα σχολικά κτίρια. Τα τελευταία χρόνια (από

το 2011 και μετά) έχει μεταβιβαστεί στους δήμους και η αρμοδιότητα της καθαριότητας των
σχολικών κτηρίων.
Με την εφαρμογή του σχεδίου « Καλλικράτης», στο δήμο της Ικαρίας παραχωρήθηκαν – με

την ευθύνη της συντήρησης και της λειτουργίας τους- 21 σχολεία όλων των βαθμίδων, με 18
κτίρια και 90 αίθουσες διδασκαλίας (μαζί με τους ανάλογους κοινόχρηστους χώρους).

Παράλληλα μειώθηκε η οικονομική επιχορήγηση από το κρατικό προϋπολογισμό, για τις
επισκευαστικές ανάγκες των σχολείων (πάνω από 70%) και στις σχολικές επιτροπές το
κονδύλι για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων, που αφορά αναλώσιμα είδη,
απορρυπαντικά καθαριότητας, φως, νερό, τηλέφωνο, θέρμανση μειώθηκε κατά 60%.
Ενδεικτικά το ετήσιο ποσό για τις λειτουργικές ανάγκες που δίνεται για τα σχολεία του
Δήμου μας είναι 76.203€ για όλα τα σχολεία της Ικαρίας όταν πριν το 2011 τα χρήματα που
δινόταν μόνο για τα σχολεία της δημοτικής ενότητας του Αγίου Κηρύκου έφταναν τα 62.917€.
Ενώ το ποσό για συντήρηση σχολικών κτιρίων που φτάνει στο δήμο Ικαρίας είναι 15.600€.
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Να κάνουμε σε όλους καθαρό ότι τα χρήματα αυτά σε καμιά περίπτωση δεν φτάνουν για να
διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων του νησιού, και αυτό το έχουμε
δημοσιοποιήσει με τρεις τουλάχιστον παρεμβάσεις μέχρι σήμερα, και σας καλούμε να
επανέλθουμε από κοινού τοπική διοίκηση-εκπαιδευτικοί-γονείς- μαθητές διεκδικώντας τους
αναγκαίους πόρους που απαιτούνται για αυτό το σκοπό, μετά από κοινή συνέλευση όλων των
εμπλεκόμενων πλευρών που διοργανώνουμε στις 24/11/2017 (θα σταλεί συγκεκριμένη

πρόσκληση).

Τέλος ο Δήμος Ικαρίας σας γνωστοποιεί ότι στην προσπάθεια του να αντιμετωπίσει τα
προβλήματα που υπάρχουν στα κτήρια που στεγάζουν τα σχολεία του νησιού έχει προχωρήσει
στις εξής ενέργειες με χρήματα που δεν προέρχονται από τις προαναφερθείσες ελλιπής
πιστώσεις, αλλά από πόρους που δέσμευε ο δήμος από τον προϋπολογισμό του Δήμου:
 Επισκεύασε τον περιμετρικό πετρότοιχο και τμήματα του κτηρίου του 2ου
νηπιαγωγείου Αγίου Κηρύκου που αντιμετώπιζαν προβλήματα διάβρωσης, και καθιστούσαν
το κτήριο επικίνδυνο
 Ολοκλήρωσε τις εργασίες συντήρησης του δημοτικού σχολείου Ξυλοσυρτιού
 Σε συνεργασία με τις διευθύνσεις των σχολείων βάφτηκαν το 1ο και το 2ο δημοτικό
σχολείο Αγίου Κηρύκου. Επίσης μετά από αρκετά χρόνια βάφτηκε και ο παιδικός σταθμός
του Αγίου Κηρύκου
 Εκτελέστηκαν εργασίες μονώσεως στο κτήριο του Γυμνασίου-Λυκείου Αγίου Κηρύκου
που δυστυχώς δεν απέδωσαν
 Εκτελέστηκαν εργασίες στο νηπιαγωγείο Ευδήλου
 Δρομολογήθηκαν διαδικασίες για την επισκευή της οροφής του δημοτικού σχολείου
Καρκιναγρίου
 Δρομολογήθηκαν διαδικασίες για μικρές επισκευές Σχολικών κτιρίων στην ΔΕ Ραχών
Σε ότι αφορά το σχολικό συγκρότημα Γυμνάσιο-Λύκειο Αγ. Κηρύκου οι αναγκαίες εργασίες
που έχουμε προσδιορίσει σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων σας είναι οι εξής:
Α) Αποκατάσταση μόνωσης οροφής δώματος και εξωτερικών επιχρισμάτων.
Β) Αντικατάσταση αποχετευτικού δικτύου ( Λόγω κακοτεχνίας υπάρχουν διαρροές και

διαβρώσεις που έχουν αχρηστεύσει την αίθουσα γυμναστικής του σχολείου)

Γ) Αποκατάσταση περίφραξης σχολείου-αποκατάσταση εισόδου πρόσβασης
Δ) Προσθήκη δύο αιθουσών διδασκαλίας
Ε) Αποκατάσταση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (Σήμερα στεγάζει τάξεις που πρέπει να

στεγαστούν στις νέες αίθουσες που προτείνουμε.)

ΣΤ) Ενεργειακή αναβάθμιση: Οικοδομικές παρεμβάσεις (Επισκευή μόνωσης δώματος,

εξωτερική θερμομόνωση, εξωτερικοί χρωματισμοί-ψυχρά υλικά)

Σε αυτή τη κατεύθυνση προχωράμε σε συνεργασία με τη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην
εκπόνηση της αναγκαίας μελέτης και της εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων για την οριστική
επίλυση του σοβαρού προβλήματος της επισκευής της οροφής του δώματος που δημιουργεί
προβλήματα συνολικά στο κτήριο (επιχρίσματα-Βιβλιοθήκη κλπ) και οι μέχρι σήμερα
παρεμβάσεις δεν μπόρεσαν να αντιμετωπιστούν.
Σχετικά με την αποκατάσταση της εισόδου πρόσβασης από την πίσω πλευρά του σχολείου
σας γνωρίζουμε ότι η μελέτη είναι έτοιμη, δεν προχωρήσαμε σε δημοπράτηση γιατί στη 10η
/2017 συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ζητήθηκε από τους διευθυντές που παρίσταντο
στη συνεδρίαση, να προκριθούν οι εργασίες για την αντικατάσταση του αποχετευτικού δικτύου
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(Υπάρχουν διαρροές και διαβρώσεις λόγω κακοτεχνίας που έχουν αχρηστεύσει την αίθουσα
γυμναστικής του σχολείου). Σε αυτή τη κατεύθυνση εκπονείται η αναγκαία μελέτη και
δεσμεύονται 19.844€ στον προϋπολογισμό του 2018 για το έργο «Επισκευές κτηρίου
Γυμνασίου-Λυκείου Αγίου Κηρύκου»

Σε ότι αφορά την καθαριότητα των κτηρίων του σχολικού συγκροτήματος ο δήμος έχει
διασφαλίσει την τοποθέτηση καθαρίστριας και μάλιστα χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι
διαδικασίες που καλύπτουν τη χρηματοδότηση της συγκεκριμένης θέσης από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
Λαμβάνουμε υπ’ όψιν την παρατήρηση σχετικά με την πλημμελή καθαριότητα και θα
ενημερώσουμε τους διευθυντές των σχολείων σας για να προχωρήσουν σε καλύτερο έλεγχο
της υπόθεσης αυτής. Ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε ότι αν δεν συμβάλουμε όλοι στη
διατήρηση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου είναι εξαιρετικά δύσκολο
ένας εργαζόμενος να προλάβει να καθαρίσει τη ρύπανση που προκαλούν 100+ μαθητές και
εκπαιδευτικοί που κινούνται στο χώρο.
Σχετικά με την συνδρομή της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου σε εργασίες καθαρισμού
των εξωτερικών χώρων σας γνωστοποιούμε ότι ούτως η άλλως κάθε χρόνο
προγραμματίζονται ανάλογες εργασίες και δεν γεννάται ζήτημα για μια ανάλογη παρέμβαση και
τώρα.
Πιστεύοντας ότι δόθηκε μια κατατοπιστική περιγραφή της κατάστασης που διαχειρίζεται ο
δήμος Ικαρίας μέσα στο συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει την δυνατότητα του
δήμου να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Αλλά και των προθέσεων του
δήμου για να αντιμετωπιστεί αυτή η δύσκολη κατάσταση, κλείνουμε την επιστολή αυτή ,
αναμένοντας την ανταπόκριση σας στην έκκληση του δήμου Ικαρίας για κοινή διεκδίκηση
των αναγκαίων πόρων που απαιτούνται για αυτό το σκοπό.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΙΚΑΡΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΔΑΣ
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