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Σχολεία Αττικισ: Στοιχίηουν τριπλάςια με τθ μζκοδο των ΣΔΙΤ 
Να λοιπόν που είδαμε και το «αναπτυξιακό» πρόςωπο τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ! Μετά βαΐων και κλάδων 
ανακοινώκθκε πρόςφατα από τθ διοίκθςθ του ΟΣΚ θ καταςκευι 24 ςχολικών κτιρίων με τθ μζκοδο των ΣΔΙΤ. Τα ζργα 
αυτά που αποφάςιςε θ ςθμερινι κυβζρνθςθ του ΠΑΣΟΚ, όπωσ και θ προθγοφμενθ τθσ ΝΔ, κα ςτοιχίςουν πανάκριβα 
ςτον ελλθνικό λαό, ενώ μοναδικοί ωφελθμζνοι κα είναι κάποιοι μεγάλοι καταςκευαςτζσ και το τραπεηικό κεφάλαιο 
που κα απολαμβάνουν ςίγουρθ και εγγυθμζνθ κερδοφορία για δεκαετίεσ. 

Τα 24 ςχολεία που αποφάςιςε να καταςκευάςει ο ΟΣΚ με τθ μζκοδο των ΣΔΙΤ ςτθν περιοχι τθσ Αττικισ κα ςτοιχίςουν 
3,5 φορζσ περιςςότερο από το εάν καταςκευάηονταν με τθν κλαςικι μζκοδο δθμοςίων ζργων και με αυτεπιςταςία 
από τον Οργανιςμό! Πρόκειται για δφο διαγωνιςμοφσ που αφοροφν τθ μελζτθ, Χρθματοδότθςθ, Καταςκευι και 
Τεχνικι Διαχείριςθ 24 Σχολικών Μονάδων ςτουσ Διμουσ Ακθναίων, Ιλίου, Κερατςινίου, Κορωπίου, Γζρακα, 
Περιςτερίου, Πεντζλθσ, Νζου Ηρακλείου, Μεγάρων και Ωρωποφ. Ο προχπολογιςμόσ του πρώτου διαγωνιςμοφ είναι 
75,75 εκατ. ευρώ και του δεφτερου 59,4 εκατ. ευρώ. Αυτό ςθμαίνει ότι τα 24 ςχολεία κα ςτοιχίςουν ςτον ελλθνικό λαό 
ςυνολικά 135,15 εκατ. ευρώ, δθλαδι 5,6 εκατ. ευρώ το κάκε ζνα, όταν ςιμερα για τθν καταςκευι ενόσ 12κζςιου 
ςχολείου ο ΟΣΚ δαπανά κατά μζςο όρο μόνο 1,6 εκατ. ευρώ, χωρίσ βζβαια να υπολογιςκεί θ τιμι του οικοπζδου, θ 
οποία ζτςι κι αλλιώσ είναι εκτόσ. Ουςιαςτικά, ο ΟΣΚ ΑΕ κα μποροφςε να καταςκευάςει αυτά τα 24 ςχολεία με 38,5 ζωσ 
40 εκατ. ευρώ, ενώ τώρα κα ςτοιχίςουν 135,15 εκατ. ευρώ, κακώσ ςτο κόςτοσ περιλαμβάνονται θ μελζτθ, θ 
καταςκευι, θ ςυντιρθςθ, θ φφλαξθ τθσ ςχολικισ μονάδασ για 25 χρόνια, οι αμοιβζσ των ιδιωτών ςυμβοφλων και 
βζβαια το κζρδοσ των ιδιωτικών ομίλων, το οποίο κα εξαςφαλίηεται από τθν πλθρωμι των δόςεων που κα πλθρώνει ο 
ΟΣΚ κάκε χρόνο για να χρθςιμοποιεί αυτά τα ςχολεία. 

Ουςιαςτικά, ο ΟΣΚ με τα ίδια χριματα κα μποροφςε να καταςκευάςει τριπλάςια τουλάχιςτον ςχολεία, αν βζβαια δεν 
ακολουκοφςε με εντολι τθσ κυβζρνθςθσ τθ μζκοδο των ΣΔΙΤ πριμοδοτώντασ τθν κερδοφορία των καταςκευαςτικών 
ομίλων. Μάλιςτα, θ μζκοδοσ αυτι κα επεκτακεί και ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ χώρασ, κακώσ όπωσ ανακοίνωςε ο ΟΣΚ, 
«ζχει ολοκλθρωκεί θ Α' φάςθ διαγωνιςμοφ ζργου ΣΔΙΤ για 16 ςχολικζσ μονάδεσ ςτο Νομό Θεςςαλονίκθσ ενώ ςε φάςθ 
ωρίμανςθσ βρίςκεται ακόμθ ζνα ζργο ΣΔΙΤ για ςχολεία τθσ Κριτθσ».  

 

 


