Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό
δεν είναι εμπόρευμα ούτε μέσο
εκβιασμού των σχολείων!

Άμεση διαγραφή οφειλών και παροχή δωρεάν νερού
στα σχολεία από το Δήμο Βόλου
Τον περασμένο Απρίλιο με σχετική «όχληση» εν είδη τελεσιγράφου, η ΔΕΥΑΜΒ, «κατόπιν
συνεννόησης με τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…», δηλ. με τη
σύμφωνη γνώμη του Δήμου Βόλου, ζήτησε από τα σχολεία να προβούν σε «…διευθέτηση των οικονομικών
εκκρεμοτήτων…» και να υποβάλουν αίτηση διακανονισμού την οποία θα αποστείλουν στην «…ΔΕΥΑΜΒ
μέχρι 5/4/2019».
Τα ποσά που καλούνταν να πληρώσουν τα σχολεία είναι τεράστια και ξεκινούν στην καλύτερη περίπτωση από
8.000-10.000€ ενώ σε πολλές περιπτώσεις (συγκροτήματα σχολείων) ξεπερνούν τις 70 χιλιάδες ευρώ και σε
κάποια ίσως και πολύ παραπάνω.
Η σημερινή δημοτική αρχή που συνέβαλε και αυτή στη μετατροπή του νερού από κοινωνικό
αγαθό, σε πανάκριβο εμπόρευμα δε διστάζει να βάλει ΞΑΝΑ το «πιστόλι» της οφειλής στον κρόταφο των
σχολείων αδιαφορώντας αν αυτό θα έχει συνέπειες στη λειτουργία τους.
Συγκεκριμένα, η ΔΕΥΑΜΒ, με νέο έγγραφό της, ζητά από 30 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να καταβάλουν ποσά που οφείλουν και που ξεκινούν από 750 € έως και 98.000 €.
Συνολικά οι «οφειλές» ανέρχονται στις 463.109,45 €.
Η δημοτική αρχή Βόλου συνεχίζει να έχει τεράστιες ευθύνες! Αντί η διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ να
διαγράψει τις οφειλές και να χορηγεί δωρεάν νερό στα σχολικά συγκροτήματα, στους μαθητές, απαιτεί τα
σχολεία να προχωρήσουν σε διακανονισμό, στερώντας το παραπάνω ποσό από τα ήδη πετσοκομμένες κατά
50%, από τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ, χρηματοδοτήσεις των λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Η ΔΕΥΑΜΒ
απαιτεί ουσιαστικά περίπου το 30% από το σύνολο των ετήσιων λειτουργικών δαπανών των σχολείων του
Δήμου Βόλου.
Επιπλέον η δημοτική αρχή Βόλου έχει δημιουργήσει κλίμα τρομοκρατίας ρίχνοντας τις ευθύνες για
τα χρέη και για τη συντήρηση του δικτύου και πιθανές διαρροές στους εκπαιδευτικούς που προφανώς είναι
αρμοδιότητα της δημοτικής αρχής, αφού αυτή έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και τη συντήρηση των σχολικών
διδακτηρίων.
Την ίδια ώρα που, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και της δημοτικής αρχής, ιδιωτικές εταιρείες
λυμαίνονται εκατομμύρια ευρώ και στο Δήμο Βόλου (π.χ. ΕΡΓΗΛ, ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ), η ΔΕΥΑΜΒ
ετοιμάζεται να κάνει εφόρμηση στα λιγοστά ψίχουλα που επιχορηγούνται οι σχολικές μονάδες για την
κάλυψη των αναγκών τους, σε γραφική ύλη, σε αναλώσιμα υλικά, στα εργαστήρια, στην θέρμανση κ.ά.,
αναγκάζοντας τους γονείς να «βάζουν το χέρι στην τσέπη» για τη χρηματοδότηση και συντήρηση των
σχολείων.
Και η τοπική ΕΛΜΕ εξακολουθεί αγρόν να αγοράζει!
Και ενώ η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών είχε βάλει το θέμα στο ΔΣ της 2/4/2019 (και το
επανέφερε στις 16/9/2019 παρά την προσπάθεια απαξίωσης του από πολλά μέλη του Δ.Σ. -Ο.Μ. και ΔΑΚΕ-.
την ίδια υπονομευτική στάση είχαν κρατήσει άλλωστε και στην πρώτη συζήτηση), η πλειοψηφία της ΕΛΜΕ

Μαγνησίας έπαθε αφωνία τόσο για τις διαχρονικές ευθύνες του δήμου Βόλου όσο και για τις εγκληματικές
πολιτικές της υποχρηματοδότησης της εκπαίδευσης των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ,ΠΑΣΟΚ αποδεικνύοντας,
και με αυτή την αφορμή, πως υπηρετούν την ίδια ακριβώς πολιτική.
Αφωνία βέβαια έπαθαν και για την ανάληψη της ευθύνης από την ΕΛΜΕ να καλέσει τους διευθυντές να μην
προχωρήσουν σε καμιά ενέργεια εξόφλησης ή διακανονισμού, αποδεικνύοντας πως στην πραγματικότητα άλλα
λένε και άλλα σκέφτονται, αφήνοντας τους συναδέλφους ακάλυπτους για άλλη μια φορά!
Απαιτούμε έστω και τώρα η ΕΛΜΕ Μαγνησίας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να στηρίξει τα
σχολεία και τη λειτουργία τους με σαφή και επίσημη θέση-οδηγία στα εμπλεκόμενα στελέχη να μην πληρωθεί
ή να μην ρυθμιστεί και αναγνωριστεί άμεσα ή έμμεσα το χρέος!
Απαιτούμε τώρα το Δημοτικό Συμβούλιου Βόλου να αποφασίσει την οριστική διαγραφή των οφειλών και τη
μόνιμη δωρεάν χορήγηση νερού στα σχολεία της πόλης!
Απαιτούμε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
1. να πάρει άμεσα όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που απορρέουν από το ρόλο της και να απαιτήσει από
το δήμο Βόλου αλλά και από το υπουργείο Παιδείας τη διαγραφή των χρεών προς τη ΔΕΥΑΜΒ και τη
δωρεάν παροχή νερού στα σχολεία. Άλλωστε ας μην ξεχνάει κανείς πως το νερό στα σχολεία εκτός της
αυτονόητης χρήσης του από τους μαθητές (βιολογικές και ανάγκες υγιεινής) είναι βασικός παράγοντας
της πυρασφάλειας και κατά αυτή την έννοια η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον δήμο και την πολιτεία.
2. να ζητήσει από τους διευθυντές των σχολείων να μην προχωρήσουν σε οποιονδήποτε διακανονισμό της
οφειλής σε βάρος της κάλυψης άλλων ζωτικών αναγκών των σχολείων τους
3. να αποτρέψει τη μετακύληση στους διευθυντές των σχολείων της αποκλειστικής ευθύνης του δήμου για
τον έλεγχο των δικτύων ύδρευσης από πιθανές διαρροές όπως ζητάει σε έγγραφό της η υπηρεσία
ύδρευσης.
Η απαίτηση για διαγραφή των χρεών των σχολείων στη ΔΕΥΑΜ πρέπει άμεσα να γίνει υπόθεση πρώτα
και κύρια του γονεϊκού όπως και του μαθητικού και του εκπαιδευτικού κινήματος.

Βόλος, 18/9/2019

