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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διυπουργική συνάντηση για το πρόβλημα στέγασης των υπηρετούντων 

συναδέλφων 

 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ συμμετείχε στη διυπουργική συνάντηση που 

πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17/10 με τη συμμετοχή των Υπουργών Εσωτερικών κ. 

Σκουρλέτη, Παιδείας κ. Γαβρόγλου και Αναπλ. Υπουργό Εθν, Αμύνης κ. Βίτσα. Στη 

συνάντηση αυτή συμμετείχαν οι Δήμαρχοι Μυκόνου και Σαντορίνης, ο εκπρόσωπος 

της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και αντιπροσωπείες 

της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν το οξύ στεγαστικό 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στη Μύκονο και τη Σαντορίνη.  

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ παρουσίασε τις θέσεις της Ομοσπονδίας ως εξής: 

 Επεσήμανε τη μεγάλη μείωση των αποδοχών των εκπαιδευτικών λόγω των 

μνημονιακών πολιτικών που καθιστά τη διαβίωσή τους προβληματική στα νησιά 

υψηλής τουριστικής ανάπτυξης και αυξημένου κόστους διαβίωσης.  

 Τόνισε ότι το πρόβλημα της στέγασης των εκπαιδευτικών στη Μύκονο και 

στη Σαντορίνη μεσομακροπρόθεσμα μπορεί να λυθεί μόνο με την εκπόνηση ενός 

προγράμματος κατασκευής κατοικιών από το Κράτος.  

 Γνωστοποίησε τη θέση της Ομοσπονδίας για θέσπιση ενός είδους 

στεγαστικού επιδόματος προκειμένου να λυθεί βραχυπρόθεσμα το πρόβλημα.  

 Τόνισε κατηγορηματικά ότι θεωρεί τους Δήμους Σαντορίνης και Μυκόνου 

συνυπεύθυνους για την κατάσταση που επικρατεί, δεδομένου ότι το υφιστάμενο 

νομικό πλαίσιο δηλώνει την υποχρέωση των Δήμων να στηρίξουν οικονομικά τους 

υπηρετούντες δημοσίους υπαλλήλους. Είναι γνωστό ότι οι Δήμοι Μυκόνου και 

Σαντορίνης είναι από τους πλουσιότερους της χώρας και δεν υφίσταται η οικονομική 

δυσπραγία, που επικαλούνται άλλοι Δήμοι της χώρας. 

Από τη διυπουργική συνάντηση προέκυψαν τα ακόλουθα:  

 Ο αναπλ. Υπουργός Εθν. Άμυνας δεσμεύτηκε να βγάλει απόφαση σύμφωνα 

με την οποία όλοι οι εκπαιδευτικοί της χώρας (μόνιμοι και αναπληρωτές) να 

σιτίζονται στις στρατιωτικές Λέσχες. Επίσης, δεσμεύτηκε να εξετάσει το ζήτημα της 

παραχώρησης 12 στρατιωτικών κατοικιών της Αεροπορικής Βάσης Σαντορίνης για 

να στεγαστούν οι εκπαιδευτικοί.  
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 Ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι θα δημιουργηθεί μία Επιτροπή που θα 

εξετάσει το ζήτημα της δημόσιας γης που υπάρχει στη Σαντορίνη και τη διαδικασία 

υλοποίησης στεγαστικού προγράμματος. 

 Ο Δήμαρχος Μυκόνου δεσμεύτηκε από το νέο Προϋπολογισμό (1/1/18) να 

δώσει ετήσια ενίσχυση 1.000 ευρώ για τους υπηρετούντες δημοσίους υπαλλήλους 

στο νησί.  

 Ο Δήμαρχος Σαντορίνης αρνήθηκε να προβεί στην ενίσχυση των 

υπηρετούντων εκπαιδευτικών στο νησί, θεωρώντας την κίνηση αυτή αποσπασματική 

και ισχυρίστηκε ότι είναι πρόθυμος να συνεισφέρει με συγκεκριμένο χρηματικό ποσό 

(500.000 ευρώ) όταν παρουσιαστεί από το Κράτος αξιόπιστο στεγαστικό πρόγραμμα 

για τους εκπαιδευτικούς.  

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ εκτιμά:  

 Είναι απόλυτα θετική εξέλιξη η δέσμευση του αναπλ. Υπουργού Εθν. Αμύνης 

για σίτιση όλων των εκπαιδευτικών (μονίμων και αναπληρωτών) στις στρατιωτικές 

Λέσχες της χώρας καθώς και η πρόθεση παραχώρησης των στρατιωτικών κατοικιών 

στη Σαντορίνη.  

 Η πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών θα αξιολογηθεί σε βάθος χρόνου 

και ανάλογα με την αποτελεσματικότητα που θα επιδειχθεί.  

 Θεωρούμε απαράδεκτη τη συμπεριφορά του Δημάρχου Σαντορίνης, που 

αρνήθηκε να συνεισφέρει κατ’ ελάχιστο στους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς της 

νήσου και επέδειξε απαξιωτική συμπεριφορά στην αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας. 

Πιστεύουμε ότι τέτοιες πρακτικές δεν προάγουν την εκπαίδευση στη νήσο και 

απαξιώνουν τους δημόσιους λειτουργούς. Αντιθέτως, κρίνεται θετική η επιδότηση 

του ενοικίου στη Μύκονο.  

Διαφωνούμε όμως απολύτως με την αντίληψη των Δημάρχων των 

νησιωτικών περιοχών, οι οποίοι χρησιμοποιώντας το ιδεολόγημα της 

«νησιωτικότητας» επιδιώκουν να γίνονται οι προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων 

με αποκλειστικό κριτήριο την εντοπιότητα. Είναι δεδομένο ότι η πολιτική αυτή δεν 

θα περάσει στη δημόσια εκπαίδευση. 

Το ζήτημα της στέγασης των υπηρετούντων συναδέλφων στα τουριστικά νησιά 

(μονίμων και αναπληρωτών) είναι σημαντικό. Η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να 

παρακολουθεί τις εξελίξεις και ανάλογα με τα νεότερα θα ρυθμίσουμε τη δράση μας. 

 

 

 


