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Αύξηση το πολύ έως 5% φέτος στα σχολικά. Οι βιβλιοπώλες απορροφούν την αύξηση του
ΦΠΑ που εκτοξεύτηκε στο 23%.

Περίπου στα ίδια τιμολογιακά επίπεδα θα κυμανθεί και φέτος η σχολική χρονιά. Η αύξηση
θα είναι το πολύ της τάξεως του 5%. Η οικονομική δυσπραγία της εποχής αναγκάζει τους
γονείς των μαθητών κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας να προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα
σχολικά είδη για τα παιδιά τους… με δόσεις. Η κατάσταση αυτή ισχύει τουλάχιστον τα δύο
τελευταία χρόνια σε υψηλό βαθμό. Φέτος τα οικονομικά όρια έχουν στενέψει για όλους.
Η έρευνα αγοράς που γίνεται πριν την τελική προμήθεια των σχολικών προϊόντων ήδη έχει
ξεκινήσει. Φέτος οι σχολικές τσάντες κοστίζουν από 10 ευρώ έως και 80 ευρώ, οι κασετίνες
κυμαίνονται μεταξύ 1,5 ευρώ και 14 ευρώ, τα τετράδια εξαρτάται βέβαια και το είδος τους,
απλά και σπιράλ καθώς και το μέγεθός τους, ενός θέματος ή έξι θεμάτων, κοστίζουν από 50
λεπτά έως 6 ευρώ. Τα διορθωτικά κυμαίνονται από 90 λεπτά έως και 3 ευρώ, ενώ οι τιμές
των στυλό είναι από 30 λεπτά έως 3 ευρώ. Το κόστος των ντοσιέ ξεκινούν από 2 ευρώ ενώ
οι ξύστρες κάνουν από 30 λεπτά έως και 2 ευρώ. Τα σχολικά βοηθήματα μαζί με τα
ξενόγλωσσα, είναι κατά κοινή ομολογία το ακριβότερο «πακέτο» για την τσέπη του γονιού
που πρέπει να αγοράσει. Ως προς τις τιμές, τα βοηθητικά κυμαίνονται από 12 έως 25 ευρώ,
ενώ τα ξενόγλωσσα μπορεί να αγγίξουν τα 80 έως 100 ευρώ. Η τιμή των μπλοκ ζωγραφικής
είναι από 60 λεπτά έως 2 ευρώ περίπου, ενώ οι χάρακες ξεκινούν από 40 λεπτά και
φτάνουν ως και 2 ευρώ.
Οι βιβλιοπώλες επιχειρούν να αποδυναμητίσουν το γενικό κλίμα των αυξημένων τιμών σε
όλα τα προϊόντα επιχειρώντας και φέτος να απορροφήσουν πλήρως ή κατά 80% με 90% το
ΦΠΑ στα σχολικά είδη, το οποίο έχει εκτιναχθεί στο 23%. Τα χρήματα που χρειάζεται να
δαπανήσει ένας μαθητής της πρώτης δημοτικού για να προμηθευτεί τα απαραίτητα είναι
από 35 ευρώ έως και 80 ευρώ. Φυσικά οι τιμές αυτές είναι ρευστές διότι εξαρτώνται από το
τι θα ζητήσει ο δάσκαλος, αλλά κυρίως τι προϊόντα θα επιλέξει να αγοράσει ο μαθητής και
συνεπώς να πληρώσει ο γονέας του.
Παρατηρείται επίσης από τους επαγγελματίες του είδους πως επιλέγονται πρωτίστως
προϊόντα που οι τιμές τους είναι σε μέσο επίπεδο αν και γενικά το εύρος των τιμών που
υπάρχει είναι αρκετά μεγάλο. Βέβαια το συμπέρασμα αυτό προκύπτει για τσάντες και
κασετίνες. Τα υπόλοιπα προϊόντα, συγκεκριμένα τα γραφικά είδη από τα σχολικά είδη εκ
των πραγμάτων είναι σχετικά φθηνά αλλά και εκτός αυτού οι γονείς των μαθητών
επιλέγουν τις φθηνές επιλογές.
Για το παιδί που πηγαίνει για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο πρέπει ο γονιός να γνωρίζει ότι
θα αναγκαστεί να πληρώσει μεταξύ 25 και 40 ευρώ για να προμηθευτεί πλήρως όλα τα
απαραίτητα για όλη την σχολική του χρονιά. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι να αναφέρουμε
πως στα νηπιαγωγεία, εκτός των χρωμάτων και των μαρκαδόρων που κάνουν μεταξύ 2 και
3 ευρώ, καθώς και μπλοκ ζωγραφικής που κοστίζουν όπως προαναφέραμε μεταξύ 60 λεπτά
και 2 ευρώ περίπου, κάποιες φορές χρειάζονται και βιβλία τα οποία ανεβάζουν κατά μικρό
ποσοστό το συνολικό κόστος για όλη τη χρονιά που αρχίζει, όπως σας είπαμε από 25 ευρώ
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περίπου και αγγίζει τα 40 ευρώ.
Τα τελευταία επίσης χρόνια παρατηρείται πως οι γονείς, οι οποίοι είναι αυτοί που
αγοράζουν συνήθως την «μεγάλη μάζα» των σχολικών ειδών, αγοράζουν πολύ
συγκρατημένοι και τα απολύτως απαραίτητα, χωρίς καμία σκέψη για καμία επιπλέον αγορά.
Από την εφημερίδα «Συνείδηση»
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