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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Κυβέρνηση (ΝΔ - ΠΑΣΟΚ), ΕΕ και ΔΝΤ συνεχίζουν την αντιλαϊκή επίθεση με στόχο 

την ολοκληρωτική ισοπέδωση των λαϊκών στρωμάτων. Σειρά έχουν τώρα οι  καταργήσεις- 

συγχωνεύσεις σχολείων-τμημάτων, αλλά και η αύξηση του ωραρίου εργασίας των 

εκπαιδευτικών,  μεθοδεύοντας να παρουσιάσουν χιλιάδες εκπαιδευτικούς ως πλεονάζον 

προσωπικό. Προωθούν σε διαθεσιμότητα - απολύσεις 3.5 χιλιάδες εκπαιδευτικούς και πάνω 

από 3 χιλιάδες σχολικούς φύλακες και καθαρίστριες. Ετοιμάζονται να πετάξουν στο δρόμο 

χωρίς κανένα εισόδημα, χωρίς καμία μέριμνα 1500 εκπαιδευτικούς που αντιμετωπίζουν 

διάφορες ασθένειες, αδυνατούν να μπουν στην τάξη και μέχρι τώρα εργάζονταν 

αποτελεσματικά σε διάφορες διοικητικές θέσεις. Όπως πέταξαν στο δρόμο χιλιάδες 

αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, έτσι ετοιμάζονται να πετάξουν στο δρόμο τους σχολικούς 

φύλακες και τις καθαρίστριες, που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία των σχολείων.  

Η καπιταλιστική βαρβαρότητα σε όλο της το μεγαλείο! 

Οι απολύσεις θα φέρουν πιο εύκολα την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών (ιδιωτικές 
εταιρείες φύλαξης και καθαριότητας των σχολικών μονάδων, κλπ), ώστε με την παράδοσή 

τους στους επιχειρηματίες, να ενισχυθεί η κερδοφορία τους φορτώνοντας την κρίση και τα 

χρέη στην πλάτη των λαϊκών νοικοκυριών. Προετοιμάζουν το έδαφος για νέες απολύσεις, 

αφού μετά και τις νέες καταργήσεις σχολικών μονάδων θα θεωρήσουν ότι υπάρχει 

πλεονάζον προσωπικό.  

Με πρόσχημα την κινητικότητα και το ξεπέρασμα της κρίσης θα απολύσουν χιλιάδες 

υπαλλήλους μέχρι το 2016, όπως προβλέπει το μεσοπρόθεσμο το οποίο ψήφισαν ΝΔ  - 

ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ . Κανένας πλέον δημοτικός υπάλληλος ή εργαζόμενος στο δημόσιο, δεν 

έχει  «σίγουρη» τη θέση εργασίας. Εν κατακλείδι τίποτα δεν είναι δεδομένο και αυτονόητο.  

 

Είχαμε προετοιμάσει τους γονείς για το τι έρχεται χρόνια τώρα και κάποιοι μας έλεγαν 

Κασσάνδρες. Δυστυχώς οι πλειοψηφίες των συνδικαλιστικών ηγεσιών των εκπαιδευτικών, 

των εργαζομένων στους ΟΤΑ, δεν τους προετοίμασαν, δεν τους ενημέρωσαν, απεναντίας 

τους εφησύχαζαν ότι αυτούς δεν θα τους πειράξουν. Διασπούσαν έτσι τον αγώνα όλων των 

εργαζομένων που είναι ένας, το δικαίωμα στην μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη 

εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.  

  Οι σχολικοί φύλακες και οι καθαρίστριες είναι από τα πιο σημαντικά στηρίγματα στην 

εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Όχι μόνο δεν πρέπει να απολυθούν, αλλά να 

προσληφθούν ακόμη περισσότεροι με βάση τις αυξημένες ανάγκες των σχολικών μονάδων 

και να αναγνωριστούν τα ασφαλιστικά δικαιώματα τους την περίοδο 2001-2006.  

Να μονιμοποιηθούν οι καθαρίστριες με πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, 

να καταργηθεί η δουλειά με το κομμάτι (αίθουσες), η εντατικοποίηση και οι εξευτελιστικές 

αμοιβές που αποτελούν στοιχείο της υποβάθμισης της ίδιας της σχολικής υγείας. 

http://www.omosp-goneon-athinas.org/


 Να καταργηθεί η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

 Καμιά απόλυση-Καμία διαθεσιμότητα-Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων στην 

εκπαίδευση.  

 Καμιά τάξη πάνω από 20 παιδιά και 15 παιδιά για νηπιαγωγεία και Α,Β τάξη 

Δημοτικού. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία, υγεία, πρόνοια. Δημόσια, 

Κοινωνική, καθολική ασφάλιση για όλους. 

 Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στα σχολεία. Καμία ιδιωτικοποίηση 

των υπηρεσιών(φύλαξη, καθαριότητα κ.α.) με εταιρίες καθαριότητας, security ή 

κάμερες παρακολούθησης.  

 

 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ,  

ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ,  

ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ. 


