
 

 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟI 

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ! 
(προσυγκέντρωση 10:30 π.μ. Γ’ Σεπτεμβρίου και 

Χαλκοκονδύλη) 

 
√ Να αποσυρθεί εδώ και τώρα η εγκύκλιος που προωθεί το πέρασμα των ιδιωτικών 

σχολείων στην ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας 

√ Να υπογραφεί εδώ και τώρα Συλλογική Σύμβασης Εργασίας 

√ Αυξήσεις στους μισθούς που να καλύπτουν ένα μέρος από τις τεράστιες απώλειες που 

έχουμε.  

√ Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Απαγόρευση όλων των ελαστικών μορφών 

απασχόλησης και κάθε μορφής ανασφάλιστης εργασίας. Μονιμοποίηση όλων των 

εκπαιδευτικών και εργαζομένων στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση χωρίς όρους 

και προϋποθέσεις. 

√ Ενάντια σε κάθε επιχειρηματική δράση στην εκπαίδευση, για αποκλειστικά δημόσια 

δωρεάν παιδεία και υγεία. 

 

 

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,  

Στις 15/10 οι εργαζόμενοι στην ιδιωτική εκπαίδευση ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ενάντια στα νέα, 

εφιαλτικά μέτρα που προωθούν Κυβέρνηση-ΕΕ-ΔΝΤ για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων. 

Μέτρα που σμπαραλιάζουν ό, τι έχει απομείνει όρθιο από δικαιώματα.  

Οι σχολάρχες-εργοδότες αποθρασυμμένοι από το νέο αντεργατικό νομικό πλαίσιο που θέσπισε 

τώρα η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και προηγούμενα η τρικομματική κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-

ΔΗΜΑΡ, έχουν ήδη επιβάλλει μειώσεις μισθών, επιδιώκουν την πλήρη κατάργηση των ΣΣΕ, 

τρομοκρατούν και θέλουν τους εκπαιδευτικούς σύγχρονους σκλάβους. 

Με την εγκύκλιο (Φ.18/93893/Δ5/12-7-2013), προωθείται το πέρασμα των ιδιωτικών 

σχολείων στην ευθύνη του Υπ. Εργασίας, καταργείται ουσιαστικά ο Ν. 682/77. Αυτό θα 

σηματοδοτήσει νέο συντριπτικό χτύπημα στους μισθούς, κατάργηση ουσιαστικά της αποζημίωσης, 

των δώρων και της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών. Παράλληλα θα ανάψει το πράσινο φως για 

ακόμα μεγαλύτερη τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς, με την περαιτέρω απελευθέρωση των 

απολύσεων και την κατάργηση του όποιου ελέγχου υπήρχε από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και τα 

υπηρεσιακά συμβούλια.  

Θα φέρει σαν αποτέλεσμα, το Κράτος να μην έχει καμία ευθύνη και δικαιοδοσία για την 

εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται στα ιδιωτικά σχολεία. Θα πάψουν να υπάρχουν και οι 

παραμικροί περιορισμοί που είχαν οι σχολάρχες μέχρι τώρα, όπως το να διδάσκουν το ίδιο 

αναλυτικό πρόγραμμα, τα ίδια βιβλία, με τα δημόσια σχολεία. Το τι θα διδάσκεται ο κάθε μαθητής, 

θα εξαρτάται από τον κάθε επιχειρηματία, ανάλογα με τους μαθητές-πελάτες που αυτός θα έχει. 

Ικανοποιούνται πάγιες επιδιώξεις των σχολαρχών, προκειμένου να αυγατίσουν τα κέρδη τους, 

να φορτώσουν την χασούρα της καπιταλιστικής κρίσης στις πλάτες μας. Στον χώρο των 

φροντιστηρίων η κατάσταση είναι ίδια και χειρότερη. Δουλεύουμε με ωρομίσθια πείνας, με 

ατομικές συμβάσεις για 200 και 300 ευρώ. 

Καμιά αναμονή-καμιά αυταπάτη. ΟΛΟΙ στον  αγώνα! 

Σε κάθε σχολείο, σε κάθε φροντιστήριο, να ξεσηκωθούμε. Κανένας μόνος του απέναντι 

στον εργοδότη του. Συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε την πάλη με συμμετοχή στη Γενική, 

Πανεργατική Απεργία στις 6 Νοέμβρη, όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου μαζί, σε κάθε χώρο 

δουλειάς και ανεξάρτητα από ειδικότητα. 

 

Αθήνα 14 Οκτώβρη 2013 


