
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Και ναι…!!! Ο κόσμος  αλλάζει διαρκώς και πρέπει να αλλάζει διαρκώς, 

αλλά ΟΧΙ προς την κατεύθυνση που θα επιθυμούσε ο κ. Μητσοτάκης. 
Η Γραμματεία της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» 

καταδικάζει με τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο το νεοφιλελεύθερο 
μανιφέστο του κ. Μητσοτάκη που εκφράσθηκε σε πρόσφατες δηλώσεις του μέσα 
από διακαναλικές συνεντεύξεις. 

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τις τελευταίες ημέρες μ’ ένα 
απίστευτο κρεσέντο δηλώσεων, αποκαλύπτει όλο και περισσότερο το 
νεοφιλελεύθερο του πρόγραμμα σε όλες τις εκφάνσεις των βασικών δομών του 
Κοινωνικού κράτους. 

Στην Υγεία ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «θα δώσω τη Διοίκηση των 
Νοσοκομείων σε Ιδιωτικές εταιρείες και οι Δημόσιοι υπάλληλοι θα δουλεύουν σε 
Ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα μέσα στα Νοσοκομεία». Συνεπώς ο πρόεδρος της Ν.Δ. 
διακηρύττει την πρόθεση του για την ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Υγείας και κατ’ 
ουσία την κατάργηση της μονιμότητας των εργαζομένων στα Νοσοκομεία. 

Στην εργασία ο κ. Μητσοτάκης μετά τις δηλώσεις του για το ξεπερασμένο 
8ωρο, άρχισε να ονειρεύεται και τη θεσμοθέτηση της επταήμερης εργασίας. 
Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Ν.Δ. ανέφερε: «όταν μια επιχείρηση, αναφέρω 
συγκεκριμένα παραδείγματα, συμφωνεί με τους εργαζόμενους, συμφωνεί με 
επιχειρησιακή σύμβαση να πάει από πενθήμερο σε επταήμερο με τη σύμφωνη γνώμη 
των εργαζομένων και με πολύ καλύτερες απολαβές απ’ ότι θα  είχαν πριν και με 
αυξημένα δικαιώματα και συμφωνούν τα δύο μέρη δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να 
αναγνωρίζουμε ότι είμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει και εργαζόμενοι και 
επιχειρήσεις και κράτος να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα». 

Στην Παιδεία δεν ξέχασε να επαναφέρει στη δημόσια σφαίρα το σχέδιο 
του για την αυταρχική αξιολόγηση-χειραγώγηση με απώτερο σκοπό τις 
απολύσεις και την κατηγοριοποίηση των σχολείων, «Σε πρώτη φάση θα 
αξιολογήσουμε τους διευθυντές και τις σχολικές μονάδες», και παράλληλα επισήμανε 
ξανά πως ο διευθυντής θα πρέπει να έχει ρόλο μάνατζερ, ο διευθυντής του σχολείου 
πρέπει να έχει περιθώρια μεγαλύτερης αυτονομίας», συνδέοντας το με την «επιλογή 
διδακτικού προσωπικού από αυτόνομα σχολεία». Στην  ουσία δηλαδή απαξιώνει το 
εκπαιδευτικό έργο των χιλιάδων αναπληρωτών συναδέλφων που στηρίζουν όλα αυτά 
τα χρόνια το Δημόσιο Σχολείο, που υπηρετούν τη Δημόσια Εκπαίδευση σε κάθε 



γωνιά της Ελλάδας. Καταργεί στην πράξη την προϋπηρεσία των συναδέλφων, και 
διαμορφώνει πεδίο ανταγωνισμού με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια για την 
διαχείριση των σχολείων (manager) και την επιλογή του διδακτικού προσωπικού. 

Οι εργαζόμενοι της χώρας, οι συνταξιούχοι και η νέα γενιά πολύ σύντομα θα 
αποδείξουν στον κ. Μητσοτάκη πως βλέπουν σαν εφιάλτη τον δικό του 
νεοφιλελεύθερο κόσμο. Πως δεν θέλουν Ιδιωτικά Νοσοκομεία για τους λίγους, δεν 
θέλουν τον εργαζόμενο σκλάβο προς όφελος μονάχα της κερδοφορίας του 
κεφαλαίου δεν  θέλουν μια ιδιωτικοποιημένη Εκπαίδευση για την  ελίτ. Το μόνο 
σίγουρο είναι πως ο κόσμος της εργασίας δεν θα επιτρέψει το ιδεολογικό 
πρόγραμμα του νεοφιλελευθερισμού και των εκπροσώπων τους στην Ευρώπη 
όπως των Βέμπερ, Όρμπαν και Κουρτς, να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και στους 
Δημόσιους Υπαλλήλους. 
 

Αθήνα, Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της 
«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» 


