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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
«Δεν μποπεί να ςπάπξει δημόζια και δωπεάν Παιδεία με ηα ζσολικά κηίπια
και ηον εξοπλιζμό ηοςρ να γίνονηαι εμπόπεςμα και πποϊόν κεπδοζκοπίαρ από
επισειπημαηικούρ – καηαζκεςαζηικούρ ομίλοςρ».
Η εηαιπία «Κηιπιακέρ Τποδομέρ ΑΔ –Κη.Τπ.» πποέπσεηαι από ηη ζςνένωζη πος έγινε
με ηο 2ο Μνημόνιο ηος «Οπγανιζμού σολικών Κηιπίων (ΟΚ), ηηρ «Γημόζιαρ Δπισείπηζηρ
Ανέγεπζηρ Νοζοκομείων ΑΔ» (ΓΔΠΑΝΟΜ) και ηηρ «Θέμιρ Καηαζκεςαζηική ΑΔ». Σώπα ζηα
πλαίζια ςλοποίηζηρ ηος 3ος Μνημονίος η Κη.Τπ. ενηάζζεηαι ζηο «Τπεπηαμείο» πος βαζικό
ζηόσο έσει ηην εκμεηάλλεςζη Γημόζιων θοπέων και ηηρ δημόζιαρ πεπιοςζίαρ, ώζηε να
αποθέποςν έζοδα – κέπδη με ηα οποία θα αποπληπωθεί ηο «σπέορ» και θα επέλθει η
«ανάπηςξη». ηο Νόμο γίνεηαι ξεκάθαπο όηι, οι θοπείρ ηος Τπεπηαμείος δεν ανήκοςν
πλέον ζηο Γημόζιο και θα διέπονηαι από ηιρ ανηιδπαζηικέρ καηεςθύνειρ ηος ΟΟΑ. ςνεπώρ
είναι πποθανέρ όηι, μπαίνει ζηην ηελική εςθεία η επισείπηζη ιδιωηικοποίηζηρ και
εμποπεςμαηοποίηζηρ ηηρ Γημόζιαρ σολικήρ ηέγηρ, μία επισείπηζη πος ξεκίνηζε με ηη
μεηαηποπή ηος ΟΚ ζε Ανώνςμη εηαιπία και ηην καηαζκεςή δεκάδων ζσολειών με ΓΙΣ,
ζςνεσίζηηκε με ηη ζςγσώνεςζη ζηην Κη.Τπ. και ολοκληπώνεηαι ηώπα με ηην ένηαξη ζηο
Τπεπηαμείο. Αποηελεί ηεπάζηιο πλήγμα ζηη δημόζια και δωπεάν Εκπαίδεςζη, αθού
πλέον ηο κπάηορ οςζιαζηικά αποποιείηαι ηηρ εςθύνηρ ηος να παπέσει ζύγσπονα
και αζθαλή Δημόζια και δωπεάν σολειά Κηίπια για όλα ηα παιδιά, ενώ ηο βαζικό
κπιηήπιο πλέον δεν είναι οι ζημανηικέρ κοινωνικέρ ανάγκερ αλλά ηη κέπδη πος θα
αποθέποςν ζηοςρ επισειπημαηικούρ ομίλοςρ. Δνηάζζεηαι λοιπόν και η σολική ηέγη
ζηα πλαίζια ιδιωηικοποίηζηρ ηηρ Δκπαίδεςζηρ και ηην καηηγοπιοποίηζή ηηρ ανάλογα με ηο
ειζόδημα ηων γονιών. Παπάλληλα δεν ππέπει να βάλοςμε ζε δεύηεπη μοίπα ηο γεγονόρ όηι,
ανάλογο μέλλον επιθςλάζζοςν για ηιρ κηιπιακέρ ςποδομέρ ζηον ηομέα ηηρ Τγείαρ-Ππόνοιαρ
και ζςνολικόηεπα για ηα δημόζια κηίπια, αθού οι Κηιπιακέρ Τποδομέρ είναι ο μοναδικόρ
ηεσνικόρ θοπέαρ ηος Κπάηοςρ για ηο ζύνολο αςηών ηων κηιπίων. Και βέβαια είναι
ηοςλάσιζηον πποκληηικό όηι, ηην ίδια ηύση επιθςλάζζοςν για ηην πεπιοςζία ηηρ Κη.Τπ. πος
είναι κςπίωρ 2000 λειηοςπγούνηα ζσολεία και 150 οικόπεδα για ζσολεία, για ηον εξοπλιζμό
ηων ζσολείων, αλλά και για ηον Πποζειζμικό έλεγσό ηοςρ.
ΔΕΝ ΘΑ ΣΟ ΕΠΙΣΡΕΦΟΤΜΕ ! ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ ΔΗΜΟΙΑ ΔΧΡΕΑΝ ΤΓΥΡΟΝΑ ΚΑΙ
ΑΦΑΛΗ ΥΟΛΙΚΑ ΚΣΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΤ. ΟΥΙ ΣΗΝ ΕΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ
ΤΠΟΔΟΜΧΝ ΣΟ ΤΠΕΡΣΑΜΕΙΟ ΙΔΙΧΣΙΚΟΠΟΙΗΕΧΝ.
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