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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Δ.Σ του συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. «ο Μακρυγιάννης» εκφράζει την 

αντίθεσή του στις επιχειρούμενες συγχωνεύσεις – καταργήσεις - υποβιβασμούς 
σχολικών μονάδων με οικονομικά κριτήρια, που με σκοπιμότητα ανακοίνωσε το 

Υ.ΠΑΙ.Θ λίγο πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 18ης Μαΐου. 

Είναι προφανές ότι η φράση «ποιότητα παρεχόμενης εκπαίδευσης» αφήνει 
παγερά αδιάφορη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό άλλωστε 

δείχνει η αντιμετώπιση του μαθητικού δυναμικού ως ένα ψυχρό αριθμητικό 

στοιχείο με αναλογίες του τύπου 1 προς 25 έως 28 και η δημιουργία, μετά από 
συμπτύξεις (με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία), ασφυκτικών - πληθωρικών 

τμημάτων. 

Συνολικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση συγχωνεύονται 128 Δημοτικά 
σχολεία και 74 Νηπιαγωγεία. Καταργούνται 15 Δημοτικά και 30 Νηπιαγωγεία. 

Στην Α΄ Αθήνας συγχωνεύονται 48 Δημοτικά σχολεία, εκ των οποίων τα 91ο-
126ο, 93ο-95ο και 94ο-98ο ανήκουν στον σύλλογό μας. Περίπου 100 

εκπαιδευτικοί στην Α΄ Αθήνας χαρακτηρίζονται οργανικά υπεράριθμοι (περίπου 10 
στον σύλλογό μας). Χάνουν τη θέση τους 24 Διευθυντές σχολείων (οι 3 στον 

σύλλογό μας), ενώ οι κενές θέσεις μετά τις παραιτήσεις είναι μόνο 7. Το 

επτασφράγιστο μυστικό παίρνει πλέον σάρκα και οστά και οδηγεί με αυτόν τον 
τρόπο εκατοντάδες εκπαιδευτικούς πανελλαδικά στην αναζήτηση νέας οργανικής 

θέσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Οι συγκεκριμένες πρακτικές μας βρίσκουν κατηγορηματικά αντίθετους, όταν 
είναι εμφανέστατες οι ελλείψεις σε κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές, όταν 

απουσιάζουν παντελώς τα παιδαγωγικά κριτήρια και προβάλλει αμείλικτος ο ένας 
και μοναδικός στόχος: η εξοικονόμηση πόρων στα πλαίσια της ακολουθούμενης 

μνημονιακής πολιτικής. 

Ο Δήμος Αθηναίων με δελτίο τύπου δηλώνει παντελή άγνοια επί του 

θέματος, όπως και η Διεύθυνση Π.Ε. της Α΄ Αθήνας. Η έλλειψη διαλόγου με τους 
άμεσα εμπλεκόμενους φορείς (τοπικές κοινωνίες, γονείς, εκπρόσωποι Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικοί) σε συνδυασμό με τη μείωση των δαπανών για την 
Παιδεία και την υποχρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, δεν αφήνει καμιά 

αμφιβολία για τις «παιδαγωγικές» προθέσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Το Δ.Σ του συλλόγου καλεί στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Μαΐου 2014 στις 13.00 στο Υπουργείο Παιδείας. 

Για τον σκοπό αυτό το Δ.Σ της Δ.Ο.Ε. έχει κηρύξει 3ωρη διευκολυντική στάση 

εργασίας (για τις 3 τελευταίες ώρες του πρωινού και τις 3 πρώτες ώρες του 
απογευματινού κύκλου). 
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Το Δ.Σ του συλλόγου καλεί επίσης σε συνάντηση – ενημέρωση, την Τετάρτη 
21 Μαΐου 2014 και ώρα 18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων των 93ου και 95ου 

Δημοτικών Σχολείων Αθηνών, την ΄Ενωση Γονέων της 2ης Δημοτικής Κοινότητας 
του Δήμου Αθηναίων και τους συλλόγους γονέων των σχολείων του συλλόγου 

μας που συγχωνεύονται. 

 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΧΑΜΕΝΗ 

 

Για το Δ.Σ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

 
Τάκης Ρουμπής 

 

 
Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

 
Ελισάβετ Σπυριδάκη 

 
 

 

 
 

 
 

 


