
 

 

 

 

 

 

 

Η κυβέρνηση συνεχίζει να εξοντώνει τη δημόσια δωρεάν παιδεία 

Καταργήσεις – Συγχωνεύσεις – Υποβιβασμοί 

600 θέσεις εργασίας χάνονται 

Το Υπουργείο Παιδείας προχωρά με ταχείς ρυθμούς στις συγχωνεύσεις και υποβαθμίσεις 
σχολικών μονάδων, επιχειρώντας να αιφνιδιάσει το εκπαιδευτικό κίνημα. Πρόκειται στην 
ουσία για ένα νέο κύμα καταργήσεων σχολικών μονάδων με στόχο τις δραστικές περικοπές του 

απαραίτητου διδακτικού προσωπικού. Πρόκειται δηλαδή για ένα ακόμα επεισόδιο στην 
αντιεκπαιδευτική πολιτική όπως προωθείται από κυβέρνηση – ΕΕ – ΔΝΤ τα τελευταία 4 χρόνια με 

στόχο την αποδόμηση του δημόσιου δωρεάν σχολείου. 
 

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καταργούνται 15 δημοτικά και 30 νηπιαγωγεία.  

Συγχωνεύονται 128 δημοτικά  και 74 νηπιαγωγεία, χάνονται δηλαδή από τον χάρτη της 

εκπαίδευσης 79 δημοτικά και 67 νηπιαγωγεία! Επιπλέον υποβιβάζονται 130 δημοτικά και 

20 νηπιαγωγεία. Στα νούμερα αυτά δεν υπολογίζονται οι οργανικές θέσεις των ολοήμερων 

τμημάτων που χάνονται στα συγχωνευμένα δημοτικά και νηπιαγωγεία. 

 

Στο Σύλλογό μας έχουμε τη συγχώνευση έξι Δημοτικών σχολείων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Με βάση τα παραπάνω: 

 

 Έχουμε τη σύμπτυξη αρκετών τμημάτων και δημιουργία τμημάτων με το μέγιστο  

αριθμό μαθητών (25 και παραπάνω). Είναι βέβαιο ότι η οργανικότητα των παραπάνω σχολείων 

θα συνεχίσει να υποβιβάζεται τα επόμενα χρόνια, ενώ θα ακολουθήσουν συγχωνεύσεις 

και άλλων σχολικών μονάδων (Δημοτικών και Νηπιαγωγείων). 
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 Αρκετοί εκπαιδευτικοί χάνουν την οργανική τους θέση (15 περίπου  

δάσκαλοι και θα υπάρξει σημαντικός περιορισμός των ωρών για τις ειδικότητες με συνέπεια την 

περιπλάνηση σε άλλα σχολεία ή την απώλεια της οργανικής θέσης). Ο αριθμός των οργανικών 

που θα χαθούν εξαρτάται από το πόσοι δάσκαλοι θα μείνουν στα ολοήμερα.  

Καταργούνται δύο Τμήματα Ένταξης που είναι απαραίτητα για τη στήριξη των μαθητών 

με μαθησιακές δυσκολίες.  

Το Σεπτέμβριο του 2013 ζήσαμε τι σημαίνουν όλα αυτά, με την υποχρεωτική και παράνομη 

μετακίνηση των 74 συναδέλφων μας από την Α’ Διεύθυνση στις άλλες διευθύνσεις της Αττικής. Αν 

περάσει η κατάργηση δεκάδων ακόμα οργανικών θέσεων σημαίνει ότι θα βρεθεί ακόμα 

μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευτικών χωρίς οργανική θέση και άρα μετέωρος στα 

αρπακτικά χέρια της διοίκησης! 

 Δημιουργούνται πολυθέσια σχολεία με πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών (300 – 350  

μαθητές)  που να αντιστοιχούν στο σχολείο της αγοράς, όπως το  προωθεί η εκπαιδευτική 

πολιτική της αξιολόγησης και της αποδόμησης του δημόσιου σχολείου. 

 

Έχουν επιπλέον το θράσος, να ζητούν από τα σχολεία που συγχωνεύονται – 

καταργούνται, από σχολεία δηλαδή που θα τα σβήσουν από το σχολικό χάρτη, να 

προχωρήσουν σε έκθεση γενικής εκτίμησης και σχέδια εργασίας για την επόμενη 

χρονιά στα πλαίσια της ΑΕΕ !!  

 

Οι καταργήσεις σχολείων όμως είναι  η μία πλευρά του νομίσματος. 

 

Η άλλη έχει να κάνει με τη σύνδεση της χρηματοδότησης με την 

αποτελεσματικότητα της κάθε σχολικής μονάδας. Το κάθε σχολείο θα τρέχει να βρει τα δικά 

του προγράμματα και το χρηματοδότη του χορηγό για να λειτουργεί κάτω από 

επιχειρηματικά συμφέροντα. 

        Αν δεν τα καταφέρνει θα κλείνει ως αποτυχημένο, όπως στο αγγλοσαξονικό 

παράδειγμα.  

 
Για άλλη μια φορά δηλώνουμε ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε να διαλυθεί το 

Δημόσιο Σχολείο. 
 

Εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι και Ενώσεις Γονέων, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, πρέπει να ενώσουμε τις 

δυνάμεις μας ενάντια στην πολιτική Κυβέρνησης, ΕΕ και ΔΝΤ η οποία οδηγεί τα σχολεία και τις 
οικογένειές  στη χρεοκοπία. 

 

Οι σχολικοί σύμβουλοι πρέπει να πάρουν ξεκάθαρη θέση απέναντι στη νέα αυτή 
κατάσταση και να στηρίξουν το δημόσιο σχολείο χωρίς ταλαντεύσεις. 

 

Σε αυτή την κατεύθυνση: 
 

Καλούμε το ΔΣ του Συλλόγου να καλέσει σε συζήτηση – σύσκεψη τους Συλλόγους 
γονέων, την Ένωση γονέων, τους εκπαιδευτικούς και τους σχολικούς συμβούλους των σχολείων 

που συγχωνεύονται την Τρίτη, 20 Μάη το απόγευμα.  
 

Οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ έχουμε προτείνει στο Δ.Σ. της ΔΟΕ να κηρύξει 24ωρη απεργία και 

συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας την Τετάρτη, 21 Μάη.  Αν η ΔΟΕ δεν κηρύξει 
απεργία, να κηρύξει το ΔΣ του Συλλόγου στάση εργασίας και να συμμετέχει στη 
συγκέντρωση στο Υπουργείο που οργανώνεται από Συλλόγους Εκπαιδευτικών.  

 

                         Τίποτα δεν τέλειωσε… 

 

Όλα κρίνονται από τη δυναμική αντίδραση ΟΛΩΝ ΜΑΣ… 


