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Σε πρόσφατη συνάντηση του με το ΔΣ της ΔΟΕ, ο υφυπουργός παιδείας Αλ. 
Δερμεντζόπουλος, δήλωσε ότι δε θα προχωρήσει σε ανακλήσεις των συγχωνεύσεων, 
παρά την επισήμανση ότι ζητούν την ανάκληση εκπαιδευτικοί, γονείς και τοπική 
αυτοδιοίκηση, αλλά και εισηγούνται θετικά οι τοπικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες! 

 Πρόκειται για πρωτοφανή εμπαιγμό -σαφές δείγμα των αντιεκπαιδευτικών 
προσανατολισμών και της νέας ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ- καθώς εδώ και δυο μήνες οι 
διοικητικοί μηχανισμοί του υπουργείου και οι εκπρόσωποί τους  δήλωναν σε 
αλλεπάλληλες συναντήσεις με μέλη των εκπαιδευτικών σωματείων και των γονεϊκών 
φορέων ότι επίκειται ΦΕΚ με ανακλήσεις σημαντικού μέρους των συγχωνεύσεων. 
Ήδη, εδώ και δυο εβδομάδες, οι διευθύνσεις εκπαίδευσης υπολογίζουν τις τοποθετήσεις με 
βάση τα νέα δεδομένα των συγχωνεύσεων. Επίσης, καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 
των σχολείων που υποβιβάζονται ή συγχωνεύονται να υποβάλουν δήλωση υπεραριθμίας 
(θετική ή αρνητική) από Τετάρτη 16/7 μέχρι και την Παρασκευή 18/7/2014. 

 Είναι σαφές ότι απέναντι σε αυτή την πολιτική – απόρροια της συνολικής επίθεσης που 
δέχονται οι εργαζόμενοι από κυβέρνηση, ΕΕ, ΔΝΤ –  που θα οδηγήσει με μαθηματική 
ακρίβεια σε πρωτοφανές χάος και θα δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα σε γονείς, 
μαθητές και εκπαιδευτικούς τον Σεπτέμβρη, απαιτείται συσπείρωση, πανεκπαιδευτικός 
συντονισμός και διαρκής αγωνιστική δράση εκπαιδευτικών, γονιών και τοπικών φορέων. 

 Εμείς επιμένουμε να διεκδικούμε την ανάκληση όλων των συγχωνεύσεων και 
δηλώνουμε ότι θα μας βρουν μπροστά τους σε κάθε ενδεχόμενο αντιεκπαιδευτικών μέτρων 
(συμπτύξεις τμημάτων, αύξηση ωραρίου, υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών από 
διεύθυνση σε διεύθυνση κλπ). 

- Καλούμε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ να προχωρήσει σε συνολική 
ανάκληση όλων των συγχωνεύσεων και να πάρει έγκαιρα όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων τον Σεπτέμβρη (μαζικοί διορισμοί μόνιμων 
εκπαιδευτικών, κονδύλια για τα λειτουργικά έξοδα κλπ.) 

- Καλούμε το Δ.Σ της ΔΟΕ να απαιτήσει από το ΥΠΑΙΘ να ξεκαθαρίσει άμεσα 
εγγράφως το θέμα και να γίνει συνάντηση ΔΟΕ και Υφυπουργού για το συγκεκριμένο 
ζήτημα. 

- Καλούμε τους γονείς και τους τοπικούς φορείς, που συμβαδίσαμε όλο το 
προηγούμενο διάστημα στους αγώνες και τις κινητοποιήσεις ενάντια στις 
συγχωνεύσεις, σε κοινό μέτωπο αγώνα ενάντια στην αντιεκπαιδευτική πολιτική. 

Οι Σύλλογοι Π.Ε. που συνυπογράφουμε την παρούσα ανακοίνωση 
προγραμματίζουμε άμεσα κοινή παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας. 

 


