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ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!
Να μην περάσουν συγχωνεύσεις - καταργήσεις - υποβιβασμοί!
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Νέο γύρο συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολείων ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας,
όπως διέρρευσε με δημοσίευμα της εφημερίδας «τα ΝΕΑ» την Πέμπτη 15/5. Στο
δημοσίευμα αναφέρεται ότι: καταργούνται 15 δημοτικά και 30 νηπιαγωγεία,
συγχωνεύονται 128 δημοτικά και 74 νηπιαγωγεία, υποβιβάζονται 130 δημοτικά και 20
νηπιαγωγεία, ενώ από την άλλη ιδρύονται 6 δημοτικά και 11 νηπιαγωγεία και
προβιβάζονται 103 δημοτικά και 67 νηπιαγωγεία. Από την προσθαφαίρεση προκύπτει
μείωση εκατοντάδων οργανικών θέσεων που φτάνει έως τις 400.
Από τις σχολικές μονάδες που ανήκουν στο Σύλλογό μας αναφέρεται ο υποβιβασμός
του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Φαλήρου και του 35ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά από
12θέσια σε 8θέσια και ο προβιβασμός του 53ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά από 8θεσιο σε
10θεσιο.
Η πράξη αυτή της κυβέρνησης, εφόσον συντελεστεί, είναι ένα ακόμα βήμα στην
εφαρμοζόμενη αντιλαϊκή-αντιεκπαιδευτική πολιτική που συνθλίβει τη δημόσια παιδεία και
τους εργαζόμενους. Η μείωση των οργανικών θέσεων, οι καταργήσεις-συγχωνεύσειςυποβιβασμοί οδηγούν σε νέες δραστικές περικοπές του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς
και σε αναγκαστικές υπεραριθμίες-υποχρεωτικές μετακινήσεις ακόμα και από ΠΥΣΠΕ σε
ΠΥΣΠΕ. Φαινόμενα, όπως αυτά που βιώσαμε το Σεπτέμβριο που πέρασε, θα ενταθούν. Στα
σχέδιά τους είναι και οι συμπτύξεις τμημάτων εντός των σχολείων που θα δυσχεράνουν
ακόμα περισσότερο το εκπαιδευτικό έργο.
Ο στόχος τους είναι να δημιουργήσουν σχολεία-μαμούθ, που θα είναι πιο εύκολη η
εφαρμογή των κανόνων της «αγοράς», των απρόσωπων πολιτικών μέσω «μάνατζερ» κ.λπ.
Και φυσικά οι συγχωνεύσεις-καταργήσεις δένουν με την ήδη επιχειρούμενη υποχρεωτική
«αυτοαξιολόγηση», που θέλουν να μας βάλουν να συμπληρώνουμε δείκτες «ποιότητας»
κλπ., όταν οι ίδιοι με την πολιτική τους υπονομεύουν και συρρικνώνουν τη δημόσια
παιδεία.

Δεν θα μας αιφνιδιάσουν!
Καλούμε τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στη 3ωρη στάση εργασίας που
έχει κηρύξει η ΔΟΕ (τις 3 τελευταίες ώρες του πρωινού και τις 3 πρώτες ώρες του
απογευματινού κύκλου) και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας,
την Τετάρτη 21 Μαΐου, στις 1 μ.μ.

Κανένα σχολείο, κανένα τμήμα, κανένας εκπαιδευτικός λιγότερος!
Δημόσια δωρεάν παιδεία για όλους!
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Θέμα: Κινητοποίηση για τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων
Έπειτα από τα όσα «διέρρευσαν» στον τύπο σχετικά με το σχεδιασμό της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για εκτεταμένες συγχωνεύσεις και υποβιβασμούς
σχολείων, ιδιαίτερα στην Αττική, τα οποία, δυστυχώς, δε διαψεύστηκαν, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
αποφασίζει ως πρώτη κίνηση διαμαρτυρίας την κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας (για τις 3
τελευταίες ώρες του πρωινού και τις 3 πρώτες ώρες του απογευματινού κύκλου) την
Τετάρτη 21 Μαΐου 2014, ώστε να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι να συμμετέχουν στη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργανώνεται την ίδια μέρα στις 1μ.μ. στο Υπουργείο
Παιδείας.
Απαιτούμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου την άμεση ανάκληση των αποφάσεων
για τις συγχωνεύσεις που διαλύουν τα δημόσια σχολεία και καλούμε τους εκπαιδευτικούς σε
μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

