
Δήλωση – καταγγελία για τη μείωση των οργανικών θέσεων,

του αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ Παντελή Βαϊνά

εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ- 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ 

Το Υπουργείο Παιδείας με κατεπείγον έγγραφο (44506/Δ4-2-4-2013) προς τους 
Περιφερειακούς  Δ/ντές  Α/βάθμιας  και  Β/βάθμιας  Εκπ/σης  με  θέμα:  «Μεταβολές 
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπ/σης σχολικού έτους 2013-
14» αναφέρει:

«… μεγάλος αριθμός σχολικών μονάδων διατηρεί αυξημένη 
οργανικότητα, η οποία είναι δυσανάλογη με το μαθητικό δυναμικό. Ενόψει της 
έκδοσης Υπουργικών Αποφάσεων σχολικών μεταβολών Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης σας αποστέλλουμε πίνακες Δημοτικών Σχολείων και 
Νηπιαγωγείων των Περιοχών ευθύνης σας και παρακαλούμε για τις απόψεις 
σας σχετικά με την οργανικότητά τους». 

Με το έγγραφο αυτό το Υπουργείο Παιδείας ζητάει  από τους Περιφερειακούς 
Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  εντός 2 ημερών μέχρι 
δηλαδή το μεσημέρι της Παρασκευής να καταγράψουν  τις οργανικές θέσεις σχολείων 
«Ενόψει της έκδοσης Υπουργικών Αποφάσεων σχολικών μεταβολών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης»  επισημαίνοντας  ότι «…μεγάλος αριθμός σχολικών μονάδων διατηρεί 
αυξημένη οργανικότητα, η οποία είναι δυσανάλογη με το μαθητικό δυναμικό.»

Στην ουσία δηλαδή το Υπουργείο ζητάει να υπολογίζεται η 
οργανικότητα με το πηλίκο του συνόλου των μαθητών ανά σχολείο 
δια το 25 (πχ ένα σχολείο με 200 μαθητές που λειτουργεί σήμερα 
με 12 οργανικές θα λειτουργεί πλέον με 8). Αυτό σημαίνει πως θα 
χαθούν, αν εφαρμοστεί, πάνω από 300 οργανικές δασκάλων και 
νηπιαγωγών στη Γ΄Αθήνας.

Στην προσπάθεια του να εξοικονομήσει  χρήματα και να «εξορθολογήσει»    το 
Υπουργείο Παιδείας , όπως  διατείνεται  τον τελευταίο καιρό, διαλύει  ότι έχει απομείνει 
από   τη  Δημόσια Εκπαίδευση. Η μείωση των οργανικών θέσεων, οι συγχωνεύσεις 
τμημάτων και  σχολείων, οι υποχρεωτικές μετακινήσεις ανά την επικράτεια, δεν 
αφήνουν περιθώριο για καμία ψευδαίσθηση σχετικά με τις προθέσεις τους. Είναι 
φανερό ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική της 
συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ , πολιτική που  στοχοποιεί  την εκπαίδευση 
σαν βασικό χώρο άντλησης των 30.000 απολύσεων που απαιτεί η τρόικα για το 2013. 
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