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Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 28-6-2013 συνάντηση-παράσταση διαμαρτυρίας 
στη Γ΄Δ/νση Π.Ε Αθήνας. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν τα Δ.Σ των Συλλόγων 

Εκπαιδευτικών Π.Ε Αιγάλεω, Περιστερίου, Χαϊδαρίου.  
Από την πλευρά των εκπαιδευτικών μπήκαν δύο θέματα: 

- Το ζήτημα με το έγγραφο της Δ/νσης το οποίο καλεί τους Διευθυντές/ντριες και τις 
Προϊσταμένες/ους Νηπιαγωγείων σε συναντήσεις μέσα στον Ιούλιο. 

- Το ζήτημα με τις κατανομές των νηπίων, προνηπίων στα Νηπιαγωγεία, τις 
κατανομές των μαθητών της Α΄τάξης στα Δημοτικά σχολεία όπως επίσης και το 

πρόβλημα με τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα, τις συμπτύξεις, τις συγχωνεύσεις 

σχολείων και τμημάτων κλπ. 
 

1. Η αναπληρώτρια Δ/ντρια της Γ’ Δ/νσης όσον αφορά το πρώτο ζήτημα δήλωσε πως οι 

συναντήσεις με τους Δ/ντες και τις Προϊσταμένες καθορίστηκαν διότι στις 21 Ιουνίου 
που έκλεισε το σχολικό έτος κατατέθηκε τεράστιος όγκος δεδομένων και στοιχείων τα 

οποία δεν ήταν δυνατόν να επεξεργαστεί η Δ/νση. Η Δ/νση ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν 
σημαντικά προβλήματα τα οποία πρέπει να τα εξετάσει σε συνεργασία με τους Δ/ντες 

και τις Προϊσταμένες μέσα στο καλοκαίρι. 
     Από την πλευρά μας καταγγείλαμε το πρόγραμμα συναντήσεων μέσα στον Ιούλιο το 

οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά. Καταγγείλαμε ότι οι συναντήσεις αυτές αποτελούν 
αρνητική εξέλιξη γιατί ανοίγουν δρόμους και προετοιμάζουν αλλαγές στο χρόνο 

εργασίας των εκπαιδευτικών. Δηλώσαμε την ξεκάθαρη αντίθεσή μας στις μεθοδεύσεις 
αυτές. Τονίσαμε επίσης ότι όλο το χρόνο αλλά ειδικά στο τέλος της σχολικής χρονιάς τα 

σχολεία, οι Δ/ντες, οι Προϊσταμένες -οι οποίοι/ες δεν έχουν καμία γραμματειακή 

υποστήριξη-  αντιμετώπισαν τεράστια προβλήματα με το διοικητικό έργο (σωρεία 
εγγράφων και εγκυκλίων, συμπλήρωση πολλών απογραφικών και στατιστικών δελτίων, 

εγγραφές κλπ). Τονίσαμε ότι η νέα διοικητική δομή με την κατάργηση των Γραφείων 
Εκπαίδευσης τελικά φόρτωσε με τεράστιο διοικητικό έργο τις σχολικές μονάδες και τη 

Δ/νση, είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες δυσλειτουργίες και δημιούργησε μια γενικότερη 
εικόνα χάους και ανοργανωσιάς.  
 

2. Στο δεύτερο ζήτημα η αναπληρώτρια Δ/ντρια της Γ΄Αθήνας δήλωσε πως θα έχει 
πλήρη και συνολική εικόνα για τις κατανομές των μαθητών σε Νηπιαγωγεία και 

Δημοτικά μετά τις συναντήσεις με τους Δ/ντες και τις Προϊσταμένες. Δήλωσε επίσης ότι 
δεν είναι στην πρόθεση της Δ/νσης να προχωρήσει σε υποχρεωτικά υπεράριθμα 

τμήματα ή συμπτύξεις τμημάτων, μεταφορές μαθητών αλλά πρέπει από την άλλη να 
κατανεμηθούν οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 

και δημοσιονομικής πολιτικής που υπηρετεί το Υπουργείο Παιδείας (μηδενικοί διορισμοί 
μονίμων, ελάχιστοι αναπληρωτές, μηδενικά κονδύλια για σχολική στέγη, συρρίκνωση 

σχολικού δικτύου κλπ). 

       Από την πλευρά μας δηλώσαμε την πλήρη και κατηγορηματική μας αντίθεση στη 
λογική σύμπτυξης τμημάτων, κατανομής των μαθητών σε υπεράριθμα τμήματα, 

αποκλεισμό των προνηπίων (αλλά και των νηπίων) από τα Νηπιαγωγεία με μη εγγραφή 
ή κληρώσεις (πέρυσι 44.000 προνήπια έμειναν έξω από το Νηπιαγωγείο!!!). Τονίσαμε 

ότι η λογική του Υπουργείου για τη δήθεν «καλύτερη κατανομή και διαχείριση μαθητών 
και εκπαιδευτικών» έχει ως στόχο τη συρρίκνωση και τη διάλυση του Δημόσιου 

Σχολείου. Η ακολουθούμενη οικονομική και εκπαιδευτική πολιτική έχει δημιουργήσει 
εκρηκτικά προβλήματα στη λειτουργία της εκπαίδευσης και το Σεπτέμβρη τα σχολεία, οι 

γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα έρθουν αντιμέτωποι με την κατάρρευση όλου του 
μηχανισμού. Για άλλη μια φορά δηλώσαμε ότι δεν θα 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 μας στη χρεοκοπία. 
 

     Ο αγώνας για την υπεράσπιση των σχολείων των παιδιών μας, ο αγώνας για να μη 
μετατραπεί το σχολείο σε μηχανή παραγωγής φτηνών-αγράμματων απασχολήσιμων, ο 

αγώνας για να μη γίνει το σχολείο γρανάζι των χορηγών και των εταιρειών, ο αγώνας 
για ένα σχολείο που θα χωρά ΟΛΑ τα παιδιά και ΟΛΗ τη ΓΝΩΣΗ, χωρίς διακρίσεις και 

διαχωρισμούς μπορεί και πρέπει να έχει αποτελέσματα. 
 

    Στα πλαίσια αυτά οι Σύλλογοί μας καλούν τους εκπαιδευτικούς, 
τους εργαζόμενους, τους γονείς και τις Ενώσεις τους να βρίσκονται 
όλο το καλοκαίρι σε αγωνιστική επαγρύπνηση 
 

Διεκδικούμε: 
- Κανένα κλείσιμο , συγχώνευση, υποβάθμιση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων. 

Καμία σύμπτυξη τμήματος ή μεταφορά μαθητών από σχολείο σε σχολείο. Εγγραφή 
ΟΛΩΝ των νηπίων και προνηπίων στο Δημόσιο νηπιαγωγείο.  

- Καμία τάξη πάνω από 20 μαθητές. 
- Η εκπαίδευση έχει έλλειμμα εκπαιδευτικών όχι περίσσευμα. Κανείς εκπαιδευτικός 

υπεράριθμος, σε διαθεσιμότητα και αργία. Καμία απόλυση στην εκπαίδευση. Άμεση 

κάλυψη όλων των κενών των σχολείων με διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών. 
- Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών για τη μόρφωση των παιδιών τους, έξω οι 

χορηγοί από τα σχολεία. 
- Ενιαίο, δημόσιο, δωρεάν  12χρονο σχολείο και 2χρονη προσχολική αγωγή για όλα τα 

παιδιά.  
  

- Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε Περιστερίου «‘Ελλη Αλεξίου» 

 
- Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε Αιγάλεω 
 
 

- Σύλλογος εκπαιδευτικών Π.Ε Χαϊδαρίου 
 


