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Εκπαιδευτικοί και γονείς προχώρησαν σήμερα σε κατάληψη της 

Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας με στόχο να μπλοκάρουν την αποστολή 

στοιχείων των περίπου 100 από τους 210 που θα είναι υπεράριθμοι  

προς το Υπουργείο.  

Η πολιτική των αντιεκπαιδευτικών ρυθμίσεων και του δραματικού περιορισμού των εργασιακών 

δικαιωμάτων οδηγούν χιλιάδες εκπαιδευτικούς στην απόγνωση και το σχολείο συστηματικά να υπονομεύει τα 

μορφωτικά δικαιώματα της νέας γενιάς και ιδιαίτερα των πιο φτωχών στρωμάτων. Χθες ήταν η λειτουργική  

κατάργηση των οργανικών  θέσεων στα Ολοήμερα. Προχθές οι μετρημένες στα δάχτυλα αποσπάσεις, οι 

μηδενικοί διορισμοί, οι ελάχιστες προσλήψεις αναπληρωτών.  

Σήμερα!!!!!! Με εμπιστευτική εγκύκλιο του υπουργείου παιδείας προς τους Περιφερειακούς 

Διευθυντές, (υπογράφει ο υπουργός Κ. Αρβανιτόπουλος) δίνει εντολή για «υποχρεωτικές αποσπάσεις 

εκπαιδευτικών με οργανική θέση ή  που είναι σε διάθεση και πλεονάζουν, σε άλλες σχολικές μονάδες του 

ίδιου ΠΥΣΠΕ ή άλλου ΠΥΣΠΕ της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης». Μάλιστα οι υποχρεωτικές αποσπάσεις 

πρέπει να έχουν «ολοκληρωθεί μέχρι 16/9» και είναι για όλο «το τρέχον διδακτικό έργο». Στη συνέχεια λέει πως 

μέχρι και «ώρα 12 μ.μ. να έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαραίτητα πεδία στο survey» και τονίζει πως θα γίνει 

συσχετισμός στοιχείων… «πως το αποτέλεσμα του ποσοτικού και ποιοτικού προσδιορισμού είναι 

αδιαμφισβήτητο και απολύτως δεσμευτικό» και τέλος πως «επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για τους 

Δ/ντες/τριες». 

   Όπως καταλαβαίνετε συνάδελφοι/ισσες δεν προχωρούν μόνο στην κάλυψη των κενών με κάθε τρόπο, χωρίς 

καμιά παιδαγωγική ευαισθησία, αλλά προχωρούν αξιοποιώντας και τη δημοσιονομική προσαρμογή σε βίαιη 

κατάργηση των πιο βασικών και διασφαλισμένων εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Θέλουν να 

μας κάνουν όλους εξαρτημένους από την εξουσία, περιπλανώμενους, με το φόβο της διαθεσιμότητας και της 

απόλυσης, διαλύοντας τα κεκτημένα της μόνιμης και σταθερής δουλειάς και νομιμοποιώντας τους μηχανισμούς 

κινητικότητας διαθεσιμότητας. Φέτος αυτοί που περισσεύουν θα βρουν σχολείο και δουλειά κάπου στην 

επικράτεια, του χρόνου μπορεί κάποιοι άλλοι να είναι στη θέση τους, αφού αυτοί  δε χρειάζονται και μπορούν 

να απομακρυνθούν. Δεν είναι σχέδια φόβου και τρομοκράτησης είναι η πραγματικότητα της πολιτικής τους, 

που ψάχνει «αίμα» για να καλύψει τους στόχους των μνημονίων και των υπογραφών τους με την τρόικα. 

150000 λιγότεροι δημόσιοι υπάλληλοι μέχρι το 2015, πού θα βρεθούν αν δεν είσαι εσύ ή ο διπλανός σου 

συνάδελφος που τώρα περισσεύει; 

Απαιτούμε: 

 Να αποσυρθεί τώρα η εγκύκλιος.  

 Να μην κλείσει κανένα σχολείο! Καμιά απόλυση! Καμιά συζήτηση για χάσιμο 

οργανικών θέσεων.  
 Στα ολοήμερα τμήματα να εξασφαλιστούν:1) Πλήρης σίτιση όλων των μαθητών στο 

σχολείο, με μαγειρεία και τραπεζαρία, 2)Χώροι κατάλληλοι για την ξεκούραση και το 

παιχνίδι των μαθητών, 3)15 μαθητές/τμήμα κι ένας δάσκαλος να τα βοηθά στην 

προετοιμασία της μελέτης για την επόμενη μέρα. 
 Καμία τάξη με πάνω από 20 μαθητές. Καμία κατάργηση, σύμπτυξη-συγχώνευση 

σχολείων και τμημάτων. Κανένα σχολείο χωρίς εκπαιδευτικούς και βιβλία.  

 Ούτε ένα ευρώ από τις τσέπες των γονιών για τη λειτουργία των σχολείων. 



 Καμία απόλυση-καμία διαθεσιμότητα. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση. Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί τώρα για την 

κάλυψη όλων των κενών. 
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Όλοι  στις απεργίες, στις κινητοποιήσεις. 

Άμεσα οργανώνουμε την πάλη μας, σε κάθε χώρο, σε άμεσο συντονισμό με τα 

εργατικά συνδικάτα, τις Ενώσεις Γονέων. 

 

 
 

ΤΟ Δ.Σ. 


