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Όχι στο «κούρεμα» των σχολείων ! Γενικός ξεσηκωμός τώρα !

Το Υπουργείο Παιδείας με το έγγραφο (44506 /Δ4/02-04-2013) που απέστειλε στους Περιφερειακούς Διευθυντές 
Π.Ε. & Δ.Ε.  Εκπαίδευσης προετοιμάζεται να καταργήσει χιλιάδες οργανικές θέσεις. Συγκεκριμένα το έγγραφο 
αυτό αναφέρει ότι : «… μεγάλος αριθμός σχολικών μονάδων διατηρεί αυξημένη οργανικότητα , η οποία 
είναι δυσανάλογη με το μαθητικό δυναμικό...». Για όποιον/α διατηρεί ακόμα αμφιβολίες, το έγγραφο καθορίζει 
και τις ακόλουθες ενέργειες του Υπουργείου με τη φράση : «Ενόψει της έκδοσης Υπουργικών Αποφάσεων 
σχολικών  μεταβολών  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης».  Πράγματι,  οι  διευθυντές  των  σχολικών  μονάδων 
κλήθηκαν κατεπειγόντως να …απολογηθούν για την «απόκλιση οργανικότητας του σχολείου και του αριθμού 
μαθητών» εντός δύο ωρών και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Απρίλη ! Οι σχετικοί πίνακες του Υπουργείου  
που δημοσιεύτηκαν, με τις νέες οργανικότητες που προωθούνται, αποκάλυψαν το μέγεθος της σφαγής :  μιλάμε 
για   απώλεια εκατοντάδων οργανικών θέσεων στην Γ΄ Αθήνας και χιλιάδων σε πανελλαδικό επίπεδο   !

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΑ΄ΑΘΗΝΑΣΒ΄ΑΘΗΝΑΣΓ΄ΑΘΗΝΑΣΔ΄ΑΘΗΝΑΣΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΠΕΙΡΑΙΑΣΣΥΝΟΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
-523 -279 -315 -206 -299 - 138 -326 -2.086

Η πολιτική αυτή του Υπουργείου Παιδείας έρχεται να υλοποιήσει τους ψηφισμένους στόχους του μνημονίου και 
συγκεκριμένα την κατεύθυνση:  «περικοπές στο εκπαιδευτικό προσωπικό μέσω της αύξησης του ωραρίου 
των εκπαιδευτικών».  Το «κούρεμα» της οργανικότητας,  οι  συμπτύξεις/συγχωνεύσεις,  η αύξηση ωραρίου,  η 
κατάργηση του αμετάθετου και οι υποχρεωτικές μετακινήσεις σε επίπεδο επικράτειας, είναι εργαλεία εφαρμογής 
του στόχου «δραστικός περιορισμός και ευελιξία του εκπαιδευτικού προσωπικού». Γι’ αυτό και  ο αγώνας για 
την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου και των εργασιακών μας δικαιωμάτων είναι κομβικό επεισόδιο του 
συνολικού αγώνα για την ανατροπή των μνημονίων και συνολικά της πολιτικής κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ. 
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η επίθεση στην οργανικότητα των σχολείων εξαπολύεται τις ίδιες ημέρες που η 
τρόικα επανήλθε δριμύτερη και απαιτεί  άμεσα απολύσεις  χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων.  Τα πρώτα θύματα 
αυτής της πολιτικής είναι οι αναπληρωτές που το Σεπτέμβριο θα μείνουν άνεργοι αν αυτά τα μέτρα υλοποιηθούν.

Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ
ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ:
ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!!!
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ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ !!!

ΓΕΝΙΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΤΩΡΑ !!! 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16/4 ΣΤΙΣ 1,00 μ.μ.

ΜΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 Το Δ.Σ του συλλόγου κηρύσσει  τρίωρη στάση εργασίας  (τις τρεις τελευταίες ώρες 
της  πρωινής  βάρδιας  και  τις  τρεις  πρώτες  της  απογευματινής)  την  Τρίτη  16 
Απριλίου 2013, προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι να συμμετέχουν στη 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείου παιδείας.

Αυτό είναι το «νέο σχολείο» της αγοράς, της ημιμάθειας και των επιχειρήσεων. 
   Φτάνει πια! Η μόρφωση είναι δικαίωμα όχι εμπόρευμα.  

• Καμία σύμπτυξη-συγχώνευση σχολείων και τμημάτων.
• Μαζικοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των κενών.
• 15 νήπια-προνήπια ανά νηπιαγωγό και δάσκαλο Α και Β τάξης. 20 μαθητές ανά  

δάσκαλο στις υπόλοιπες τάξεις του Δημοτικού.
• Ίδρυση νέων νηπιαγωγείων και σχολείων.
• Έκτακτη χρηματοδότηση για την κάλυψη των οξυμένων άμεσων αναγκών των  

σχολείων.
• Κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή αλλά και εποπτικά μέσα για την κάλυψη  

όλων των αναγκών της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
• Ενιαία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση  για όλα τα παιδιά.

Nα αποσυρθεί η εγκύκλιος για την κατάργηση των οργανικών θέσεων.
ΟΛΟΙ

Την ΤΡΙΤΗ 16 Απριλίου στη 1:00 μ. μ.
Στο Υπουργείο Παιδείας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                   ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
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