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ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Η κυβέρνηση αποφάσισε το 2011 να είναι  η χρονιά της οριστικής διάλυσης της Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας.  Η 
υλοποίηση  της  απειλής  «όπου  πάει  το  ΔΝΤ,  κλείνουν  σχολεία»  εφαρμόζεται  από  την  κυβέρνηση  με  απόλυτη 
πειθάρχηση στις επιταγές του επικαιροποιημένου μνημονίου. 

Δεν έφταναν οι περικοπές στις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων μέσω των σχολικών επιτροπών.
Δεν  έφτανε  η  δραματική  μείωση  των  μόνιμων  διορισμών  κατά  50%  (2.825  διορισμοί  σε  πρωτοβάθμια  και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση), την ίδια στιγμή, που αυξήθηκε δραματικά ο αριθμός των συνταξιοδοτήσεων (11.000), λόγω 
των αντιασφαλιστικών μέτρων της κυβέρνησης. 

Δεν έφτανε ότι το Υπουργείο Παιδείας, αντί να αντιμετωπίσει τα οξυμένα προβλήματα που δημιουργεί η πολιτική της 
αδιοριστίας και των περικοπών, προχώρησε σε συμπτύξεις τμημάτων, αυξάνοντας τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη.

Δεν έφταναν οι περικοπές μισθών και η οικονομική ασφυξία των εκπαιδευτικών
Δεν έφτανε η αύξηση της ελαστικής εργασίας, οι χιλιάδες αναπληρωτές από προγράμματα ΕΣΠΑ που πληρώνονται  

με το σταγονόμετρο.
Το Υπουργείο Παιδείας του ΔΝΤ, δεν κουράζεται να αποδεικνύει ότι ο αποκλειστικός σκοπός του είναι να 

μειώσει το κόστος της δημόσιας εκπαίδευσης, χωρίς να λαμβάνει καθόλου υπόψη του τις μορφωτικές ανάγκες 
των μαθητών/-τριών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.  Το τελευταίο διάστημα, πληθαίνουν  οι 
διεργασίες  υπηρεσιακών  παραγόντων  του  υπουργείου  Παιδείας  για  την  υλοποίηση σχεδίου  εκτεταμένων 
συγχωνεύσεων και καταργήσεων δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων σε όλη την Ελλάδα για να εφαρμοστούν οι 
επιλογές από τη δραστική μείωση των κονδυλίων για τη σχ. χρονιά 2011-2012 (όλα τα στοιχεία μιλάνε για  μείωση της  
τάξης του 30 έως 50%), καθώς και για να προχωρήσουν σε παύση των διορισμών και σε προσλήψεις εκπαιδευτικών 
μόνο από ΕΣΠΑ.

Οι προθέσεις τους έχουν φανεί ήδη, καθώς φέτος εκτός των άλλων, έγιναν οι λιγότεροι διορισμοί της τελευταίας  
δεκαετίας, καταργήθηκαν ουσιαστικά η Πρόσθετη και  η Ενισχυτική Διδασκαλία, αποψιλώθηκαν τα σχολεία Δεύτερης  
Ευκαιρίας,  οδηγήθηκαν  σε  κλείσιμο  πολλά  Αθλητικά  Σχολεία.  Παράλληλα,  καταργούνται  δεκάδες  Γραφεία 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γραφεία Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής Εκπαίδευσης κι ενοποιούνται 
σε  οικονομικό  και  διοικητικό  επίπεδο  οι  περιφερειακές  διευθύνσεις  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  σε  κάθε 
περιφέρεια, οι αρμοδιότητες των Γραφείων μεταφέρονται στο διευθυντή σχολικής μονάδας, ο οποίος μετατρέπεται σε 
μάνατζερ με υπερεξουσίες, οι οποίες αφαιρούνται από το Σύλλογο Διδασκόντων! 

Είναι φανερό πως εάν υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια, το σχολείο της γειτονιάς θα γίνει παρελθόν και χιλιάδες μαθητές 
θα εξαναγκαστούν σε εξοντωτικές μετακινήσεις χιλιάδες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών θα καταργηθούν σε όλη την 
εκπαίδευση.

Οι  συγχωνεύσεις-καταργήσεις  Σχολείων,  είναι  ένα  ακραίο  μέτρο  συρρίκνωσης  των  μορφωτικών 
δικαιωμάτων.  Θα  έχει  ως  συνέπεια  την  υποβάθμιση  της  ποιότητας  της  παρεχόμενης  εκπαίδευσης,  θα  αυξήσει 
δραματικά την αναλογία μαθητών – εκπαιδευτικού. Αποκαλύπτεται ανοιχτά πλέον ο ψευδεπίγραφος χαρακτήρας των 
κυβερνητικών συνθημάτων για το «νέο σχολείο» και για το « πρώτα ο μαθητής». Αποδεικνύεται στην πράξη ότι 
οι σχεδιασμοί του Υπουργείου του ΔΝΤ για το «νέο σχολείο» οδηγούν, όχι μόνο στην απαξίωση του δημόσιου  
σχολείου, αλλά ακόμα και σε λουκέτα έξω από τις σχολικές μονάδες. 

Η υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου και ο αγώνας για να μην κλείσει ούτε ένα σχολείο δεν είναι υπόθεση μόνο του  
εκπαιδευτικού κόσμου. Είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας. Καλούμε, λοιπόν, όλους τους εργαζόμενους/-ες , τους γονείς, 
τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και τις Ενώσεις Γονέων να υπερασπιστούμε όλοι μαζί τη λειτουργία όλων των  
σχολείων και να ματαιώσουμε στην πράξη κάθε προσπάθεια να συρρικνωθεί το σχολικό δίκτυο και να συγχωνευτούν ή 
και να κλείσουν σχολικές μονάδες. 

Καλούμε  τους  συλλόγους  εκπαιδευτικών  ΠΕ  να  αναλάβουν  πρωτοβουλίες  και  να  οργανώσουν  την 
αντίσταση των συναδέλφων και των γονέων και τους συλλόγους διδασκόντων να εκφράσουν την αντίθεσή 
τους σε αυτές τις πολιτικές. 

• Κανένα κλείσιμο- συγχώνευση σχολικής μονάδας. 
• Ανώτατο όριο 20 μαθητών ανά τμήμα στα δημοτικά, 15 ανά τμήμα στα νηπιαγωγεία. 
• Αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 15% του τακτικού προϋπολογισμού. 
• Καμιά επιπλέον επιβάρυνση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς για τη μόρφωση των μαθητών/τριών 

μας.
• Κάλυψη όλων των πραγματικών αναγκών με οργανικές θέσεις για κάθε εκπαιδευτικό έργο στο σχολείο 
• Να καλυφθούν ΤΩΡΑ οι πραγματικές ανάγκες με διορισμό μονίμων εκπαιδευτικών σε όλες τις θέσεις 
• Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους


