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Συγχωνεύσεις – υποβιβασµοί – καταργήσεις Σχολικών Μονάδων 

 

 Το ∆.Σ. της ∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας Ελλάδος, καταδικάζει την ενέργεια 

της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει σε υποβιβασµούς, 

καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών µονάδων σε όλη τη χώρα, χωρίς ουσιαστικό 

διάλογο µε την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία. 

 

Η τακτική να αντιµετωπίζεται ο χώρος της Παιδειας µε οικονοµικά κριτήρια 

δε συνάδει µε την εκφρασµένη βούληση όλων για αναβάθµισή της.  

 

Η διαρκής υποχρηµατοδότηση και οι περικοπές έχουν δηµιουργήσει ένα 

ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας και υπάρχει δικαιολογηµένα η αντίληψη ότι και η 

Παιδεία συνθλίβεται από τις επιλογές του µνηµονίου και του ∆.Ν.Τ. 

 

Οι υποβιβασµοί 191 σχολικών µονάδων και οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις 

έχουν ως επακόλουθο τη µείωση µεγάλου αριθµού  οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού 

προσωπικού  που θα έχει ως συνέπεια τον περιορισµό του αριθµού των µεταθέσεων 

και αποσπάσεων των εκπαιδευτικών αλλά και των µόνιµων διορισµών.  

 

Θεωρούµε ότι δεν µπορεί να υπάρξει δωρεάν, δηµόσια, ποιοτική παιδεία 

που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες µε λογιστικά 

κριτήρια που προτάσσουν τις περικοπές σε σχολεία, χρήµατα και 

εκπαιδευτικούς. 
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 Καλούµε την πολιτική ηγεσία να επανεξετάσει το όλο θέµα και οι όποιοι 

υποβιβασµοί, συγχωνεύσεις και καταργήσεις να γίνουν όντως µε αµιγώς παιδαγωγικά 

κριτήρια ακολουθώντας τη νόµιµη διαδικασία αφού ληφθούν σοβαρά υπόψη οι 

πραγµατικές ανάγκες της εκπαίδευσης των παιδιών του ελληνικού λαού.  

  

Καλούµε την Παρασκευή 18-3-2011 και ώρα 12:30, όλους τους 

εκπαιδευτικούς και τους γονείς να συµµετάσχουν στις συγκεντρώσεις 

διαµαρτυρίας στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης όλης της χώρας  να 

αντιδράσουν δυναµικά για να ανατρέψουν πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας που 

υποβαθµίζουν την ποιότητα της παρεχόµενης δηµόσιας εκπαίδευσης.  

 

Για τη διευκόλυνση των συναδέλφων που θα συµµετάσχουν το ∆.Σ. της 

∆ΟΕ κήρυξε 2ωρη στάση εργασίας τις δυο τελευταίες ώρες του πρωινού κύκλου ή 

τις δύο πρώτες του απογευµατινού κύκλου. 

 
 

 


