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Αλαθοίλωζε
ύκθωλα κε ηα άρζρα 6 θαη 7 ηνπ Π.Δ.79/2017 ζσγθροηήζεθαλ οη ηξηκειείο επηηξνπέο γηα ηε
δηελέξγεηα εγγξαθώλ ζηα Δεκνηηθά θαη Νεπηαγσγεία ηες Πρωηοβάζκηας Εθπαίδεσζες Α΄
Αζήλας.
Η ηρηκειής επηηροπή ηες Δ.Π.Ε. Α΄ Αζήλας γηα ηα Δεκοηηθά αποηειείηαη:
1. Πήιηοσρα Παλαγηώηε, τοιηθό ύκβοσιο Δεκοηηθής Εθπαίδεσζες, ως πρόεδρο
2. Υρήζηοσ Ακαιία, Προϊζηακέλε Εθπαηδεσηηθώλ Θεκάηωλ ως κέιος
3. Φηιίπποσ Φωηεηλή, Δηεσζύληρηα ηοσ 76οσ Δ.. Αζελώλ ως κέιος
Η ηρηκειής επηηροπή γηα ηα Νεπηαγωγεία αποηειείηαη:
1. Παύιοσ Γεωργία, τοιηθή ύκβοσιο προζτοιηθής αγωγής, ως πρόεδρο
2. Υρήζηοσ Ακαιία, Προϊζηακέλε Εθπαηδεσηηθώλ Θεκάηωλ, ως κέιος
3. Ροσκπάλε Εσαγγειία, Προϊζηακέλε ηοσ 15οσ Νεπηαγωγείοσ Αζελώλ, ως κέιος
ηα ζτεηηθά άρζρα αλαθέρεηαη όηη: Αλ ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ππεξβαίλεη ηνπο/ηηο 25
ζε έλα ηκήκα ή αλ ν αξηζκόο ησλ λεπίσλ-πξνλεπίσλ ππεξβαίλεη ηα 25 ζε έλα ηκήκα ο/ε
Δηεσζσληής/ηρηα ή ο/ε Προϊζηάκελος/ε ηοσ ζτοιείοσ/λεπηαγωγείοσ ππνβάιεη αίηεκα ζηολ
αρκόδηο Δηεσζσληή Πρωηοβάζκηας Εθπαίδεσζες γηα ηε ιεηηνπξγία πεξηζζόηεξσλ ηκεκάησλ,
εθόζολ σπάρτεη δηαζέζηκε αίζοσζα. Ο οηθείος Δηεπζπληήο Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο
απνθαζίδεη γηα ηο αίηεκα ύζηερα από αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο ηξηκεινύο Επηηξνπήο ε
οποία γηα ηε δηαηύπωζε ηες εηζήγεζες νθείιεη ζε θάζε πεξίπησζε λα ιάβεη ππόςε ηηο αηηήζεηο
εγγξαθώλ ζηελ Α΄ ηάμε ησλ όκνξσλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ή ηηο αηηήζεηο εγγξαθώλ ησλ
όκνξσλ λεπηαγσγείσλ.
Επί ηες οσζίας, οη επηηροπές ασηές έτοσλ ηε δσλαηόηεηα λα θαηαλείκοσλ ηοσς/ηης καζεηές/ηρηες
ποσ «πιεολάδοσλ» ζε όκορες ζτοιηθές κολάδες αληί ηες δεκηοσργίας δεύηεροσ ηκήκαηος ζηο
ζτοιείο/λεπηαγωγείο. Καηαργούλ ηα όρηα εγγραθής ηωλ ζτοιείωλ θαη θαηαζηραηεγούλ ηο
δηθαίωκα ηωλ παηδηώλ λα πεγαίλοσλ ζηο ζτοιείο, ζηο οποίο αλήθοσλ!
Μεηαηρέποσλ, κε ασηόλ ηολ ηρόπο, ηολ κέγηζηο αρηζκό ηωλ καζεηώλ/ηρηώλ ζε δεζκεσηηθό όρηο
ποσ οδεγεί ζε σποτρεωηηθές κεηαθηλήζεης καζεηηθού πιεζσζκού, προθεηκέλοσ λα δηαηερεζούλ
ποισπιεζή ηκήκαηα κε παράιιειε κείωζε ηκεκάηωλ, ζέζεωλ εργαζίας εθπαηδεσηηθώλ θαη
θαηαπάηεζε ηωλ κορθωηηθώλ δηθαηωκάηωλ.

Όρη ζε πεξηθνπέο ηκεκάησλ
Κακία κεηαθίλεζε καζεηώλ/ηξηώλ
Εληαίν 14ρξνλν δεκόζην ζρνιείν γηα όια ηα παηδηά
Δίρξνλε ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε
Μείσζε ηεο αλαινγίαο εθπαηδεπηηθώλ – καζεηώλ ζε 1:15 γηα ην λεπηαγσγείν θαη 1:20
γηα ην δεκνηηθό ζρνιείν
Όινη θαη όιεο ζηε ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο ζηε Δηεύζπλζε Π.Ε. Α΄ Αζήλαο, Δώξνπ 9,
Οκόλνηα, ηε Δεπηέξα 21/5 θαη ώξα 14.00 κκ.

Γηα ηο Δ..
Ο Πρόεδρος
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