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Το ΠΥΣΠΕ και τα υπθρεςιακά ςυμβοφλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόςωποί ζχουν τθν υποχρζωςθ να 

ενθμερϊνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ για το ότι ςυμβαίνει ςε αυτά. 

Υπεραςπίηονται τα εργαςιακά και μορφωτικά δικαιϊματα με όρουσ κινιματοσ και όχι προςωπικϊν 

εξυπθρετιςεων. Φωσ ςτα ςκοτεινά δωμάτια, άμμοσ ςτα γρανάηια τθσ αντιεκπαιδευτικισ πολιτικισ! 

Με απόφαςθ του Περιφερειακοφ διευκυντι εκπαίδευςθσ Αττικισ, Χ. Λόντου, ςυγκροτικθκαν οι 

τριμελείσ επιτροπζσ για τθ διενζργεια εγγραφϊν ςτα Δθμοτικά χολεία και Νθπιαγωγεία τθσ Α’ 

Ακινασ.  

Θ τριμελισ επιτροπι τθσ Α’ Διεφκυνςθσ για τα Δθμοτικά αποτελείται: 

1. Πιλιουρα Παναγιϊτθ, χολικόσ φμβουλοσ 2θσ περιφζρειασ δθμοτικισ εκπαίδευςθσ, ωσ 

πρόεδρο 

2. Χριςτου Αμαλία, Προϊςταμζνθ Εκπ/κϊν Σμιματοσ Ε’ Εκπ/κϊν κεμάτων τθσ Πρωτοβάκμιασ 

Α’ Ακινασ, ωσ μζλοσ 

3. Φιλίππου Φωτεινι, διευκφντρια 76ου Δ Ακθνϊν, ωσ μζλοσ 

Θ τριμελισ επιτροπι τθσ Α’ διεφκυνςθσ για τα Νθπιαγωγεία αποτελείται: 

1. Παφλου γεωργία, ςχολικι ςφμβουλοσ 1θσ περιφζρειασ προςχολικισ αγωγισ, ωσ πρόεδρο 

2. Χριςτου Αμαλία, Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Ε’ Εκπ/κϊν κεμάτων τθσ Πρωτοβάκμιασ Α’ 

Ακινασ, ωσ μζλοσ 

3. Ρουμπάνθ Ευαγγελία, προϊςταμζνθ 15ου Νθπιαγωγείου Ακθνϊν, ωσ μζλοσ 

Θ ςυγκρότθςθ των τριμελϊν επιτροπϊν είναι αποτζλεςμα του ΠΔ79 που ορίηει ότι:  

«…Αν ο αρικμόσ των νθπίων-προνθπίων υπερβαίνει τα 25 ςε ζνα τμιμα, ο Διευκυντισ ι ο 
Προϊςτάμενοσ υποβάλλει αίτθμα ςτον αρμόδιο Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθ για τθ 
λειτουργία περιςςότερων τμθμάτων, εφόςον υπάρχει ςτο ςχολείο διακζςιμθ αίκουςα. Ο 
Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αποφαςίηει για το αίτθμα φςτερα από 
αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ τριμελοφσ Επιτροπισ, θ οποία για τθ διατφπωςθ τθσ ειςιγθςθσ 
οφείλει ςε κάκε περίπτωςθ να λάβει υπόψθ τισ αιτιςεισ εγγραφϊν των όμορων 
νθπιαγωγείων. Αν θ ειςιγθςθ τθσ επιτροπισ είναι αρνθτικι ι δεν υπάρχει ςτο ςχολείο 
διακζςιμθ αίκουςα, ο Διευκυντισ ι ο Προϊςτάμενοσ του νθπιαγωγείου αποςτζλλει πίνακα 
με τα ονόματα των νθπίων-προνθπίων που διαμζνουν ςτα όρια τθσ ςχολικισ περιφζρειασ 
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του νθπιαγωγείου με τισ ςχολικζσ περιφζρειεσ όμορων νθπιαγωγείων. Η Επιτροπι προβαίνει 
ςε κλιρωςθ μεταξφ των νθπίων-προνθπίων του ανωτζρω πίνακα, ζτςι ϊςτε να προκφψει ο 
αρικμόσ μακθτϊν που ςυμπλθρϊνουν τουσ 25 ςε τμιμα. Τα νιπια-προνιπια που δεν ζχουν 
κλθρωκεί κατανζμονται, με απόφαςθ του Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που 
εκδίδεται φςτερα από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ…» 

Συγκροτείται νζοσ μθχανιςμόσ περικοπϊν – οι τριμελείσ επιτροπζσ ςε επίπεδο 
Διεφκυνςθσ για τθ διενζργεια εγγραφϊν. Υλοποιϊντασ τθν κατεφκυνςθ του ΟΟΣΑ για 
αφξθςθ αναλογίασ μακθτϊν ανά τμιμα, το  ΠΔ προβλζπει ότι εάν ο αρικμόσ των 
μακθτϊν υπερβαίνει τουσ 25 ςε ζνα τμιμα, θ τριμελισ επιτροπι που ςυγκροτείται ςε 
κάκε διεφκυνςθ ζχει τθ δυνατότθτα να κατανείμει τουσ μακθτζσ που πλεονάηουν ςε 
όμορα ςχολεία αντί να δθμιουργθκεί δεφτερο τμιμα ςτο ςχολείο ειςάγοντασ ακόμθ και 
επιλεκτικζσ κλθρϊςεισ για  όςα παιδιά κατοικοφν ςτα όρια των όμορων. 

 Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο δεν μειϊνει τον αρικμό των μακθτϊν ςε 1/20 για Γ’-Στ’ για 
το δθμοτικό και 1/15 για το νθπιαγωγείο και Α’-Β’, όπωσ απαιτεί το εκπαιδευτικό κίνθμα 
αλλά αντίκετα μετατρζπει το 1/25 ςε δεςμευτικό όριο και οδθγεί ςε υποχρεωτικζσ 
μετακινιςεισ μακθτϊν, προκειμζνου να διατθριςει πολυπλθκι τμιματα και να κάνει 
οικονομία ςε εκπαιδευτικοφσ. Μετά τισ υποχρεωτικζσ μετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν 
ζχουμε τϊρα και υποχρεωτικζσ μετακινιςεισ μακθτϊν για χάρθ του ΟΟΣΑ! 

Είναι παςιφανζσ ότι οι επιτροπζσ αυτζσ αποτελοφν ζνα νζο μθχανιςμό περικοπϊν. 
τόχοσ είναι να περικοποφν οι απαιτοφμενεσ κζςεισ εργαςίασ με μια πολιτικι που 
αυξάνει τθν αναλογία των μακθτϊν ανά τμιμα και κάνει το πρϊτο βιμα για τθν 
κατάργθςθ του ςχολείου/νθπιαγωγείου τθσ γειτονιάσ.  

Σο Τπουργείο Παιδείασ και θ κυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ επιδιϊκει να μετατρζψει το 
1/25, που αποτελεί το ανϊτατο όριο μακθτϊν ανά τμιμα, ςε δεςμευτικό όριο. Θ 
μζκοδοσ των μετακινιςεων μακθτϊν αυτό εξυπθρετεί. 

 Ζνα ςχολείο με 35 παιδιά ςε μία τάξθ, ςε κανονικζσ ςυνκικεσ, κα δθμιουργοφςε δφο 
τμιματα. Σϊρα, τα 10 παιδιά που ξεπερνοφν το όριο των 25, κεωροφνται πλεονάηοντα 
και παραπζμπονται ςτθν τριμελι επιτροπι με το ερϊτθμα τθσ μετακίνθςισ τουσ ςε 
όμορεσ ςχολικζσ μονάδεσ.  

Με τον τρόπο αυτό θ κυβζρνθςθ υλοποιεί τισ κεντρικζσ κατευκφνςεισ του ΟΟΑ και 
τθσ ΕΕ για αφξθςθ τθσ αναλογίασ μακθτϊν ανά τμιμα και καταργεί κζςεισ εργαςίασ! Θ 
μνθμονιακι μζγγενθ ςε πλιρθ εξζλιξθ!  

Αποτζλεςμα όλων των παραπάνω είναι θ επίκεςθ ςτα μορφωτικά δικαιϊματα των 
παιδιϊν γιατί τα πλθκωρικά τμιματα επιβαρφνουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Σο 
δικαίωμα μετακίνθςθσ των μακθτϊν με ειςιγθςθ τθσ τριμελοφσ και με απόφαςθ του/τθσ 
διευκυντι/ντριασ καταργεί ςτθν ουςία το ςχολείο τθσ γειτονιάσ κακϊσ και τα όρια των 
ςχολικϊν μονάδων τθσ  Α’ Ακινασ, όπου κατοικοφν κυρίωσ λαϊκζσ οικογζνειεσ, κακϊσ και 
οικογζνειεσ προςφφγων και μεταναςτϊν.  

Σο εκπαιδευτικό κίνθμα, το γονεϊκό κίνθμα και οι φλλογοι Διδαςκόντων δεν κα 
επιτρζψουν να λειτουργιςουν ςτθν πράξθ οι τριμελείσ.  



Θα υπεραςπιςτοφν με κάκε τρόπο τθ δθμόςια δωρεάν εκπαίδευςθ, ανατρζποντασ τα 
κυβερνθτικά μνθμονιακά μζτρα, τθν πολιτικι των περικοπϊν, τισ αντιεκπαιδευτικζσ 
πολιτικζσ τθσ ΕΕ και του ΟΟΑ, τθν ιδιωτικοποίθςθ/ επιχειρθματικοποίθςθ του ςχολείου 
τθν κατάργθςθ των  μορφωτικϊν δικαιωμάτων των μακθτϊν και των εργαςιακϊν 
δικαιωμάτων των εκπαιδευτικϊν.  

τθν Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι Παρζμβαςθ ςυμμετζχουν: 
 
 

Ανεξάρτθτθ Αγωνιςτικι Κίνθςθ/Αριςτοτζλθσ, 
Ανεξάρτθτθ  Παρζμβαςθ/Ακθνά, 

Δάςκαλοι ςε Kίνθςθ/Παρκενώνασ, 
 Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι  Παρζμβαςθ/Ρόηα Ιμβριώτθ, Εκπαιδευτικοί ςε δράςθ/Μ. 

Παπαμαφροσ, Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι  Παρζμβαςθ/Μακρυγιάννθ 

 

 

 

 


