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«Ο Παρθενώνας» (24-05-2018) 
 

 

Τριμελείς επιτροπές: ένας νέος μηχανισμός περικοπών 
 

Συγκροτήθηκαν, με απόφαση του Περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης Αττικής, Λόντου 

Χαράλαμπου, οι τριμελείς επιτροπές για τη διενέργεια εγγραφών στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία της Α’ 

βάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας.  

 

Ταυτόχρονα, με το αρ.πρ. 8801/18-5-2018 έγγραφό του, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της Α΄ Δ/νσης ΠΕ 

Αθηνών προχωρά στην υλοποίηση των σχετικών με τις εγγραφές μαθητών διατάξεις του ΠΔ79 καλώντας 

τους/τις Δ/ντες/ντριες των Δημοτικών σχολείων να αποστείλουν ονομαστικές καταστάσεις μαθητών και 

αιτήματα για τη λειτουργία τμημάτων ώστε να εξεταστούν από τις τριμελείς επιτροπές. 

 

Οι επιτροπές αυτές αποτελούν ένα νέο μηχανισμό περικοπών. Υλοποιώντας την κατεύθυνση του ΟΟΣΑ 

για αύξηση αναλογίας μαθητών ανά τμήμα, το ΠΔ79 προβλέπει ότι εάν ο αριθμός των εγγραφών 

υπερβαίνει τους 25, η τριμελής επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε διεύθυνση (σχολικός σύμβουλος-

υπεύθυνος εκπ/κών θεμάτων-διευθυντής σχολείου), έχει τη δυνατότητα να κατανείμει τους μαθητές που 

πλεονάζουν σε όμορα σχολεία αντί να δημιουργηθεί δεύτερο τμήμα στο σχολείο, εισάγοντας ακόμη και 

επιλεκτικές κληρώσεις για όσα παιδιά κατοικούν στα όρια των όμορων. 

 

Με τον τρόπο αυτό μετατρέπει το 1/25 σε δεσμευτικό όριο και οδηγεί σε υποχρεωτικές μετακινήσεις 

μαθητών, προκειμένου να διατηρήσει πολυπληθή τμήματα και να κάνει περικοπές προσωπικού. Μετά τις 

υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών έχουμε τώρα και υποχρεωτικές μετακινήσεις μαθητών για 

χάρη του ΟΟΣΑ. Στην ουσία με τον τρόπο αυτό το κράτος καταργεί τα όρια των σχολείων και το δικαίωμα 

του παιδιού να πηγαίνει στο σχολείο της γειτονιάς του. 

 

 Καλούμε ως Σύλλογος τους εκπαιδευτικούς μέλη μας, να δηλώσουν παραίτηση από τις τριμελείς 

επιτροπές που έχουν συγκεκριμένο στόχο την μετακίνηση μαθητών/τριων με στόχο τις μνημονιακές 

περικοπές στις προσλήψεις. 

 

 Καλούμε τους Συλλόγους και τις Ενώσεις Γονέων σε κοινό αγώνα. Καμία υποχρεωτική μετακίνηση 

μαθητή από το σχολείο της γειτονιάς του.  

 

 Καλούμε το ΔΣ της ΔΟΕ να προχωρήσει άμεσα στην καταδίκη αυτών των μηχανισμών περικοπών και να 

πάρει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει το δικαίωμα των μαθητών να φοιτούν 

στο σχολείο της γειτονιάς τους. 

 

Το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης 


