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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες το Υπουργείο Παιδείας έχει αποφασίσει:

α) να  προχωρήσει  σε  μετακινήσεις  μαθητών  σε  γειτονικά  σχολεία  με  απόφαση  του 
περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης όταν οι μαθητές που εγγράφονται στην Α’ δημοτικού 
ξεπερνούν τους 25, δηλαδή στο σχολείο που θα εγγραφούν 30 μαθητές, θα απαγορευτεί να 
γίνουν  δυο  τμήματα  της  Α’  δημοτικού  και  οι  «πλεονάζοντες»  μαθητές  θα  μετακινηθούν 
υποχρεωτικά σε γειτονικά σχολεία. Επιδιώκουν με τον τρόπο αυτό να μειώσουν δραματικά 
τον αριθμό των τμημάτων, φτάνοντας στα ανώτατα, με βάση το νόμο, όρια μαθητών. Χωρίς 
αμφιβολία, μια τέτοια εξέλιξη σημαίνει δραματική επιδείνωση των συνθηκών εκπαίδευσης 
των μαθητών μας και ταυτόχρονα μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Υπογραμμίζουμε 
ότι θέση του εκπαιδευτικού κινήματος είναι το ανώτερο όριο μαθητών ανά τμήμα 15 μαθητές 
για νηπιαγωγείο και Α’, Β’ Δημοτικού και 20 για τις υπόλοιπες τάξεις.

β) η κατανομή των τμημάτων θα γίνεται πια από την περιφέρεια και όχι από τα ΠΥΣΠΕ σε 
μια  προσπάθεια  να  προχωρήσουν  μαζικά  και  για  ολόκληρες  περιοχές  σε  συμπτύξεις 
τμημάτων.

Καλούμε  τους  εκπαιδευτικούς  και  τους/τις  διευθυντές/ντριες  και  τις/τους 
προϊσταμένες/νους, να  γράφουν,  όπως  οφείλουν  από  το  νόμο,  όλα  τα  παιδιά  που 
βρίσκονται  στα  όρια  των  σχολικών  τους  μονάδων.  Ο  παραπάνω  σχεδιασμός  έχει  ως 
μοναδικό  στόχο  να  δημιουργηθούν  όσο  το  δυνατόν  λιγότερα  τμήματα,  με  τον  ανώτατο 
αριθμό μαθητών, σε βάρος των μορφωτικών και εκπαιδευτικών δικαιωμάτων των μαθητών 
και των εργασιακών των εκπαιδευτικών. Να επισημάνουμε επίσης, ότι κανείς δε δικαιούται 
να μετακινεί μαθητές χωρίς γραπτή εντολή, πολύ δε περισσότερο με βάση την ημερομηνία 
εγγραφής. 

Η  υλοποίηση  των  παραπάνω  συνεισφέρει  καθαρά  στην  απόλυση  και  στη  μη 
επαναπρόσληψη των χιλιάδων αναπληρωτών συναδέλφων  καθώς και στις υποχρεωτικές 
μεταθέσεις εκπαιδευτικών λόγω πλαστών «πλεονασμάτων» εκπαιδευτικού προσωπικού και 
στις μελλοντικές απολύσεις των μονίμων λόγω μείωσης των θέσεων. Είναι στα πλαίσια του 
σχεδίου που απαιτεί  η  κυβέρνηση,  η  ΕΕ και  το  ΔΝΤ για  τη μείωση των οργανικών και 
λειτουργικών κενών, για μαζικές απολύσεις στο δημόσιο. 

Δε συμμορφωνόμαστε στα παραπάνω σχέδια!  Αντιδρούμε , ενημερώνουμε το σύλλογο 
και τους γονείς για το δικαίωμά τους να έχει το παιδί τους θέση στο σχολείο που ανήκει με 
βάση τη διεύθυνση κατοικίας τους. 
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