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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
ΘΕΜΑ: Συγχωνεύσεις σχολικών τμημάτων στη Δυτική Αθήνα εν μέσω Δ’
κύματος πανδημίας COVID 19
Ένα μήνα μετά την έναρξη των σχολείων ο αριθμός των εκπαιδευτικών κενών σε όλη την
Ελλάδα λίγο μετά και τη β’ φάση προσλήψεων είναι πάνω από 6.000 και με χιλιάδες κενά
στα ειδικά σχολεία και στην παράλληλη στήριξη.
Η κυβέρνηση της ΝΔ απαξιώνοντας ακόμα περισσότερο τη συνταγματικά κατοχυρωμένη
Δημόσια Εκπαίδευση συγχωνεύει τμήματα στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα οι μαθητές να στοιβάζονται σε μικρές και
ακατάλληλες, ειδικά για την περίοδο της πανδημίας που διανύουμε, αίθουσες. Την Τρίτη
05/10, έλαβε χώρα παράσταση διαμαρτυρίας στη Δ.Δ.Ε. Γ' Αθήνας για τις συγχωνεύσεις
τμημάτων σε συνολικά 13 σχολεία της περιοχής από την Β’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής και
Συλλόγους Γονέων-Κηδεμόνων. Κύριο αίτημα ήταν η διατήρηση του αριθμού των
τμημάτων που συγχωνεύτηκαν, επειδή είχαν λίγο κάτω από 25 μαθητές, τουλάχιστον για
λόγους πανδημίας αλλά και παιδαγωγικούς. Το πρόβλημα εμφανίζεται εντονότερο στα
σχολεία 1ο και 6ο Λύκειο Αιγάλεω, 4ο Γυμνάσιο Αιγάλεω, 3ο Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας και σε
γυμνάσια του Περιστερίου.
Επισημαίνουμε ότι το μέτρο της αύξησης του αριθμού των μαθητών στις τάξεις επιτράπηκε
με το Νόμο 4692/2020 από τη κυβέρνηση της ΝΔ. Ο νόμος αύξησε τον μέγιστο αριθμό
νηπίων, προνηπίων και μαθητών ανά τμήμα σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά από 22 σε 24,
ενώ προέβλεπε και τη δυνατότητα προσαύξησης κατά 10% με απόφαση του διευθυντή, που
σημαίνει ότι ο αριθμός διαμορφώνεται πλέον στα 26-27 άτομα ανά τάξη. Στον ίδιο νόμο
αναφέρεται ρητά πως από επταθέσιο σχολείο και άνω ο ελάχιστος αριθμός των μαθητών
δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 20 ανά τμήμα, ενώ στα σχολεία της δευτεροβάθμιας το
όριο ανεβαίνει στους 27 μαθητές και συνυπολογίζοντας την προσαύξηση του 10% οι
μαθητές μπορεί να φτάσουν και τους 30.
Ερωτάται η κ. Υπουργός
1. Επικροτεί την απόφαση του Διευθυντή Δ.Δ.Ε Γ’ Αθηνών να συνενώσει τμήματα
αυξάνοντας τον αριθμό των μαθητών σε αυτά εν μέσω σχολικής χρονιάς και δ’ κύματος
πανδημίας COVID19; Αν όχι, δεσμεύεται να ζητήσει την ακύρωση των συγχωνεύσεων;
2. Πως θεωρεί ότι η αύξηση του αριθμού μαθητών εν μέσω πανδημίας συνεισφέρει στην
αντιμετώπιση της διάδοσης της πανδημίας και στην εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας των
σχολικών μονάδων εν μέσω πανδημίας;
Ο Ερωτών Βουλευτής
Κρίτων Αρσένης

