
 

 

 
 
 
Θέμα : Για τη λειτουργία των τριμελών επιτροπών του Π.Δ. 79 ωσ μηχανιςμού 
περικοπών ςτην εκπαίδευςη 
 

Συγκροτήθηκαν και αναλαμβάνουν δράςη, με αποφϊςεισ των Περιφερειακών 
Διευθυντών Εκπαύδευςησ οι τριμελείσ επιτροπέσ για τη διενϋργεια εγγραφών ςτα 
Δημοτικϊ και Νηπιαγωγεύα, ςύμφωνα με τα όςα ορύζονται ςτο ϊρθρο 7 του Π.Δ. 
79/2017.  
 

 Στο παραπϊνω πλαύςιο, με ϋγγραφϊ τουσ οι Διευθυντϋσ Εκπαύδευςησ καλούν 
τουσ Διευθυντέσ και τισ Διευθύντριεσ των Δημοτικών ςχολείων να αποςτείλουν 
ονομαςτικέσ καταςτάςεισ μαθητών και αιτόματα για τη λειτουργύα τμημϊτων ώςτε 
να εξεταςτούν από τισ τριμελεύσ επιτροπϋσ «αν ο αριθμόσ των μαθητών υπερβαύνει 
τουσ 25 ςε ϋνα τμόμα». 
 

Όπωσ ϋχει όδη επιςημϊνει το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. οι επιτροπϋσ αυτϋσ αποτελούν ϋνα 
νϋο μηχανιςμό περικοπών ςτην κατεύθυνςη για αύξηςη τησ αναλογύασ μαθητών ανϊ 
τμόμα και τησ εξοικονόμηςησ αριθμού εκπαιδευτικών μϋςω τησ προςπϊθειασ του 
δραςτικού περιοριςμού τησ δημιουργύασ νϋων τμημϊτων. 

 
 Το Π.Δ. 79/2017 προβλϋπει ότι εϊν ο αριθμόσ των εγγραφών υπερβαύνει τουσ 25, η 

τριμελόσ επιτροπό που ςυγκροτεύται ςε κϊθε διεύθυνςη (ςχολικόσ ςύμβουλοσ-
προώςτϊμενοσ εκπαιδευτικών θεμϊτων - διευθυντόσ ςχολεύου), ϋχει τη δυνατότητα 
να κατανεύμει τουσ μαθητϋσ που πλεονϊζουν ςε όμορα ςχολεύα αντύ να δημιουργηθεύ 
δεύτερο τμόμα ςτο ςχολεύο, ειςϊγοντασ ακόμη και επιλεκτικϋσ κληρώςεισ για όςα 
παιδιϊ κατοικούν ςτα όρια των όμορων για τη μετακύνηςη μαθητών, ςε ςυνϋχεια των 
μετακινόςεων εκπαιδευτικών. Πρόκειται, επύ τησ ουςύασ, για κατϊργηςη των 
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γεωγραφικών ορύων των ςχολεύων, για ςτϋρηςη από τουσ μαθητϋσ του δικαιώματοσ 
να φοιτούν ςτο ςχολεύο τησ γειτονιϊσ τουσ. 

 
Αυτό έχει ωσ αποτέλεςμα  το 1:25 να μην είναι, πλέον, το ανώτατο όριο μαθητών 

ανά τμήμα αλλά ο επιβεβλημένοσ αριθμόσ. Τα αποτελϋςματα τησ εφαρμογόσ αυτόσ 
τησ διϊταξησ θα εύναι οι υποχρεωτικϋσ μετακινόςεισ μαθητών, η παγύωςη τησ 
ύπαρξησ πολυπληθών τμημϊτων και, φυςικϊ το επιθυμητό για την κυβϋρνηςη, οι 
λιγότερεσ ανϊγκεσ για εκπαιδευτικούσ, δηλαδό οι περικοπϋσ προςωπικού.  

 
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεύ: 

 

 Τουσ εκπαιδευτικούσ που ςτελεχώνουν τισ επιτροπϋσ και εύναι μϋλη των 
Συλλόγων Εκπαιδευτικών και τησ Δ.Ο.Ε., να αποτρϋψουν με τη ςτϊςη τουσ τη 
μετακύνηςη μαθητών ώςτε να λειτουργόςουν όλα τα τμόματα που υπϊρχει 
δυνατότητα να λειτουργόςουν και να μην οδηγηθούμε ςε περικοπϋσ 
τμημϊτων και προςλόψεων εκπαιδευτικών. 
 

 Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών ςε ςυνεργαςύα και με  τισ Ενώςεισ Γονϋων να 
αναλϊβουν δρϊςεισ για την ματαύωςη των ςχεδύων για υποχρεωτικϋσ 
μετακινόςεισ  μαθητών από τα ςχολεύα τησ γειτονιϊσ όπου θα πρϋπει να 
φοιτόςουν. 

 
         Καλούμε, τέλοσ, την πολιτική ηγεςία του Υπουργείου Παιδείασ να 
ςυνειδητοποιήςει τισ δυςμενείσ, για τη δημόςια εκπαίδευςη, επιπτώςεισ των 
ρυθμίςεων που αφορούν τη λειτουργία των τριμελών επιτροπών και να φροντίςει, 
έςτω και τώρα, για την άρςη τησ εφαρμογήσ τουσ. 
 

 


