
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 

συνεργασία ανατροπής 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

«Γράμμα, γράμμα, λέξη, λέξη» διάλυση του δημόσιου σχολείου 

 
Άρθρο 49  
«Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι είκοσι τέσσερις (24), με δυνατότητα 

προσαύξησης κατά ποσοστό 10% με απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. 

Από επταθέσιο σχολείο και άνω ο ελάχιστος αριθμός των μαθητών δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος από είκοσι (20) ανά τμήμα». 

 

«Γράμμα, γράμμα, λέξη, λέξη» το πρόγραμμα της ΝΔ για το οποίο υπερηφανεύεται η 

υπουργός Παιδείας σαρώνει τμήματα στο δημόσιο σχολείο! 

Με την κατάθεση προς ψήφιση του πολυνομοσχεδίου μέσα στην υγειονομική κρίση, η 

κυβέρνηση προσηλωμένη στους σχεδιασμούς του ΟΟΣΑ και της ΕΕ πλήττει το δημόσιο 

δωρεάν σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών. Το επόμενο διάστημα  στη 

Δ΄ Αθήνας αλλά και σε πανελλαδική κλίμακα τα τμήματα θα μειωθούν δραματικά. 

Σημειωτέον ότι η μελέτη των στοιχείων αφορά μόνο την Α ́  Δημοτικού με βάση τον αριθμό 

των τμημάτων και τον αριθμό των μαθητών για την τρέχουσα σχολική χρονιά 2019-2020 

στη Δ΄  Αθήνας. 

 

 

Τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα είναι συγκλονιστικά! 

 

 

ΣΧΟΛΕΙΑ Δ΄ 

ΑΘΗΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧ.ΕΤΟΣ 2019-

ΤΜΗΜΑΤΑ 

Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧ.ΕΤΟΣ 2020-

2021 

(Με 24 παιδιά 

ανά 

τμήμα) 

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧ.ΕΤΟΣ 2020-

2021 

(Με 26 παιδιά 

ανά 

τμήμα) 

ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

        32         24     23 

ΑΛΙΜΟΣ         14         12     11 

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ         16         12     11 

ΓΛΥΦΑΔΑ         30         25     24 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ           7           6       6 



ΚΑΛΛΙΘΕΑ         35         29     26 

ΜΟΣΧΑΤΟ         11         10       9 

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ         20         20     19 

ΠΑΛΑΙΟ 
ΦΑΛΗΡΟ 

        22         18     17 

ΤΑΥΡΟΣ          8          6       5 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

      195       162 

    (-33)  

    151 

   (-44) 
 

 
Είναι σαφές ότι η μείωση των τμημάτων συνεπάγεται πολλές υπεραριθμίες με την 
εφαρμογή του ορίου 24 ή 26 μαθητές. Έτσι μειώνονται αντίστοιχα πολλές θέσεις 
εργασίας δασκάλων, νηπιαγωγών και όλων των ειδικοτήτων. 

 

Οι απώλειες θέσεων εργασίας στα νηπιαγωγεία για τον επόμενο Σεπτέμβρη θα είναι 
πολλές ειδικά στους δήμους που δε θα εφαρμοστεί η δίχρονη υποχρεωτική 
προσχολική αγωγή. Τα τμήματα από 2 θα γίνονται 1 στα 2/θέσια νηπιαγωγεία με 

«νόμιμη» μετακίνηση μαθητών σε όμορα νηπιαγωγεία ή όπου υπάρχει θέση. Από 
την άλλη θεσπίζεται κατώτατο όριο 16 παιδιά ανά τμήμα που σημαίνει ότι με 32 
παιδιά δε θα υπάρχουν δύο τμήματα, αλλά θα υπάρχει πίεση στην/στον 

προϊσταμένη/-ο του νηπιαγωγείου να αυξήσει τον αριθμό των μαθητών του 
τμήματος σε 26 και ́ ΄υποχρέωση΄΄ των γονιών να μετακινηθούν. 
 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Παιδείας ανοίγουν τα χαρτιά τους για την τύχη του δημόσιου σχολείου. Επιδιώκουν 
σχολεία των «αρίστων» για τα παιδιά της τάξης τους και για την συντριπτική 
πλειοψηφία των παιδιών του ελληνικού λαού επιφυλάσσουν πολυπληθή τμήματα της 

δεκαετίας του ’60 με αναίρεση των μορφωτικών δικαιωμάτων των 
μαθητών/μαθητριών. 
 

                              Δεν θα τους το επιτρέψουμε! 
 

Ξεσηκωμός στην εκπαίδευση, μαζί με τους γονείς των παιδιών μας για 
να υπερασπίσουμε το δημόσιο σχολείο των όλων, των ίσων, των 
διαφορετικών. 
 
 

                                    συναδελφικά, 
Γιάννης Αναγνωσταράς 

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Δ’ Αθήνας 
τακτικό μέλος, 6970881702 

Γιάννης Βούρβουλης  
αναπλ.μέλος 6976775312 

εκλεγμένοι με το ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ- συνεργασία 
ανατροπής 

 
 


