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Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19/6/2020, έπειτα από σχετικό 

αίτημα του Δ.Σ. του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής”, συνάντηση 

με τον Διευθυντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας και την αναπληρώτρια  Διευθύντρια και 

προϊσταμένη εκπαιδευτικών θεμάτων, κατά την οποία ενημερωθήκαμε 

σχετικά με τις ενέργειες της Διεύθυνσης για την σύσταση των τμημάτων στα 

Νηπιαγωγεία και της Α΄ Δημοτικού, καθώς  και για άλλα τρέχοντα θέματα. 

Τέθηκαν, από τον Πρόεδρο και την Γραμματέα του Συλλόγου 

ερωτήματα σε σχέση με την απαρέγκλιτη τήρηση του Νομικού πλαισίου 

αναφορικά με τον αριθμό των μαθητών των συγκεκριμένων τμημάτων. 

Απαιτήσαμε να τηρηθεί ευλαβικά και απαρέγκλιτα το νομικό πλαίσιο για τις 

μειώσεις των μαθητών τμημάτων με διαγνώσεις και για τις αίθουσες με 

μειωμένα τετραγωνικά. 

Καταθέσαμε ως κυρίαρχο αίτημα την εξασφάλιση όρων εργασιακής 

αξιοπρέπειας για τις συναδέλφους εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων και 

των Δημοτικών. 

 Δηλώσαμε ότι θα επιμείνουμε σε αυτό και σε καμιά περίπτωση δεν 

πρόκειται να δεχθούμε εμβαλωματικές λύσεις της τελευταίας στιγμής από 

την πλευρά των Δήμων, που επιχειρούν να   στοιβάξουν νήπια και μαθητές 

Νηπιαγωγείων & Δημοτικών σε υπερπλήρη και υποβαθμισμένα τμήματα 

των 25 παιδιών, σε ακατάλληλους χώρους οι οποίοι δεν πληρούν κανέναν 

στοιχειώδη όρο για την ουσιαστική μόρφωση, την υγεία και την ασφάλεια 

όλων των μαθητών.  



Επίσης αναφέραμε ρητά ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να 

εμπλακούν οι συναδέλφισσες Νηπιαγωγοί στην διαδικασία ορισμού 

μετακίνησης μαθητών σε όμορα Νηπιαγωγεία ή παραρτήματα. Η 

συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί υποχρέωση του Δ/ντη εκπαίδευσης και 

κανενός άλλου. 

  Από την πλευρά του Δ/ντη εκπαίδευσης και της αναπληρώτριας 

Δ/ντριας ανακοινώθηκε ότι όλες οι περιπτώσεις οι οποίες εμπίπτουν στους 

λόγους μείωσης του αριθμού των μαθητών των τμημάτων θα τηρηθούν 

στο ακέραιο. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής”, θα συνεχίσει 

να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις συναδέλφους Προϊσταμένες 

Νηπιαγωγούς και Διευθυντές/ντριες Δημοτικών, ώστε να ενημερώνεται για 

τυχόν ζητήματα που θα προκύψουν και να παρέμβει όπου κριθεί αναγκαίο. 

  

Από το Δ.Σ. του Συλλόγου 


