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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ 
 
 
 Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ δίνει σήμερα στη δημοσιότητα τα τελικά στοιχεία, που 
έχει στη διάθεσή του για πολυμελή τμήματα σε διάφορα σχολεία της Β/βάθμιας 
Εκπ/σης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε 302 σχολεία υπάρχουν τουλάχιστον 1.550 
περιπτώσεις τάξεων με πάνω από 25 μαθητές (από τις οποίες τουλάχιστον 383 με 28 
– 30 μαθητές και 25 περιπτώσεις με πάνω από 30 μαθητές, δηλαδή κατά παράβαση 
του νόμου). 
 Δεν πιστεύουμε ότι με αυτές τις συνθήκες μπορεί να προχωρήσει 
αποτελεσματικά το εκπαιδευτικό έργο και να ενισχυθούν οι διαδικασίες της μάθησης 
και της ευαισθητοποίησης των μαθητών μας. Βέβαια τις ευθύνες γι’ αυτήν την 
απαράδεκτη κατάσταση φέρει η κυβέρνηση, η οποία αποφεύγοντας να κάνει 
μαζικούς διορισμούς, εφαρμόζει απαρέγκλιτα την πολιτική της τρόικας (δηλαδή 
την πολιτική της λιτότητας και των περικοπών). 
 Καταγγέλλουμε ακόμη ότι ενώ η επίσημη θέση του Υπουργείου Παιδείας 
(όπως εκφράστηκε στη συνάντηση με την ΟΛΜΕ από την ίδια την Υπουργό στις 7 
Σεπτέμβρη) είναι ότι θα τηρηθεί το 25 ως ανώτατο όριο μαθητών ανά τμήμα (εκτός 
από ελάχιστες περιπτώσεις κτιριακών προβλημάτων σε 5 μεγάλες πόλεις, όπου ο 
αριθμός δε θα υπερβεί τους 27 μαθητές), αυτή η θέση παραβιάζεται και δε γίνεται 
καμία προσπάθεια να υλοποιηθεί. 
 Το αντίθετο μάλιστα! Υπάρχουν έγγραφα (όπως το πρόσφατο 
Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Αττικής), που επιχειρεί να ελέγξει αν τηρήθηκε ο 
νόμος στο χωρισμό των τμημάτων (δηλαδή αν επιβλήθηκαν παντού τμήματα με 30 
μαθητές). 
 Θέλουμε μια ξεκάθαρη απάντηση. Ποιος τελικά εκφράζει την πολιτική του 
Υπουργείου; Αν αυτό το κάνει η πολιτική του ηγεσία, θα γίνει καμιά προσπάθεια να 
υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της;  

Αν θέλουμε να μιλάμε για καλύτερη Παιδεία, πρέπει και να το εννοούμε. 
 
(Για να δείτε την αναλυτική κατάσταση με τα ΠΟΛΥΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ 
πατήστε εδώ: http://olme-attik.att.sch.gr/files/deltia/POLYMELH.pdf ) 
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