
 

 

 

 
 

 
 

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΤΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β3 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως 

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της απόφασης συγχώνευσης σε 3 τμήματα των 4 τμημάτων της Γ΄ τάξης 
του 4ου Γυμνασίου Αγ. Δημητρίου που αποτελεί ομόφωνο αίτημα μαθητών και γονέων. 

Η συγχώνευση σε 3 τμήματα των 4 τμημάτων της Γ΄ Τάξης του 4ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου 
που κρίθηκε σκόπιμη, με την επίκληση της κείμενης νομοθεσίας, έχει προκαλέσει τεράστια 
αναστάτωση και την αντίδραση των μαθητών του σχολείου και των οικογενειών τους. 
Σημειώνεται ότι η συγχώνευση των τμημάτων προκλήθηκε, επειδή μειώθηκε ο αριθμός των 
μαθητών της Γ΄ Τάξης οριακά κάτω από το σημείο που θέτει η σχετική νομοθεσία, λόγω της 
μετεγγραφής μαθητών σε άλλα σχολεία, αλλά και των μαθητών που έμειναν στάσιμοι. Φαίνεται, 
όμως, ότι κατά τη λήψη της απόφασης ουσιαστικά δεν συνυπολογίστηκαν: α) το γεγονός ότι τα 
τμήματα αυτά ήδη λειτουργούν από την έναρξη του σχολικού έτους, με αποτέλεσμα η 
συγχώνευση να προκαλεί σοβαρή αναστάτωση, διαταράσσοντας εντόνως την εκπαιδευτική 
διαδικασία, β) το γεγονός ότι το σχολείο στερείται τάξης ένταξης και παράλληλης στήριξης, 
καθώς, γ) το γεγονός ότι υπάρχει ένας αριθμός μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή 
αναπηρία, βάσει γνωματεύσεων και δ) το γεγονός ότι υπάρχουν θετικές εισηγήσεις, για το αίτημα 
ανάκλησης της συγχώνευσης των τμημάτων, από τον συντονιστή ειδικής αγωγής και τον 
συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του Δ΄ ΠΕΚΕΣ. Με δεδομένο ότι η διατήρηση των τμημάτων 
αποτελεί ομόφωνο αίτημα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 4ου Γυμνασίου Αγ. 
Δημητρίου, το οποίο υποστηρίζεται από το ΔΣ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Αγ. 
Δημητρίου, την ΕΛΜΕ Νοτίου Αττικής, την ΟΛΜΕ, Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων πολλών 
σχολείων του Δήμου, αλλά και όλες τις δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Αγ. Δημητρίου, 

ερωτάσθε κυρία Υπουργέ: 

1. Σκοπεύετε να ανακαλέσετε την απόφαση συγχώνευσης σε 3 τμήματα των 4 τμημάτων της Γ΄ 
τάξης του 4ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου; 

2. Σκοπεύετε να θεραπεύσετε το φαινόμενο συγχώνευσης τμημάτων σχολικών μονάδων κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ώστε να μη διαταράσσεται η εκπαιδευτική διαδικασία; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Τόνια Αντωνίου 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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