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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Είναι πλέον ορατό σε όλους μας ότι μια σειρά «περιστατικών» τα οποία λαμβάνουν χώρα στα σχολεία μας 

δεν είναι καθόλου «αθώα». Τα περισσότερα από αυτά εντάσσονται στο φόντο των αντιδραστικών 

αναδιαρθρώσεων που επιχειρούν να επιβάλουν στο δημόσιο σχολείο η κυβέρνηση και το Υπουργείο με τους 

αντιεκπαιδευτικούς νόμους που έχουν ψηφίσει αξιοποιώντας, βέβαια, και το οπλοστάσιο των νόμων που έχουν 

περάσει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. 

Το ίδιο ισχύει και για το θέμα που προέκυψε στο 1ο ΕΠΑΛ Πρέβεζας. Στα ΕΠΑΛ ισχύει η απαράδεκτη 

απόφαση (18533/Δ4/02-02-2018 ( Β΄450 ) ΥΑ) η οποία αναφέρει: «Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των 

Διδασκόντων των ΕΠΑΛ κάθε Α΄ τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του 

μαθητή είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο μαθητής 

χαρακτηρίζεται ως μη παρακολουθών και δε λαμβάνεται υπόψη α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις 

αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς και β) στον προγραμματισμό τμημάτων για 

το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών.». Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 

6 του άρθρου 27 της ΥΑ 79942/ΓΔ4/ 21-5-2019 (ΦΕΚ 2005 τεύχος Β 31-5-2019) οι σύλλογοι διδασκόντων των 

ΕΠΑΛ καλούνται σε συνεδρίαση με τη λήξη του Α΄ τετραμήνου για να χαρακτηρίσουν ως «μη παρακολουθούντες» 

τους μαθητές/τριες για τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών τους είναι μεγαλύτερο από 

τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή.  

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση των αναθέσεων εργαστηριακών μαθημάτων (όπου προβλέπεται 

η ανάθεση σε δύο εκπαιδευτικούς) αλλά και την κατάργηση θέσεων υποδιευθυντών. Να αναφέρουμε ότι οι 

μαθητές αυτοί δε χαρακτηρίζονται ως απορριπτόμενοι φοίτησης αλλά ως «μη παρακολουθούντες». Στους 

συγκεκριμένους μαθητές δεν ανακοινώνεται κάποιο αποτέλεσμα φοίτησης και διατηρούν τη μαθητική ιδιότητα 

προσερχόμενοι κανονικά στα μαθήματα. Συνεχίζουν να είναι στο μαθητικό δυναμικό του σχολείου, μέχρι τον 

χαρακτηρισμό φοίτησης όλων των μαθητών του σχολείου στο τέλος της σχολικής χρονιάς. 

Όπως καταλαβαίνουμε είναι επιεικώς απαράδεκτο (ειδικά σε συνθήκες πανδημίας με όλα τα γνωστά 

προβλήματα όσον αφορά τις απουσίες που αναγκάζονται να κάνουν πολλές φορές οι μαθητές) να 

απορρίπτονται μαθητές και ν’ αλλάζουν άρδην οι εργασιακές συνθήκες και το ωράριο των συναδέλφων στη 

μέση της σχολικής χρονιάς! 

Η εφαρμογή της παραπάνω εγκυκλίου στο πρώτο ΕΠΑΛ Πρέβεζας επέφερε μείωση των μαθητών του 

τμήματος Β΄ μηχανολόγων και κατάργηση του δεύτερου συναδέλφου στα εργαστηριακά μαθήματα!  

Το ντόμινο των εξελίξεων με τις νέες αναθέσεις μαθημάτων οδήγησε σε άσκηση πιέσεων από τη διεύθυνση 

του σχολείου σε συναδέλφισσα να αποδεχθεί πρόγραμμα στο πλαίσιο της ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ 

στα μέσα της χρονιάς χωρίς η ίδια να το έχει ποτέ αναλάβει και χωρίς να το επιθυμεί (η συμμετοχή στα 

προγράμματα αυτά είναι προαιρετική). 

Καλούμε την ΕΛΜΕ Πρέβεζας να παρέμβει και παίρνοντας θέση  να στηρίξει τους συναδέλφους και 

τις συναδέλφισσες, ώστε να μην αλλάξουν οι αναθέσεις των μαθημάτων τους στη μέση της σχολικής 

χρονιάς,  να σταθεί στο πλευρό της συναδέλφισσας μπροστά στις πιέσεις που δέχεται,  να θέσει άμεσα 

το ζήτημα στην ΟΛΜΕ στην κατεύθυνση της κατάργησης των κατάφωρα άδικων εγκυκλίων. 

Τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό, υπενθυμίζουμε ότι οι διευθυντές και οι διευθύντριες των σχολείων είναι 

συνάδελφοι και συναδέλφισσες και όχι το μακρύ χέρι του Υπουργείου στην εσωτερική ζωή των σχολείων μας. 

Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο στον «πόλεμο» που έχουν κηρύξει ενάντια στο δημόσιο 

δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά έχουν προσθέσει την πρόθεση καθιέρωσης του μοντέλου του διευθυντή – 

μάνατζερ που με αυταρχικό και αντιδημοκρατικό τρόπο θα επιβάλλει τις όποιες εντολές. Θυμίζουμε ότι  ο 

συνάδελφος διευθυντής του 1ου Λυκείου Πρέβεζας, Δημητρακόπουλος Νίκος, ο οποίος δεν αποδέχτηκε (προς 

τιμήν του) τον ρόλο αυτό και σεβάστηκε την απόφαση του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου του, 

τιμωρήθηκε με ΕΔΕ! Είναι στο χέρι όλων των συναδέλφων και των συναδελφισσών να ορθώσουμε το 

ανάστημά μας και διεκδικώντας το αυτονόητο· τη δημοκρατική λειτουργία των σχολικών μονάδων. Κανείς να 

μην αποδεχθεί να «παίξει» τον ρόλο του διευθυντή-επιθεωρητή και κανείς/καμία να μην υποταχθεί σε 

αποφάσεις που βάλλουν τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών και τα εργασιακά μας δικαιώματα! 
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