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Καμία αλλαγή σε τμήματα, τομείς, ειδικότητες και εργασιακό καθεστώς των 

εκπαιδευτικών 

Την περίοδο αυτή,  ολοκληρώνεται το πρώτο τετράμηνο για όλα τα σχολεία της 

χώρας. Η υπουργική απόφαση 103539/Δ4 του πρώην υπουργού Παιδείας Ν. Φίλη, 

που έπαψε να ισχύει με την νέα ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018,  επέβαλε μια κρυφή αλλά 

ιδιαίτερα επικίνδυνη ρήτρα που αφορά όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας. Σύμφωνα με την 

απόφαση Φίλη «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 δεν 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.?» 

Αν και η νέα Υ.Α. καταργεί όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις, ο Υφυπουργός Παιδείας 

Μπαξεβανάκης με ενημερωτικό σημείωμα προς τις σχολικές μονάδες ανακοίνωσε 

την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε συμπλήρωση της ΥΑ  

10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄120) με θέμα «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα 

οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», και 

στην οποία επανέρχεται το γνωστό θέμα των ΜΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ στη μέση της σχολικής χρονιάς. Την ίδια χρονική στιγμή και πριν 

καν υπογραφεί η τροποποίηση-συμπλήρωση της ΥΑ, διάφοροι ΔΔΕ σπεύδουν να 

υλοποιήσουν διάταξη που δεν υφίσταται και που δηλώνει το ΥΠΠΕΘ ότι θα την 

επαναφέρει στο επόμενο διάστημα 

Έτσι σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη  τα ΕΠΑΛ βρίσκονται μπροστά σε μια νέα 

απειλή. Η εφαρμογή της παραπάνω εγκυκλίου θα φέρει αντιμέτωπα τα ΕΠΑΛ με ένα 

νέο κύμα συγχωνεύσεων τμημάτων ακόμα και καταργήσεων τομέων και ειδικοτήτων 

στα μισά της χρονιάς! Η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης και το ενδεχόμενο 

κύμα συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμημάτων και τομέων θα σημάνει μοιραία την 

βίαιη ανακατανομή ακόμα και εκδίωξη μαθητών από το σχολείο που φοιτούν, όμοια 

με αυτή που βίωσαν στις αρχές της σχολικής χρονιάς. Ταυτόχρονα θα σημάνει νέα 

διόγκωση των τμημάτων που σημαίνει παραπέρα υποβάθμιση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης. Τέλος θα δημιουργήσει υποχρεωτικά και νέο κύμα εκτοπίσεων και 

μετακινήσεων εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο για να καλύψουν το πολύπαθο 

ωράριό τους. 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί: 

- Άμεσα το υπουργείο να μην προχωρήσει στην συμπλήρωση της 

υπουργικής απόφασης 103539/Δ4, που αφορά τους μη παρακολουθούντες 

μαθητές και τη Διοίκηση να μην προχωρήσουν στην εφαρμογή της που θα 
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δημιουργήσει τεράστια αναστάτωση στους μαθητές των ΕΠΑΛ και τους 

εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε αυτά.  

- Τους συλλόγους διδασκόντων να μην προχωρήσουν στη σύνταξη της 

ειδικής πράξης για τον χαρακτηρισμό των μη παρακολουθούντων μαθητών. 

Σε καμιά περίπτωση να μην δεχτούν τροποποίηση της ανάθεσης μαθημάτων 

και της κατανομής ωρών στη μέση της σχολική χρονιάς. Οι σύλλογοι 

διδασκόντων είναι αποκλειστικά αρμόδιοι να προχωρήσουν στον 

χαρακτηρισμό φοίτησης στο τέλος της χρονιάς και ταυτόχρονα να αναθέσουν 

μαθήματα και κατανομή ωρών στους καθηγητές του σχολείου. 

- Τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να σταματήσουν τις 

προσπάθειες για την αύξηση των υπεραριθμιών. 

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στη νέα απειλή που στέκει πάνω από τα σχολεία όλης 

της χώρας να πάρει σάρκα και οστά. 

 


