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Αθήνα, 27/02/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στεηικά με ηοσς «μη παρακολοσθούνηες» μαθηηές ηων ΕΠΑΛ

Την πεπίοδο αςηή ολοκληπώνεηαι ηο Α΄ ηεηπάμηνο για όλα ηα ζσολεία ηηρ
σώπαρ. Η Υ.Α. 10645/ΓΓ4/22-1-2018 (Β΄120) όπυρ ζςμπληπώθηκε με ηην εγκύκλιο
ηος ππ. Υθςποςπγού Παιδείαρ κ. Μπαξεβανάκη 14184/Γ4/26-01-2018, αναθέπει ηα
ακόλοςθα:
«Σηελ εηδηθέ πξάμε ηνπ Σ πιιόγνπ ησλ Γηδαζθόλησλ θάζε Α ' ηεηξακήλνπ,
εθόζνλ έρεη δηαπηζησζεί όηη ην άζξνηζκα ησλ απνπζηώλ ηνπ /ηεο καζεηέ /ηξηαο εήλαη
κεγαιύηεξν από ηνλ αξηζκό απνπζηώλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηε θνίηεζε αλεπαξθή
, ν/ε
καζεηήο/ηξηα ραξαθηεξήδεηαη σο κε παξαθνινπζώλ/νύζα θαη δε ιακβάλεηαη ππόςε α)
ζηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηνπ ηκέκαηνο γηα ηηο αλαζέζεηο ησλ καζεκάησλ , ζεσξεηηθώλ
θαη εξγαζηεξηαθσ́λ , θαζώο θαη β) ζηνλ πξνγξακκαηηζκν́ ηκεκάησλ γηα ην επν́κελν
ζρνιηθό έηνο , θελώλ θαη πιενλαζκάησ λ ησλ εθπαηδεπηηθσ́λ . ( Υ.Α. 103539/Γ4/24-062016 Β ́ 2081)».
Έηζι ζύμθυνα με ηην παπαπάνυ διάηαξη ηα ΔΠΑΛ βπίζκονηαι μπποζηά ζε
μια νέα απειλή. Η εθαπμογή ηηρ παπαπάνυ εγκςκλίος θα θέπει ανηιμέηυπα ηα
ΔΠΑΛ με ένα νέο κύμα ζςγσυνεύζευν ημημάηυν και ειδικοηήηυν ζηα μέζα ηηρ
σπονιάρ.
Η εθαπμογή ηηρ ζςγκεκπιμένηρ διάηαξηρ και ηο ενδεσόμενο κύμα
ζςγσυνεύζευν και καηαπγήζευν ημημάηυν και ηομέυν θα ζημάνει μοιπαία ηην βίαιη
ανακαηανομή ακόμα και εκδίυξη μαθηηών από ηο ζσολείο πος θοιηούν, με ηην
έναπξη ηηρ επόμενηρ ζσολικήρ σπονιάρ.
Ταςηόσπονα η νέα μείυζη ηυν ημημάηυν θα οδηγήζει ζηην ςποβάθμιζη ηηρ
ποιόηηηαρ ηηρ εκπαίδεςζηρ. Τέλορ, θα δημιοςπγήζει ςποσπευηικά και νέο κύμα
εκηοπίζευν και μεηακινήζευν εκπαιδεςηικών από ζσολείο ζε ζσολείο για να
καλύτοςν ηο πολύπαθο υπάπιό ηοςρ.
Το ΔΣ ηης ΟΛΜΕ καλεί:
Τη Γιοίκηζη να μην πποσυπήζει ζηην εθαπμογή ηηρ πος θα δημιοςπγήζει
ηεπάζηια αναζηάηυζη ζηοςρ μαθηηέρ ηυν ΔΠΑΛ και ηοςρ εκπαιδεςηικούρ πος
διδάζκοςν ζε αςηά.
 Τοσς ζσλλόγοσς διδαζκόνηων να μην πποσυπήζοςν ζηη ζύνηαξη ηηρ ειδικήρ
ππάξηρ για ηον σαπακηηπιζμό ηυν μη παπακολοςθούνηυν μαθηηών. Σε καμιά
πεπίπηυζη να μην δεσηούν ηποποποίηζη ηηρ ανάθεζηρ μαθημάηυν και ηηρ καηανομήρ
υπών ζηη μέζη ηηρ ζσολική σπονιάρ. Οι ζύλλογοι διδαζκόνηυν είναι αποκλειζηικά


απμόδιοι να πποσυπήζοςν ζηον σαπακηηπιζμό θοίηηζηρ ζηο ηέλορ ηηρ σπονιάρ και
ηαςηόσπονα να αναθέζοςν μαθήμαηα και καηανομή υπών ζηοςρ καθηγηηέρ ηος
ζσολείος.
 Τις Διεσθύνζεις Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης να ζηαμαηήζοςν ηιρ
πποζπάθειερ για ηην αύξηζη ηυν ςπεπαπιθμιών.

