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Θέμα: «Χαρακτηρισμός μαθητών  ΕΠΑΛ ως «μη παρακολουθούντων»» 

Κυρία Υπουργέ, 

Την 1η/02/2021 λάβατε Επιστολή από το Α’ ΕΛΤΕΕ Θεσσαλονίκης που αφορά στην υπέρβαση 

ανώτατων ορίων απουσιών επαρκούς φοίτησης των μαθητών των ΕΠΑΛ για όσους δεν μπόρεσαν 

να παρακολουθήσουν το σύνολο των εξ αποστάσεως μαθημάτων τηλεκπαίδευσης μέσω WEBEX. 

Δεδομένων των πρωτοφανών υγειονομικών συνθηκών, οι οποίες παραπέμπουν σε συνθήκες 

εμπόλεμης κατάστασης, οι μαθητές βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της αποπομπής τους. 

Η επιστολή έχει το κάτωθι περιεχόμενο:   

 

«Κυρία Υπουργέ,  

Με τη λήξη του Α΄ τετραμήνου και σε εφαρμογή της παρ.6 του άρ. 27 της ΥΑ 79942/ΓΔ4/ 21-5-2019 (ΦΕΚ 

2005 τ.Β’ 31-5-2019) οι Σύλλογοι διδασκόντων των ΕΠΑΛ οφείλουν να προβούν στον χαρακτηρισμό 

μαθητών/τριών ως «μη παρακολουθούντων» εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο 

απουσιών της επαρκούς φοίτησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποπομπή όσων μαθητών δεν μπόρεσαν να 

παρακολουθήσουν το σύνολο των εξ αποστάσεως μαθημάτων τηλεκπαίδευσης μέσω WEBEX, την 

τροποποίηση των αναθέσεων στα εργαστηριακά μαθήματα (με κατάργηση του 2ου εκπαιδευτικού) και στην 

κατάργηση θέσεων υποδιευθυντών των ΕΠΑΛ. Η Ελλάδα ολόκληρη, τα σχολεία, οι μαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί βιώνουμε πρωτόγνωρες συνθήκες, που οι μόνες ανάλογες ήταν σε καιρό πολέμου. Πιστεύουμε 

ότι η Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΑΙΘ είναι σε γνώση του προβλήματος και θεωρούμε ότι το άρθρο 36 του 

Σχεδίου Νόμου "Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, 

Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις" που κατατέθηκε στη Βουλή στις 29 

Ιανουαρίου, έχει σκοπό να θεραπεύσει αυτό ακριβώς το πρόβλημα, με εξουσιοδοτική διάταξη προς την 

Υπουργό. αρ. πρ. 02 / 01-02-2021, σελ.2/2 Ως τότε, και επειδή οι Σύλλογοι θα πρέπει να προβούν άμεσα στην 
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συνεδρίαση του Α΄ τετραμήνου μόλις ανοίξουν τα σχολεία, ενώ κάποιοι σύλλογοι έχουν ήδη προβεί στον εν 

λόγω χαρακτηρισμό, ζητούμε ειδικά για φέτος λόγω COVID α) Να εκδοθεί και να αποσταλεί άμεσα στα 

σχολεία εγκύκλιος με την οποία να δίνεται εντολή στα σχολεία να μην προβούν στον χαρακτηρισμό μαθητών 

«ως μη παρακολουθούντων», β) Να αυξηθούν τα όρια των απουσιών για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των 

μαθητών ως επαρκούς». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε, 

1. Προτίθεστε και πότε να εκδώσετε και να αποστείλετε στα σχολεία εγκύκλιο με την οποία να 

δίνεται εντολή στα σχολεία να μην προβούν στον χαρακτηρισμό μαθητών «ως μη 

παρακολουθούντων», β) Να αυξηθούν τα όρια των απουσιών για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης 

των μαθητών ως επαρκούς»; 

2. Δοθέντος ότι η μη παρακολούθηση οφείλεται σε πλείστες περιπτώσεις στην οικονομική αδυναμία 

μαθητών να έχουν πρόσβαση στον σχετικό υλικοτεχνικό εξοπλισμό που προϋποθέτει η εξ αποστάσεως 

τηλεκπαίδευση, προτίθεστε να διοχετεύσετε μέρος του προϋπολογισμού της παιδείας στην προμήθεια των 

ΕΠΑΛ με τον σχετικό εξοπλισμό ώστε να καλυφθούν τα κενά και να καταστεί δυνατή η ισότιμη πρόσβαση 

όλων στο αγαθό της δημόσιας δωρεάν παιδείας; 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 
Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 




