
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ  

Την Πέμπτη 14/10/2021 συνεδρίασε εκτάκτως ο Σύλλογος Διδασκόντων του Ημερήσιου ΕΠΑΛ Σύρου, με 

θέμα την από 13/10/2021 οδηγία του ΥΠΑΙΘ, που διαβιβάστηκε ηλεκτρονικά μέσω της ΔΔΕ Κυκλάδων, για 

σύμπτυξη των τμημάτων της Γ’ τάξης του σχολείου από 5 σε 4. 

Μετά από διαλογική συζήτηση, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε ομόφωνα (Πράξη 12η/2021) να μη 

συναινέσει στη σύμπτυξη των τμημάτων της Γ’ τάξης από 5 σε 4, θεωρώντας ότι το ισχύον πλαίσιο 

λειτουργίας είναι  απόλυτα νόμιμο και επαρκές, καλύπτοντας  παράλληλα τις παιδαγωγικές ανάγκες και 

τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Οι λόγοι και οι προϋποθέσεις που δικαιολογούν απόλυτα τη 

λειτουργία των  5 τμημάτων της Γ’ τάξης είναι οι εξής :  

 Με την τοποθέτηση άνω των 22 μαθητών/τριών δεν είναι δυνατό να τηρηθούν τα πρωτόκολλα 

λόγω CΟVID19 που απαιτούν 1,5 τμ ανά μαθητή  και αποστάσεις 1,5μ  ανά θρανίο, θέτοντας έτσι 

την υγεία των μαθητών και εκπαιδευτικών σε κίνδυνο. Οι 13 από τις 15 αίθουσες διδασκαλίας 

έχουν εμβαδό από 30τμ έως 35τμ. Τοποθέτηση άνω των 11 θρανίων στις αίθουσες αυτές είναι 

ανέφικτη και συνεπάγεται μειωμένη δυνατότητα θέασης του πίνακα για ορισμένους μαθητές (ήδη 

συμβαίνει σε κάποιες αίθουσες) και δυσκολία στο άνοιγμα των παραθύρων για τον απαραίτητο 

αερισμό, που θα επιβαρυνθεί κατά τη χειμερινή περίοδο. Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε 

προσπάθεια αύξησης του αριθμού μαθητών ανά τμήμα είναι ανεφάρμοστη, αντιπαιδαγωγική 

αλλά και επικίνδυνη.  

 Στη Γ’ τάξη του σχολείου μας φοιτούν συνολικά 15 μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, βάση γνωματεύσεων του ΚΕΣΥ, και 2 μαθήτριες/τριες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 

(χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα). Με βάση το άρθρο 11 του Ν. 4452/2017 επιτρέπεται η μείωση του 

αριθμού των μαθητών, εφόσον στο σχολείο δεν λειτουργεί Τμήμα Ένταξης.  Στα τμήματα της Γ΄ 

τάξης (και όχι μόνο) ισχύουν οι προϋποθέσεις που δικαιολογούν τη μείωση του αριθμού των 

μαθητών ανά τμήμα. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των μαθητών/τριών που εμφανίζουν μαθησιακές 

δυσκολίες στις υπόλοιπες τάξεις είναι ακόμη μεγαλύτερος (Α’ τάξη 29 μαθητές, Β’ τάξη 23 

μαθητές). Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ δε λειτουργεί (και ούτε πρόκειται για τη φετινή χρονιά 

τουλάχιστον) τμήμα ένταξης, παρότι το σχολείο μας υπερκαλύπτει τις προϋποθέσεις και έχει 

υποβάλει αντίστοιχο αίτημα σε ΚΕΣΥ και ΔΔΕ Κυκλάδων από 15/06/2021. Όλα τα ανωτέρω 

στοιχεία είναι διαθέσιμα προς έλεγχο, με τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των 

μαθητών/τριών.  

 Η κατανομή των μαθητών/τριών σε 5 τμήματα έγινε με βάση τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ για τις 

αποστάσεις στα σχολεία και τη δυνατότητα ανοίγματος των παραθύρων για επαρκή αερισμό. Σε 

συνθήκες πανδημίας και υπό το πλαίσιο περιορισμού της εξάπλωσης του COVID19, κάθε 

απόπειρα αύξησης της χωρητικότητας, θα καταπατούσε τα υγειονομικά πρωτόκολλα, 

δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες συγχρωτισμού, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των 

μαθητών, γονέων και των εκπαιδευτικών, που πασχίζουν (και το έχουν καταφέρει έως τώρα) να 

κρατήσουν τα σχολεία ανοικτά.  

 Η σύμπτυξη τμημάτων θα προκαλέσει νέα αναστάτωση στην όποια κανονικότητα έχει επανέλθει 

στους μαθητές της Γ’ τάξης μετά από ένα μήνα απρόσκοπτης λειτουργίας του σχολείου,  που μετά 

από ταλαιπωρία 2 ετών συνεχόμενων lockdowns και τηλεκπαίδευσης, καλούνται να καλύψουν 

κενά και να αναπληρώσουν πολύτιμο χρόνο, έχοντας να αντιμετωπίσουν παράλληλα νέα 

δεδομένα όπως την ΕΒΕ και τη νέα διαδικασία των μηχανογραφικών δελτίων.   



 Για τη λειτουργία των τμημάτων της Γ’ τάξης υπάρχει επάρκεια σε εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ ο 

εξορθολογισμός και η όποια εξοικονόμηση εκπαιδευτικού προσωπικού που επικαλείται το ΥΠΑΙΘ,  

αφορά μόλις 12 ώρες μαθημάτων γενικής παιδείας, που αποτελούν «σταγόνα στον ωκεανό» ως 

προς αυτή την προσπάθεια.  

Συμπερασματικά, οποιαδήποτε ενέργεια σύμπτυξης θα είναι επικίνδυνη, αντιπαιδαγωγική και 

ανακόλουθη με τις προσπάθειες επαναφοράς της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην κανονικότητα και 

περιορισμού της εξάπλωσης της πανδημίας στα σχολεία.  

Σύρος 15/10/2021 
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