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Θέμα: «Εξώδικη Διαμαρτυρία της ΕΛΜΕ Μαγνησίας για τα ΤΑΔ»

Όπως  είναι  γνωστό  η  Υπουργός  «μας»,  στη  μέση  της  Σχολικής  χρονιάς  έστειλε 

εγκύκλιο  η  οποία  αναφέρονταν  στις  «προϋποθέσεις  λειτουργίας»  των  ΤΑΔ  και 

βεβαίως,  οδηγούσε στην κατάργηση των περισσοτέρων από αυτά. Οι μαθητές 

των καταργηθέντων τμημάτων έχουν επιλογή να ενταχθούν σε τμήματα της ίδιας ή 

διαφορετικής Σχολικής Μονάδας. Αυτό, στην πράξη, σήμαινε: 

1. Απότομη διακοπή μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, για μία μερίδα μαθητών 

που συμμετείχε σ’ αυτή, και που το ίδιο το Υπουργείο στην έναρξη της Σχολικής 

Χρονιάς εφάρμοσε. 

2. Αλλαγή Σχολικού περιβάλλοντος στη μέση της χρονιάς. Να υπενθυμίσουμε 

στην Υπουργό και τους συνεργάτες της ότι η αλλαγή Σχολικού περιβάλλοντος 

είναι η σοβαρότερη κύρωση που κατά το νόμο ο σύλλογος καθηγητών μπορεί 

να επιβάλλει σε ένα μαθητή!!!

3.  Ένταξη μαθητών σε τμήματα στα οποία έχει διδαχθεί  διαφορετική ύλη, απ’ 
αυτή που παρακολούθησαν στα τμήματα στα οποία μέχρι τώρα φοιτούν. Ας 

φανταστούμε τι συνεπάγεται, αυτό, για τους μαθητές.

4. Συμπτύξεις, διόγκωση ή και αύξηση του αριθμού των τμημάτων των Σχολικών 
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Μονάδων  με  συνέπεια  μετακινήσεις  εκπαιδευτικών,  αλλαγή  ωρολογίων 

προγραμμάτων, διαδικασιών κλπ.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Μαγνησίας με σχετικό έγγραφό του κάλεσε  κάθε Στέλεχος της 

Εκπαίδευσης  το  οποίο  θα  καλούνταν  να  αποφασίσει,  να  μη  προχωρήσει  σε 

συγχωνεύσεις τμημάτων στη μέση της χρονιάς για κανένα λόγο. 

Πάραυτα, 

• γίναμε μάρτυρες συγχωνεύσεων των εν λόγω 

τμημάτων σε άλλα, Γενικής Παιδείας, αντί της συνέχισης της λειτουργίας τους ως 

αυτόνομα τμήματα Γενικής Παιδείας. 

• γίναμε  μάρτυρες  μετακινήσεων 

εκπαιδευτικών οι οποίες ή ήταν απόρροια αυτών των συγχωνεύσεων είτε ήταν 

μεθοδευμένες ενέργειες με στόχο τις συγχωνεύσεις (εφόσον ένας καθηγητής του 

ΤΑΔ μετακινείται σε άλλο Σχολείο, οι μαθητές του για να κάνουν μάθημα έχουν 

μόνο μία  λύση,  να μετακινηθούν  σε  άλλο τμήμα Γενικής  Παιδείας.  Δηλαδή να 

πραγματοποιηθεί συγχώνευση των δύο τμημάτων).

• γίναμε  μάρτυρες  αλλαγής  Σχολικού 
Περιβάλλοντος, της σοβαρότερης από της κυρώσεις της νομοθεσίας, για δεκάδες 

μαθητές.  Πράγματι,  η  μετακίνηση  κάποιου  μαθητή  σε  ένα  άλλο  τμήμα,  με 

διαφορετικούς  καθηγητές,  με  διαφορετική  ως  τώρα  διδαχθείσα  ύλη  και  με 

διαφορετικές  συνθήκες  διδασκαλίας,  ισοδυναμεί  με  αλλαγή  Σχολικού 

Περιβάλλοντος.

Και το σημαντικότερο: όλα αυτά συνέβησαν με βάση έγγραφες ή προφορικές 
εντολές  της  Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Μαγνησίας  ενώ 
μπορούσαν να αποφευχθούν.

Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,

για τους παραπάνω λόγους, το ΔΣ της ΕΛΜΕ Μαγνησίας αποφάσισε  ομόφωνα και 

υλοποίησε  την  απόφαση  αναφορικά  στην  επίδοση  Εξώδικης  Διαμαρτυρίας 
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Πρόσκλησης και Δήλωσης κατά της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

με σκοπό την επαναφορά στην ομαλή λειτουργία των τμημάτων ΤΑΔ ως τμήματα 

γενικής παιδείας, την επιστροφή όλων των εκπαιδευτικών τους στις θέσεις τους και 

την αποτροπή τέτοιων ενεργειών στο μέλλον.

Ελπίζουμε να μη χρειαστεί η συνέχιση του δικαστικού μας αγώνα.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος

Σωκράτης 
Σαβελίδης

Ο Γραμματέας

Αλέκος Αρβανιτάκης

Ο Αντιπρόεδρος

Κώστας Λαγός
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