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ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ 

Με τθν υπ. αρικμόν 8277/13-10-2021 απόφαςθ του Διευκυντι Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Ν. Ευβοίασ κ. Δοφνα,  επιβλικθκε θ ςυγχϊνευςθ τμθμάτων τθσ Αϋ 

Λυκείου από τζςςερα (4) ςε τρία (3) και θ ανακατανομι των μακθτϊν τθσ Βϋ τάξθσ 

οι οποίοι κα ςτεγάηονται πλζον ςτο ςχολικό εργαςτιριο φυςικϊν επιςτθμϊν 

(.Ε.Φ.Ε), το οποίο ωσ εκ τοφτου αλλάηει χριςθ. φμφωνα με τθν υπ.  Αρικ. Πρωτ. 

194936/Δ2- 13-11-2017, που βρίςκεται ςε ιςχφ  με ΘΕΜΑ: «Μθ αλλαγι χριςθσ των 

χολικϊν Εργαςτθρίων Φυςικϊν Επιςτθμϊν (.Ε.Φ.Ε.) ςχολικϊν μονάδων Δ/κμιασ  

Εκπ/ςθσ», υπενκυμίηεται ότι ςχετικά με τθ χριςθ των χϊρων όπου ςτεγάηονται τα 

.Ε.Φ.Ε. των ςχολικϊν μονάδων Δ/κμιασ  Εκπ/ςθσ, εξακολουκοφν να είναι ςε ιςχφ:  

1. Η Τπουργικι Απόφαςθ με αρ. πρωτ. Φ.300.4/Ε1/1049/27-06-1984   

2. Η εγκφκλιοσ με αρ. πρωτ. Γ2/2388/23-06-2000 

3. Η εγκφκλιοσ με αρ. πρωτ. 131733/Γ7/22-11-2005 

4. Η εγκφκλιοσ με αρ. πρωτ. 175710/Γ7/19-11-2013 (κατά το μζροσ που αφορά ςτθ 

χριςθ των εργαςτθριακϊν αικουςϊν).    

Με τθν εφαρμογι τθσ άνωκεν απόφαςθσ το ΕΦΕ μετατρζπεται ςε αίκουςα 

διδαςκαλίασ ςτερϊντασ ζτςι τθ δυνατότθτα των μακθτϊν τθσ Αϋ και Γϋ Λυκείου να 

παρακολουκοφν τθ διεξαγωγι εργαςτθριακϊν αςκιςεων, προκακοριςμζνων από 

τθν φλθ των μακθμάτων τθσ τράπεηασ κεμάτων και των πανελλθνίων εξετάςεων 

αντίςτοιχα. 

Η αλλαγι χριςθσ του .Ε.Φ.Ε. ςυνιςτά εκπαιδευτικι ανιςότθτα, αφοφ οι μακθτζσ 

τθσ Αϋ και Γϋ τάξθσ κα ζχουν άνιςθ μεταχείριςθ ςε επίπεδο εξετάςεων, κακϊσ 

επίςθσ και παραβίαςθ του νόμου περί μθ αλλαγισ χριςθσ των χολικϊν Ε.Φ.Ε., ο 

οποίοσ ζχει ιςχφ ζωσ και ςιμερα. φμφωνα  με το ΦΕΚ 4677 τ. Βϋ/11/10/2021 

Αρικμ. Φ.251/126826/Α5 (1), που κακορίηει τον τρόπο εξζταςθσ των πανελλαδικά 

εξεταηόμενων μακθμάτων για ειςαγωγι ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ υποψθφίων 

Γενικοφ Λυκείου από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2022-23 και εφεξισ και ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπωσ τροποποιικθκε με τον ν. 4610/2019 (Α’ 

70), με το άρκρο 7 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και εκ νζου με τον ν. 4777/2021 (Α’ 25)  

ΕΛΙΔΑ 61810 Σ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ β που αφορά τθν εξζταςθ  των μακθμάτων 

«Φυςικι» και «Χθμεία» τθσ Ομάδασ Προςανατολιςμοφ Θετικϊν πουδϊν και 

πουδϊν Τγείασ, ιςχφουν τα εξισ:  το δεφτερο κζμα αποτελείται από ερωτιςεισ, με 

τισ οποίεσ ελζγχεται θ κατανόθςθ τθσ κεωρίασ και θ κριτικι  ικανότθτα των 

υποψθφίων και ςυγχρόνωσ οι νοθτικζσ δεξιότθτεσ που απζκτθςαν κατά τθν 



εκτζλεςθ των εργαςτθριακϊν αςκιςεων ι άλλων δραςτθριοτιτων που ζγιναν ςτο 

πλαίςιο του μακιματοσ. 

Σαυτόχρονα, παραβιάηονται τα υγειονομικά πρωτόκολλα του COVID 19 ςχετικά με 

τθ μθ μετακίνθςθ των μακθτϊν από αίκουςα ςε αίκουςα και ανάμειξθ των 

μακθτϊν μζςα ςτο χϊρο του ςχολείου, όπωσ πλζον κα επιβάλλεται ςε τμιματα τθσ 

Βϋ και Γϋ τάξθσ. Η ανάμειξθ διαφορετικϊν τμθμάτων ςτθν ίδια αίκουςα αποτελεί 

παράγοντα που επαυξάνει τον κίνδυνο διαςποράσ του κορονοϊοφ ςε περίπτωςθ 

που αςυμπτωματικόσ /ι μακθτισ/τρια γίνει άκελά του εςτία μετάδοςθσ. Μια 

τζτοια εξζλιξθ κα μποροφςε να δθμιουργιςει ςοβαρότατα προβλιματα τόςο ςτουσ 

ίδιουσ , ςε μζλθ των οικογενειϊν τουσ  και ςτουσ εκπ/κουσ που πικανόν κα 

μολυνκοφν. 

Επιπλζον, θ απόφαςθ ζρχεται μετά τθν παρζλευςθ ενόσ και πλζον  μθνόσ  από τθν 

ζναρξθ των μακθμάτων κάτι που διαταράςςει τθν ομαλι λειτουργία του ςχολείου 

και αναςτατϊνει τθν «δια ηϊςθσ» ςχολικι ηωι , θ οποία μετά τθν τραυματικι 

εμπειρία τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ παλεφει να βρει το ρυκμό τθσ και να καλφψει  

τα γνωςτικά και ςυναιςκθματικά κενά που άφθςε πίςω τθσ θ εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ. Αν μάλιςτα λθφκεί υπ’ όψιν ότι από φζτοσ κα ιςχφςει θ Σράπεηα 

Θεμάτων για τθν Αϋ και Βϋ Λυκείου, γίνεται αντιλθπτό ότι θ ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ 

τθν ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι υπονομεφει τθν προςπάκεια εκπαιδευτικϊν και 

μακθτϊν να προετοιμαςτοφν κατάλλθλα για τισ απαιτιςεισ του νζου ςυςτιματοσ. 

Επομζνωσ, για λόγουσ δημόςιασ υγείασ, εκπαιδευτικήσ ιςότητασ και μη τήρηςησ 

τησ νομοθεςίασ, θ Διευκφντρια και ο φλλογοσ κακθγθτϊν του ΓΕΛ ΒΑΘΕΟ 

ΑΤΛΙΔΑ διαμαρτφρονται  για τθν απόφαςθ του ΔΙΔΕ Ν. ΕΤΒΟΙΑ κ. Δοφνα.  

 

Η Διευθφντρια      
 
 
Μυλωνά Ευαγγελία                             
 

Ο φλλογοσ Διδαςκόντων    Σο Δεκαπενταμελζσ 
υμβοφλιο Μαθητών του 
ΓΕΛ Βαθζοσ Αυλίδασ 

 

 

 


