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Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και οι Μαθητές της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.-

ΕΠΑ.Σ.), τίµησαν σήµερα 30 Ιανουαρίου 2014 τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών στις 

αίθουσες των ∆ικαστηρίων! Ενώπιον της ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικράτειας, 

συζητήθηκε η ΠΡΟΣΦΥΓΗ µας κατά του Υπουργού Παιδείας για τη µη λειτουργία της Α΄ 

τάξης των ΕΠΑ.Σ. και των Τοµέων Υγείας – Πρόνοιας και Εφαρµοσµένων Τεχνών της Β΄ τάξης 

των ΕΠΑ.Λ. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος µας κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, Καθηγητής του 

Συνταγµατικού ∆ικαίου, ανέπτυξε εµπεριστατωµένα τους λόγους για τους οποίους ζητάµε την 

ακύρωση των παράνοµων, αυθαίρετων και αντισυνταγµατικών διοικητικών Πράξεων του 

Υπουργού, που αναφέρονται αναλυτικά στο δικόγραφό µας: 

https://drive.google.com/file/d/0By9rGx4zWVgJQS1sQnh2dDV6Z3c/edit?usp=sharing 

Η παρουσία του Υπουργείου δια των δικηγόρων του, υπήρξε οµολογούµενως 

αναιµική και η επιχειρηµατολογία τους περιορίστηκε στα εξής: 

α) Ισχυρίστηκαν ότι κατά τις εγγραφές του Ιουνίου, οι δηλώσεις των Μαθητών για 

επιλογή Τοµέα και Ειδικότητας …«δεν είναι δεσµευτικές…» και ότι οι µαθητές είχαν δικαίωµα 

να αλλάξουν την επιλογή τους τον Σεπτέµβρη (αποσιωπώντας βεβαίως ότι ∆ΕΝ το έκαναν µε 

τη θέλησή τους, αλλά εξαναγκάστηκαν…) ! 

β) Το ότι δεν θα λειτουργούσαν οι Τοµείς και οι Ειδικότητες προκύπτει «έµµεσα» από 

το Νόµο 4172/2013 για τις «∆ιαθεσιµότητες». Αφού βγήκαν σε διαθεσιµότητα οι 

Εκπαιδευτικοί, «εννοείται» ότι δεν θα λειτουργούσαν και οι αντίστοιχες Ειδικότητες των 

ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ. !! 

γ) Αποστασιοποιήθηκαν από την ανάληψη της νοµικής ευθύνης για το περιεχόµενο 

των εγκυκλίων, δηλώνοντας ότι το Νοµικό Συµβούλιο δεν ρωτήθηκε πριν την έκδοσή τους 

γιατί κρίθηκε από τον Υπουργό ότι δεν είχαν «κανονιστικό» χαρακτήρα… Ισχυρίστηκαν ότι οι 
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εγκύκλιοι ήταν «εφαρµοστικές» του Νόµου, και στις περιπτώσεις αυτές εκδίδονται µε εντολή 

του ιδίου του Υπουργού ή …των «Συµβούλων» του… 

Το τελευταίο αυτό αποτελεί ευθές «κάρφωµα» του Υπουργού και του 

«περιβάλλοντός του». Λίγο ακόµη και θα µας έλεγε και …τα ονόµατα (που όλοι ξέρουµε) ! 

Βέβαια, το ότι οι εγκύκλιοι δεν ήταν «εφαρµοστικές» οποιουδήποτε Νόµου, προκύπτει από την 

ευθεία παράβαση του Νόµου που έφερε προς ψήφιση ο ίδιος ο …Υπουργός ! 

Όσο για το τι «εννοείται» και «συµπεραίνεται έµµεσα» από το Ν. 4172/2013, 

παραπέµπουµε στις ξεκάθαρες ρυθµίσεις του µεταγενέστερου Ν. 4186/2013, όπου γίνεται 

ΡΗΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ για τη λειτουργία της Β΄ τάξης ΟΛΩΝ των ΤΟΜΕΩΝ των ΕΠΑ.Λ., 

χωρίς καµιά εξαίρεση !! 

Όσον αφορά στο «δικαίωµα των µαθητών να τροποποιήσουν τις δηλώσεις επιλογής 

που έκαναν κατά την εγγραφή τους», προσκοµίσαµε (ευτυχώς) βεβαιώσεις από τα Σχολεία 

ότι ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑΝ να αλλάξουν Ειδικότητα, ΠΑΡΑ τη ΘΕΛΗΣΗ τους !! Επίσης, οι 

µαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. που το Σεπτέµβριο …εκδιώχθηκαν εντελώς από τα Σχολεία, 

µήπως και αυτοί «τροποποίησαν εθελοντικά» τη «δήλωση προτίµησης» σε …«δήλωση 

…αποχώρησης»; 

Η αίθουσα του δικαστηρίου ήταν κατάµεστη. Μέσα και έξω από το Σ.τ.Ε., 

εκπαιδευτικοί, γονείς και µαθητές έκαναν αισθητή την στιβαρή, ήρεµη και αποφασιστική 

παρουσία τους. Οι Εκπαιδευτικοί σε διαθεσιµότητα έδωσαν δυναµικό παρών. Οι αστυνοµικές 

δυνάµεις δεν χρειάστηκε να επέµβουν… 

Το ∆ικαστήριο έδωσε προθεσµία µέχρι τις 10 Φεβρουαρίου, ώστε να προσκοµίσουν οι 

διάδικοι τυχόν νέα στοιχεία. Όσο για την έκδοση της Απόφασης, θα περιµένουµε… 

Το επόµενο ραντεβού µας στο Σ.τ.Ε., είναι στις 7 Φεβρουαρίου, οπότε 

εκδικάζεται η Πρότυπη ∆ίκη ενάντια στη ∆ιαθεσιµότητα. 

Θα σταθεί η ∆ικαιοσύνη αντάξια της αποστολής της και στο ύψος των περιστάσεων; 

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κ. Γ. Κατρούγκαλος ενηµερώνει τους συγκεντρωµένους 

έξω από το Σ.τ.Ε. 

Ο Πρόεδρος της ΟΛΤΕΕ Σεραφείµ Κερασιώτης µε τον 

Ταµία Ν. Σεκεριάδη και τον κ. Γ. Κατρούγκαλο 

 


