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Αξιότιµοι κ. Υπουργέ, κ. Υφυπουργέ, 

 

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) µε αρ. 117393/∆4/24-7-2014 (ΦΕΚ 

2099/τ.Β’/31-7-2014) και θέµα: «Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Γυµνασίων, Γενικών 

και Επαγγελµατικών Λυκείων, Λυκειακών Τάξεων και Ορισµός και Συγχωνεύσεις 

Εργαστηριακών Κέντρων», ιδρύθηκαν από το σχολικό έτος 2014 – 2015 δεκατέσσερα (14) 

Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) εκ των οποίων τα δέκα (10) είναι Εσπερινά. 

Επικροτούµε και χαιρετίζουµε την παραπάνω Απόφαση, µε ιδιαίτερη έµφαση στην ίδρυση των 

Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που σε αυτή τη δύσκολη περίοδο θα δώσουν πραγµατική επαγγελµατική 

διέξοδο σε χιλιάδες εργαζόµενους και άνεργους µαθητές. 

Ήδη από τις 4 Αυγούστου 2014, η ανωτέρω Κ.Υ.Α. γνωστοποιήθηκε από το 

Υ.ΠΑΙ.Θ. στις ∆ιευθύνσεις B/θµιας Εκπ/σης µε έγγραφο (αρ. πρωτ. 124194/∆4/4-8-2014) το 

οποίο κοινοποιήθηκε και στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Π.Ε. & ∆.Ε. 

Για να λειτουργήσουν τα σχολεία αυτά από το σχολικό έτος 2014 – 2015, όπως 

ορίζει η Κ.Υ.Α., κατ’ αρχήν θα έπρεπε να στελεχωθούν µε την τοποθέτηση ∆ιευθυντών 

από τους αξιολογικούς πίνακες, µε πρωτοβουλία των ∆/ντων Β΄βάθµιας Εκπ/σης, εισήγηση 

των Π.Υ.Σ.∆.Ε. και Απόφαση των Περιφερειακών ∆/ντων Εκπ/σης. Στη συνέχεια, οι νέοι αυτοί 

∆ιευθυντές θα έπρεπε να πραγµατοποιήσουν όλες τις επείγουσες και απαραίτητες ενέργειες για 

την έναρξη της λειτουργίας των σχολείων. 

Από τις 4 Αυγούστου και µέχρι σήµερα, µετά την παρέλευση ενός και πλέον 

µήνα, για ορισµένα από τα νεοϊδρυθέντα αυτά σχολεία δεν έγιναν οι προβλεπόµενες 

ενέργειες και ∆ΕΝ έχουν οριστεί ∆ιευθυντές, ∆ΕΝ στελεχώθηκαν ! 

 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Ταχ. ∆/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου 
Τ.Κ. - Πόλη : 104 36 Αθήνα 
τηλέφωνο : 210-5238973 
fax : 210-5202798 
e-mail : oltee.oltee@gmail.com  
 : mail@oltee.att.sch.gr  
ηλεκτρον. σελ. : http://www.oltee.gr 

πληροφορίες : Σεραφείµ Κερασιώτης 
   Πρόεδρος ∆.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
τηλέφωνο  : 6936-449284  

Αθήνα, 11-9-2014 

Αριθµ. Πρωτ.: 342 

ΠΡΟΣ : 1. κ. Ανδρέα Λοβέρδο 

Υπουργό Παιδείας & Θρησκευµάτων 
 

2. κ. Αλέξανδρο ∆ερµεντζόπουλο 
Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευµάτων 

 

ΚΟΙΝ : 1. ∆/νση Σπουδών Β΄βάθµιας Εκπ/σης - 

Τµήµα Β΄ 

2. Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Π.Ε. & ∆.Ε. 

3. ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

4. τα Μέλη των Π.Υ.Σ.∆.Ε. (δια των ∆/ντων 

∆.∆.Ε.) 

5. Σχολεία της Τ.Ε.Ε. 

6. Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., Εκπαιδευτικούς, Μ.Μ.Ε. 
 

  

ΘΕΜΑ: Λειτουργία νεοϊδρυθέντων Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ. 
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Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, σας γνωστοποιούµε αναφορές και καταγγελίες που 

δεχθήκαµε για το εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Νέων Μουδανιών (∆.∆.Ε. Χαλκιδικής), το εσπερινό ΕΠΑ.Λ. 

Πλατανιά (∆.∆.Ε. Χανίων), κλπ. 

Αντιθέτως, σε άλλες ∆.∆.Ε. έχουν εγκαίρως οριστεί ∆ιευθυντές των σχολείων αυτών 

(πχ. εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Καλαµάτας της ∆.∆.Ε. Μεσσηνίας). 

 

Επισηµαίνουµε ότι: 

α) Οι εγγραφές των σχολείων ΕΛΗΞΑΝ ΕΧΘΕΣ, Τετάρτη 10 Σεπτεµβρίου. 

β) Σήµερα, Πέµπτη 11 Σεπτεµβρίου 2014, τελείται ο Αγιασµός στα σχολεία (!) 

και ξεκινάει η σχολική χρονιά !! 

Σε ποια σχολεία; Ποιος είναι ο ∆ιευθυντής που θα ενεργήσει τα δέοντα για 

την τέλεση του Αγιασµού; Παρουσία ποιων µαθητών; 

 

Από πληροφορίες που λάβαµε, σε κάποια από τα «ακέφαλα» αυτά σχολεία ∆ΕΝ 

ΕΓΙΝΑΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ µαθητών, καθώς δεν υπήρχε ∆ιευθυντής για να τις πραγµατοποιήσει, 

όπως ορίζει ο Νόµος, αλλά διενεργείται «διερεύνηση» και «καταγραφή ενδιαφέροντος» για 

εγγραφή µαθητών, µε «προεγγραφές» από «επιτροπή ∆/ντων» υπό τη ∆.∆.Ε. …  

Άλλα, παρά το ότι δεν έχουν ∆ιευθυντή και προσωπικό, έχουν αποκτήσει επίσηµη 

ιστοσελίδα σχολείου, υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και τηλέφωνο, στο οποίο 

απαντά εκπαιδευτικός που δηλώνει «∆ιευθυντής κατά …99,9 %» και πραγµατοποιεί εγγραφές, 

«επικεφαλής …οµάδας εκπαιδευτικών» ! 

 

Επειδή: 

1. Θεωρούµε απολύτως αδιανόητο και απαράδεκτο να ασκείται ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

µε τον τρόπο αυτό και µάλιστα σε βάρος µαθητών – πολιτών. 

2. Η αµέλεια ή ολιγωρία των αρµοδίων να ορίσουν ∆ιευθυντές στα νεοϊδρυθέντα 

σχολεία καθιστά προβληµατική έως ΑΝΕΦΙΚΤΗ τη λειτουργία τους κατά το τρέχον σχολικό 

έτος, ακυρώνοντας έτσι στην ουσία της την ίδια την Κ.Υ.Α.! 

3. Η σπουδή κάποιων αρµοδίων να αποστείλουν στα νέα σχολεία «οµάδες 

εκπαιδευτικών» και «∆ιευθυντές κατά …99,9 %» για να πραγµατοποιήσουν εγγραφές, και η 

ταυτόχρονη καθυστέρηση να υλοποιήσουν τη νόµιµη διαδικασία ορισµού 

∆ιευθυντών ως όφειλαν, εγείρουν σοβαρά ερωτηµατικά. ∆εν είχαν τον απαραίτητο χρόνο; Οι 

∆.∆.Ε. που όρισαν ∆ιευθυντές είχαν περισσότερο χρόνο; Σοβαρά ερωτηµατικά προκύπτουν και 

για τους εκπαιδευτικούς, εάν αυτοί εγκαταστάθηκαν στο νέο σχολείο και δέχονται εγγραφές. 

Απουσιάζουν νόµιµα από το σχολείο που υπηρετούν; Μετέβησαν στο «υπό ίδρυση» σχολείο 

αυτοβούλως; Με υπηρεσιακή εντολή; Υπάρχει Σφραγίδα σχολείου, Πρωτόκολλο και Πρακτικό; 

Ποιος και υπό ποια ιδιότητα τα διαχειρίζεται αυτά, καθώς και την ιστοσελίδα του σχολείου, 

αλληλογραφεί από το υπηρεσιακό e-mail και πραγµατοποιεί εγγραφές; 
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∆εν θέλουµε ούτε προς στιγµή να διανοηθούµε ότι η καθυστέρηση τοποθέτησης 

∆ιευθυντών στα σχολεία αυτά ήταν σκοπούµενη, ενόψει διεργασιών για την ψήφιση της 

Τροπολογίας, µε την οποία έκλεισαν οριστικά 106 δηµόσια σχολεία της Τ.Ε.Ε. (οι ∆ΗΜΟΣΙΕΣ 

ΕΠΑ.Σ.) και παύθηκαν οι 106 ∆ιευθυντές τους, ώστε κάποιοι από αυτούς (ένας; δύο; τρείς;…) 

να καταλάβουν τις νέες θέσεις ! Πραγµατικά, αρνούµαστε να αποδεχθούµε ως πραγµατικό ένα 

τέτοιο εφιαλτικό, εξωπραγµατικό και εγκληµατικό σενάριο ! 

4. Η πολύπαθη ∆ηµόσια Β΄βάθµια Τ.Ε.Ε. έχει δεχθεί πρόσφατα πολλαπλά 

πλήγµατα µε την κατάργηση 49 Τεχνικών Ειδικοτήτων Εκπαιδευτικών, την παύση λειτουργίας 

Τοµέων και Ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. και το λουκέτο στις 106 ∆ηµόσιες ΕΠΑ.Σ. (και µόνο σε 

αυτές, τη στιγµή που οι Ιδιωτικές ΕΠΑ.Σ. εξακολουθούν να λειτουργούν, όπως και οι ΕΠΑ.Σ. 

ΟΛΩΝ των άλλων Υπουργείων). 

5. Τα εναποµείναντα ΕΠΑ.Λ. προσπαθούν να επαναπροσδιοριστούν µε νέες 

ειδικότητες, οι οποίες δηµοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ τον Μάϊο, αφού είχαν ολοκληρωθεί οι δηλώσεις 

προτίµησης των µαθητών του Γυµνασίου, ενώ στη συνέχεια, µε νεώτερο ΦΕΚ, …αναστάλθηκε 

η λειτουργία κάποιων από αυτές! 

6. Η ίδρυση και λειτουργία των εν λόγω νέων σχολικών µονάδων ΕΠΑ.Λ. 

κρίθηκε αναγκαία από ΟΛΟΥΣ όσους εµπλέκονται και εισηγούνται σχετικά, την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, τους Υπηρεσιακούς Παράγοντες – Στελέχη της Εκπαίδευσης (∆/ντες ∆.∆.Ε., 

Περιφερειακούς ∆/ντες Εκπ/σης) και η πολιτική βούληση του Υπουργείου – Κυβέρνησης 

καταγράφηκε ξεκάθαρα µε την υπογραφή της Κ.Υ.Α. 

7. Η συρρίκνωση του µαθητικού δυναµικού των σχολείων της Τ.Ε.Ε. αποβαίνει 

σε βάρος της Εθνικής Οικονοµίας και της Ανάπτυξης της Χώρας. 

 

Θεωρούµε αδιανόητο υπηρεσιακή αµέλεια – ολιγωρία ή τυχόν προσωπικές 

σκοπιµότητες και επιδιώξεις – φιλοδοξίες, να θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία δηµόσιων 

σχολείων, ιδιαίτερα µάλιστα των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., που απευθύνονται σε µαθητές οι οποίοι 

αναγκάζονται να εργασθούν για να αντιµετωπίσουν τις αδήρητες ανάγκες της στοιχειώδους 

διαβίωσής τους, ενώ ταυτόχρονα αγωνίζονται για τη λήψη απολυτηρίου και πτυχίου, που θα 

τους δώσει τα απαραίτητα προσόντα και εφόδια για την επαγγελµατική τους πορεία. 

Παρα καλ ούµε  

για τον έλεγχο των αναφεροµένων – καταγγελλοµένων, στο σύνολο των 

νεοϊδρυθέντων σχολείων και για τις άµεσες ενέργειές σας προκειµένου να ΚΑΤΑΣΤΕΙ 

εφικτή η λειτουργία ΟΛΩΝ κατά το τρέχον σχολικό έτος 2014 – 2015. 
 

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

 


