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Κπξίεο θαη Κύξηνη Πεξηθεξεηαθνί Δηεπζύληξηεο/ληέο Εθπαίδεπζεο, 

Κπξίεο θαη Κύξηνη Δηεπζύληξηεο/ληέο Δ.Δ.Ε., 

Με ην Ν. 4235/2015 (άξζξν 18) αλαζπζηάζεθαλ νη Κιάδνη θαη νη Εηδηθόηεηεο 

ησλ Εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ εηδηθνηήησλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ είραλ 

θαηαξγεζεί κε ην Ν.4172/2013, νη νπνίνη κπνξνύλ λα επαλέιζνπλ ζε νξγαληθέο ζέζεηο ζηηο 

Δ.Δ.Ε. πνπ αλήθαλ. 

Με ην Ν. 4327/2015 αλαζπζηάζεθαλ νη Σνκείο θαη νη Εηδηθόηεηεο ησλ ΕΠΑ.Λ. 

– ΕΠΑ.. πνπ είραλ θαηαξγεζεί κε ην Ν. 4186/2013 (γηα ηελ αθξίβεηα, δελ αλαζπζηάζεθαλ 

όινη).  

Εηδηθά γηα ην ζρνιηθό έηνο 2015-16, ηελ Απόθαζε γηα ην ζε πνηα από ηα 

πθηζηάκελα ΕΠΑ.Λ. ζα ιεηηνπξγήζνπλ νη εηδηθόηεηεο απηέο ζα ηελ ιάβνπλ νη 

Πεξηθεξεηαθνί Δηεπζπληέο Εθπαίδεπζεο, ύζηεξα από εηζήγεζε ησλ νηθείσλ Δηεπζπληώλ 

Δ.Ε. (άξζξν 6, παξ. 2 Ν. 4327/2015). 

Κπξίεο θαη Κύξηνη,  

Σαο αλαηέζεθε λα ιύζεηε έλα δύζθνιν γξίθν, ζε πνιύ ζύληνκν ρξόλν θαη 

ρσξίο πξόβιεςε γηα ζεζκηθέο δηαδηθαζίεο δηαβνύιεπζεο κε ηα ζρνιεία, νη νπνίεο ζα 

ζαο βνεζνύζαλ ζηελ ιήςε ηεο Απόθαζήο ζαο. Τν έξγν ζαο είλαη δπζθνιόηεξν γηα όζνπο από 

εζάο δελ πξνέξρεζηε από ηελ Τερληθή Επαγγεικαηηθή Εθπαίδεπζε θαη επνκέλσο δελ είλαη 

δπλαηόλ λα γλσξίδεηε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ καο.  

Επηπιένλ, πξέπεη λα επηρεηξήζεηε κε ρεηξνπξγηθή αθξίβεηα ηελ «αλάηαμε ηνπ 

αζζελνύο», δειαδή ησλ ζρνιείσλ ηεο Τ.Ε.Ε. πνπ ππέζηεζαλ βαξύηαηε «θάθσζε» ηα 

ηειεπηαία δύν ρξόληα, γλσξίδνληαο ηαπηόρξνλα όηη από ηελ απόθαζή ζαο απηή 

εμαξηώληαη θαη νη νξγαληθέο ζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ επηζηξέθνπλ.  
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ΠΡΟ : 1. Πεξηθεξεηαθνύο Δηεπζπληέο 

Εθπαίδεπζεο 

 

2. Δηεπζπληέο Δεπηεξνβάζκηαο 
Εθπαίδεπζεο 

 

ΚΟΙΝ : 1. Αλαπιεξσηή Υπνπξγό Παηδείαο. 

2. Δ/λζε Επαγγεικαηηθήο Εθπ/ζεο 

Υ.Πν.Παη.Θ. 

3. Τα ζρνιεία ηεο Τ.Ε.Ε. (ΕΠΑ.Λ.-Ε.Κ.) 

4. Ελώζεηο Λεηηνπξγώλ Τερληθήο 

Επαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.) 

5. Εθπαηδεπηηθνύο, MME 

  

ΘΕΜΑ: ύζηαζε Σνκέσλ θαη Εηδηθνηήησλ ζηα ΕΠΑ.Λ. 
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Επεηδή ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα ιεηηνπξγήζεηε σο «Πεξηθεξεηαθνί 

Υπνπξγνί» θαη δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο ρξόλνπ θαη ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα δηαβνύιεπζε, 

θαηαγξάθνπκε θάπνηεο γεληθέο ζέζεηο καο ηηο νπνίεο παξαθαινύκε λα ιάβεηε ππόςε γηα 

ηε ιήςε ηεο Απόθαζήο ζαο: 

α) Απηνλόεην είλαη όηη πξνηεξαηόηεηα έρνπλ ηα ΕΠΑ.Λ. ζηα νπνία ιεηηνπξγνύζαλ 

νη Εηδηθόηεηεο πξηλ από ηελ θαηάξγεζή ηνπο. Εθεί ππάξρνπλ ηα εξγαζηήξηα ή 

εμππεξεηνύληαη από ηα αληίζηνηρα Ε.Κ. Επηπιένλ, ε επηζηξνθή ησλ ζπλαδέιθσλ 

πνπ επαλέξρνληαη ζην ίδην ζρνιείν από ην νπνίν «εμνξίζηεθαλ», απνηειεί θαη κηα 

εζηθή δηθαίσζή ηνπο.  

β) Ωζηόζν, κεηά ηηο θαηαξγήζεηο ησλ Εηδηθνηήησλ, θάπνηα ζρνιεία (ηδηαίηεξα όζα 

επιήγεζαλ από ηηο θαηαξγήζεηο) δήηεζαλ θαη πήξαλ πνιιέο από ηηο λέεο εηδηθόηεηεο 

ηνπ Ν. 4186/2013. Θα πξέπεη ινηπόλ λα γίλεη ηζνκεξήο θαηαλνκή ησλ εηδηθνηήησλ 

ζηα ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη ζε θνληηλή απόζηαζε κεηαμύ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα κε 

δεκηνπξγεζνύλ ζρνιεία «γίγαληεο» δίπια ζε ζρνιεία «λάλνπο». 

γ) Να ππάξρεη εύινγε ρσξνηαμηθή δηαζπνξά ησλ εηδηθνηήησλ κέζα ζε θάζε Δ.Δ.Ε.  

δ) Να πξνζθέξνληαη νη εηδηθόηεηεο ζε ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνύλ ηόζν ζε εκεξήζην, 

όζν θαη ζε εζπεξηλό σξάξην ώζηε λα κπνξνύλ λα εμππεξεηνύληαη θαη νη 

εξγαδόκελνη καζεηέο. 

ε) Να ππάξρεη επηηπρήο «κίμε» εηδηθνηήησλ πνπ πξνηηκνύλ νη άξξελεο καζεηέο κε 

απηέο πνπ επηιέγνπλ ηα θνξίηζηα, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ηζνξξνπία θύισλ θαη 

λα κελ δεκηνπξγεζνύλ ΕΠΑΛ «Αξξέλσλ» θαη ΕΠΑΛ «Θειέσλ». 

ζη) Έζησ θαη άηππα, είλαη ρξήζηκν λα αθνύζεηε θαη ηηο απόςεηο ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ, έζησ θαη ζε επίπεδν Δηεπζπληώλ Σρνιείσλ. 

δ) Αλ θαη ν Νόκνο ζαο δίλεη ρξνληθό πεξηζώξην γηα ηελ ιήςε ηεο Απόθαζήο ζαο 

κέρξη ηηο 14 Ινπλίνπ (έλα κήλα από ηε δεκνζίεπζή ηνπ), ζεσξνύκε απνιύησο 

ζθόπηκν λα νινθιεξσζνύλ νη δηαδηθαζίεο κέρξη ηηο 28 Μαΐνπ. Τελ εκέξα απηή 

αξρίδεη ε ηξηήκεξε πξνζεζκία γηα ηελ θαηάζεζε ππνςεθηνηήησλ γηα ηηο ζέζεηο 

Δηεπζπληώλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, ζηελ νπνία λνκίδνπκε όηη ζα πξέπεη λα έρνπλ 

δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρνπλ θαη νη ζπλάδειθνη πνπ επηζηξέθνπλ ζηα ζρνιεία 

καο. 

 

Πάγηα ζέζε καο ήηαλ θαη είλαη λα επηζηξέςνπλ πίζσ ζηα ζρνιεία ηνπο ηόζν νη 

εθπαηδεπηηθνί όζν θαη καζεηέο πνπ εθδηώρζεθαλ βίαηα. Όζν παξακέλνπλ θιεηζηά ην έλα 

ζηα ηέζζεξα Σερληθά ρνιεία ηεο Φώξαο (νη 106 ΕΠΑ.. πνπ θαηάξγεζε ε πξνεγνύκελε 

πνιηηηθή εγεζία), ε αδηθία δελ έρεη απνθαηαζηαζεί πιήξσο. 

Υπελζπκίδνπκε όηη πνιιέο ΕΠΑ.Σ. ιεηηνπξγνύζαλ σο απηνηειή ζρνιεία θαη κε ην 

θιείζηκό ηνπο κεγάιεο γεσγξαθηθέο ελόηεηεο δελ εμππεξεηνύληαη πιένλ, ελώ ζε κεγάιεο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο έρεη απνθνπεί ε πξόζβαζε ζε νπνηνδήπνηε ζρνιείν ηεο Τ.Ε.Ε.  
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Αιιά θαη όζεο ΕΠΑ.Σ. ζπζηεγάδνληαλ κε ΕΠΑ.Λ. ιεηηνπξγνύζαλ ζε δηαθνξεηηθό 

σξάξην, εμππεξεηώληαο καζεηηθό δπλακηθό δηαθνξεηηθνύ «πξνθίι», ην νπνίν (όπσο 

πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία ηνπ Υπνπξγείνπ) δελ «κεηαθέξζεθε» ζηα ελαπνκείλαληα ΕΠΑ.Λ. 

Σε επόκελε ρξνληθή ζηηγκή εληόο ηνπ έηνπο θαη ζηα πιαίζηα ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

δηαδηθαζηώλ, ζα πξέπεη λα εμεηάζεηε ζνβαξά ηελ επαλίδξπζε ησλ ζρνιείσλ απηώλ σο 

ΕΠΑ.Λ. θαη κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είραλ θαηά ηόπνπο, αληαπνθξηλόκελνη ζηηο 

αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ πνιηηώλ. 

 

Γηα ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. 

 
 


