
Αξιότιμε κ. Διευθυντά, 
Όπως γνωρίζετε, η φετινή χρονιά είναι μια δύσκολη χρονιά για την εκπαιδευτική 

κοινότητα και ειδικά για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Είναι μια μεταβατική  
περίοδος για τα  ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ. όπου : 

● η Α΄ και Β΄ τάξη θα λειτουργούν με τον ν.4386/2016 που εφαρμόζεται για πρώτη 
φορά 

● η Γ΄ τάξη θα λειτουργεί με τον ν.4186/2013  
● άλλαξε η δομή των ΕΠΑ.Λ. με συνέπεια την κατάργηση ή συγχώνευση τομέων και 

ειδικοτήτων 
● οι εγγραφές ξεκίνησαν εφαρμόζοντας  την εγκύκλιο με Αριθμ.  106270/Δ4 / 29-06-

2016, και ολοκληρώθηκαν βασιζόμενες στην Υ.Α. Αριθμ. 133381/Δ4 / 12-8-2016 που 
προβλέπει διαφορετικά προαπαιτούμενα - κριτήρια    

• δεν υπήρξε έγκυρη και επαρκής ενημέρωση των μαθητών και των γονέων τους και 
εκπαιδευτικών 

● επαναλειτούργησαν μετά την άρση της διαθεσιμότητας ειδικότητες  που χρειάζονται 
στήριξη  

● η μαθητική διαρροή και η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου έχει αρχίσει να 
αυξάνεται  
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● η μετακίνηση ανηλίκων μαθητών και η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος συνήθως  
είναι  πράξη τιμωρίας  

● μειώθηκε ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών  
● δεν έχουν λάβει την τελική τους μορφή τα τμήματα καθώς:  

α) Δεν έχουν τελειώσει οι εγγραφές που εγκρίνονται από την οικεία ΔΔΕ με την 
έγκριση του διευθυντή, με καταληκτική ημερομηνία 21 Σεπτεμβρίου (καθώς 
υπάρχουν εγγραφές μαθητών που απερρίφθησαν από άλλες δομές) και αναζητούν 
διέξοδο στο εκπαιδευτικό τους αδιέξοδο,    
β) αυτήν την χρονική περίοδο είναι σε εξέλιξη μετεγγραφές μαθητών από ΓΕ.Λ. σε 
ΕΠΑ.Λ. καθώς και από ΕΠΑ.Λ. σε ΕΠΑ.Λ. και τα αριθμητικά δεδομένα είναι 
μεταβαλλόμενα. Οι μετεγγραφές λήγουν στις 15/10/2016 και δεν είναι λογικό να 
ζητείται από τώρα να αποφασιστεί η λειτουργία των ολιγομελών. 

Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει αναμονή μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου, οπότε θα 
επικαιροποιηθούν τα στοιχεία των σχολείων και χαρακτηρίζουμε εξαιρετικά παράλογη την 
απαίτηση για καθορισμό των ολιγομελών την ώρα που οι διαδικασίες εγγραφών ακόμα 
«τρέχουν». Οι απαιτήσεις αυτές  δεν δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση 
και αν μη τι άλλο επιφορτίζουν με άχρηστη γραφειοκρατία τα σχολεία. Η διοίκηση οφείλει 
να απαιτεί πράγματα εφικτά και λογικά πάνω απ’ όλα. Δυστυχώς με τις απαιτήσεις της για τα 
ολιγομελή πρέπει να αποδείξει και να πείσει την κοινωνία, που είναι ο αποδέκτης των 
αποφάσεων της, ότι εκπληρώνει τις παραπάνω αρχές του σύννομου, πραγματικού και 
εκλογικευμένου των αποφάσεων της.  

 
Για τα παραπάνω σας 

Ζητούμε 
 

I. Να παρατείνετε την έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων μέχρι τις 
21/9/2016. 
 

II. Να εγκρίνετε τη λειτουργία  όλων των ολιγομελών τμημάτων  των ΕΠΑ.Λ.. 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
 

 
 
 

 


