
Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες η εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ. 

  
Οι εκπαιδευτικοί της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κάθε χρόνο την ίδια 

εποχή καλούμαστε να παρακολουθούμε τη συνέχεια του σπονδυλωτού έργου «Μείωση 

του μαθητικού δυναμικού των ΕΠΑ.Λ.»  και δυστυχώς η φετινή εκδοχή είναι η 

χειρότερη. Το Υπουργείο Παιδείας παρά τις ανακοινώσεις του περί στήριξης της 

Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης σκοπίμως πράττει τα αντίθετα. Με τις πρόσφατες 

εγκυκλίους που παρανόμως υποκαθιστούν τις ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις και 

προεδρικά διατάγματα αλλά και την συνήθη τακτική που ακολουθείται στα υπόλοιπα 

σχολεία και γνωρίζει η ελληνική κοινωνία, δείχνει σαφή πρόθεση να αποτρέψει τις 

εγγραφές των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ.. 

Με λίγα και απλά λόγια οι ελεγχόμενες ως προς τη νομιμότητα εγκύκλιοι αλλά και 

αναφορές κύκλων του υπουργείου προτείνουν ότι οι εγγραφές των μαθητών 

αποκλειστικά και μόνο στα ΕΠΑ.Λ. : 

• θα γίνονται ηλεκτρονικά με έναν απροσδιόριστο τρόπο, σε μία 

ανύπαρκτη ηλεκτρονική πλατφόρμα, με αδιευκρίνιστη διαδικασία και 

δικαιολογητικά.  

• θα γίνεται μάλλον με τους κωδικούς του ΤΑΧΙSNET. 

• θα γίνεται σε ασφυκτική προθεσμία ΜΟΝΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ σε 

αντίθεση με τα ΓΕ.Λ. όπου δεν ισχύει το ίδιο και το χρονικό διάστημα των 

εγγραφών είναι υπερδιπλάσιο. 

• Δηλαδή, ενώ για ΟΛΑ τα ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι 

εγγραφές γίνονται μέχρι 30/6, στα ΕΠΑ.Λ. γίνονται ΜΟΝΟ ΜΕΧΡΙ τις 23/6 και ΜΟΝΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (και …ολοκληρώνονται μέχρι τις 30/6). Άρα αφαιρείται από τα 
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ΕΠΑ.Λ. μια εβδομάδα εγγραφών και μάλιστα αυτή που η κοινωνία μας εθιμικά 

χρησιμοποιεί για την εγγραφή των παιδιών. 

Επιπρόσθετα στις εγκυκλίους αποτυπώνεται ότι ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ τα 

τμήματα ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ τον ελάχιστο αριθμό μαθητών  αφού όπως 

αναφέρεται «…Μέχρι τις 10 Ιουλίου 2017 οι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης πρέπει να 

έχουν σαφή εικόνα για όλα τα τμήματα που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2017-

2018…». Με ποιο δικαίωμα ένα έγγραφο ΔΙΝΕΙ ΕΝΤΟΛΗ στις Δ.Δ.Ε. να …σχηματίσουν 

«σαφή εικόνα» τη στιγμή η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ λειτουργίας ολιγομελών 

τμημάτων ΑΝΗΚΕΙ στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος αποφασίζει 

«… το αργότερο 5 (πέντε) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων» (αρ. 1, 

παρ. 1, ΦΕΚ 2627/2016 τ. Β΄); 

Ακόμα αναφέρεται στα έγγραφα ότι οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. που επιθυμούν να 

εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας «…δύνανται να 

εγγραφούν έως τις 30 Ιουνίου 2017 …σύμφωνα με τον καθορισμό αντιστοιχιών των 

…Τομέων και Ειδικοτήτων του Ν. 3475/2006 με τους Τομείς και τις Ειδικότητες του Ν. 

4386/2016…». Μόνο που τέτοια ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ μέχρι σήμερα. 

 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. απαιτεί να αποσυρθούν άμεσα οι εγκύκλιοι με αρ. 

Πρωτ. : 89047/ΓΔ4 /26-5-2017 και με αρ. Πρωτ. : Φ1α/ 91085 /Δ4 /31-5-

2017  διότι: 

• Εφαρμόζεται για πρώτη φόρα μια διαδικασία εγγραφής στα σχολεία μας, σε 

σχολεία της τυπικής εκπαίδευσης, που είναι αυτή που ακολουθείται σε δομές της 

κατάρτισης. Επιχειρείται να θεσπιστεί μία ακολουθία ενεργειών που αποτρέπει τους 

γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους στην Τεχνική και Επαγγελματική εκπαίδευση και τα 

οδηγεί ως μονόδρομο στην γενική εκπαίδευση. 

• ΔΕΝ ενημέρωσαν τους μαθητές και τους γονείς για την μεγάλη αυτή αλλαγή, 

παρά έστειλαν τις εγκυκλίους στο ΤΕΛΟΣ ΜΑΪΟΥ (και σε περίοδο εξετάσεων);  

• Πολλά τμήματα των ΕΠΑΛ συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό 

μαθητών τον Σεπτέμβριο, με τις εγγραφές των αποφοίτων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που δεν 

πέρασαν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το έγγραφο όμως ορίζει ότι «…Ειδικά, οι 

απόφοιτοι ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2016-2017, οι οποίοι επιθυμούν να 

εγγραφούν στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας ΕΠΑ.Λ., 

δύνανται να εγγραφούν και από 1η έως 11η Σεπτεμβρίου 2017 στα ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ 
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ΤΜΗΜΑΤΑ». Δηλαδή ΠΡΩΤΑ θα ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ τα ΤΜΗΜΑΤΑ μέχρι τις 10 

Ιουλίου, και το ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ θα γραφούν οι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ σε ΟΣΑ ΕΠΕΖΗΣΑΝ, 

ασχέτως αν υπάρχει ειδικότητα της επιλογής τους, ή πόσο μακριά βρίσκεται το ΕΠΑΛ 

στο οποίο αυτή λειτουργεί ! 

• Η ρύθμιση αυτή αποτελεί εμπρόθετη ΕΥΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ στα ΕΣΠΕΡΙΝΑ 

ΕΠΑ.Λ. στα οποία εγγράφονται ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Λυκείων για απόκτηση ΠΤΥΧΙΟΥ 

Ειδικότητας, εκδιώκοντας τους αποφοίτους έξω από την δημόσια ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 

• Οδηγούν σε επικίνδυνη συρρίκνωση τα ημερήσια ΕΠΑ.Λ. και σε 

κλείσιμο τα εσπερινά ΕΠΑ.Λ., διότι μεγάλο μέρος των υποψηφίων μαθητών τους την 

περίοδο των εγγραφών, δεν θα είναι απόφοιτοι Γυμνασίου  (π.χ. οι απόφοιτοι των 

Σ.Δ.Ε. που θα ολοκληρώσουν την φοίτηση τους, όχι βέβαια από δική τους υπαιτιότητα, 

τον Ιούλιο).  Οι απόφοιτοι δε των ΓΕ.Λ.  και ΕΠΑ.Λ. που δεν πέτυχαν στην Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση δεν θα έχουν την δυνατότητα να σπουδάσουν την ειδικότητα που 

επιθυμούν,  αλλά σε όποια ειδικότητα έχει απομείνει, αφού θα λειτουργήσουν μόνον 

όσες καθορίσει η αρχική περίοδος εγγραφών με χρονικό ορόσημο την 10/7/2017. 

• Η αρχή της ισότητας, που επιβάλει στην Δημόσια Διοίκηση, την ίση μεταχείριση 

όμοιων περιπτώσεων καταπατάται κατάφορα από τα παραπάνω έγγραφα διότι 

διαφοροποιεί την χρονική περίοδο, την διαδικασία, τη Νομοθεσία κ.α., σε σχέση με τις 

εγγραφές στα ΓΕ.Λ. και στα ΕΠΑ.Λ.. 

  

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ. 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ. ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΗΣ 

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.. ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ. Η Δ.Τ.Ε.Ε. 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙΡΙΟ ΠΛΗΓΜΑ .  

ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΡΑ!!! 

Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Ε.Ε. ΣΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ. 

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ. 

 

 

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


