
Κύριε Υπουργέ,  

Κύριε Υφυπουργέ, 

η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, κάθε χρόνο την ίδια εποχή καλούμαστε να δούμε τη συνέχεια του σπονδυλωτού 
έργου «Μείωση του μαθητικού δυναμικού των ΕΠΑ.Λ.» και δυστυχώς η φετινή εκδοχή 
είναι από τις χειρότερες. Δεν μπορούμε να δεχθούμε, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εάν θέλετε 
να εξαλείψετε αυτή την ‘ρατσιστική’ αντιμετώπιση απέναντι στους μαθητές μας και να 
εφαρμόσετε την αρχή της ισότητας: 

 
• Να αποσύρετε άμεσα τις εγκυκλίους με: 

1. αρ. Πρωτ. : 89047/ΓΔ4 /26-5-2017 

2. αρ. Πρωτ. : Φ1α/ 91085 /Δ4 /31-5-2017  
 

• Καμία εγκύκλιος δεν μπορεί να υποκαταστήσει Υπουργική Απόφαση, όπως οι παραπάνω 
προσπαθούν να υποκαταστήσουν την  Υ.Α. Αριθμ. 133381/Δ4 / 12-8-2016 (Φ.Ε.Κ. 
2627/τ. Β΄/24-8-2016). Οι παραπάνω Εγκύκλιοι σε σχέση με την Υπουργική Απόφαση: 

1. Τροποποιούν την διαδικασία εγγραφής μόνο στα ΕΠΑ.Λ. 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/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  
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr 
Πληροφορίες : Νικόλαος Σεκεριάδης 
   Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Τηλέφωνο  : 6932-619808 

 Αθήνα, 2-6-2017 

Αρ. Πρωτ.: 111 

ΠΡΟΣ : 1. κ. Κώστα Γαβρόγλου  
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων  
2. κ. Δημήτρη Μπαξεβανάκη 
Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας 
 και Θρησκευμάτων   

 

ΚΟΙΝ : 1. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
2. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης 
3. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης 
4. ΕΠΑ.Λ. & Ε.Κ. 
5. Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.) 
6. Εκπαιδευτικούς, MME 
 

 
ΘΕΜΑ: 

 
 Εγγραφές μαθητών/τριών  ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2017-2018   

Σχετ:  Εγκύκλιος του Υ.Π.Π.Ε.Θ. με αρ. Πρωτ. :89047/ΓΔ4 /26-5-2017  
 Εγκύκλιος του Υ.Π.Π.Ε.Θ. με αρ. Πρωτ. : Φ1α/ 91085 /Δ4 /31-5-2017  
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2. Μεταβάλουν την περίοδο εγγραφής μόνο στα ΕΠΑ.Λ. 

3. Δημιουργούν αποκλεισμούς μαθητών μόνο στα ΕΠΑ.Λ. 

 

• Οδηγούν 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 δεν θα έχουν την δυνατότητα να σπουδάσουν την ειδικότητα που 
επιθυμούν, γιατί απλά θα έχει καταργηθεί από τις 10/7/2017. 

 
• 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. 

 
• Η ηλεκτρονική εγγραφή που μνημονεύεται στα παραπάνω έγγραφα είναι κάτι ξένο από 

την συνήθη τακτική που ακολουθείται μέχρι σήμερα στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  
 

• Η αρχή της ισότητας, που επιβάλει στην Δημόσια Διοίκηση, την ίση μεταχείριση όμοιων 
περιπτώσεων καταπατάται 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.. 

 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


