
Αξιότιμη κα. Υπουργέ,  

αξιότιμη κα. Υφυπουργέ,  

για άλλη μια φορά ζητούμε την παράταση των εγγραφών σε όλα τα τμήματα των 

ΕΠΑ.Λ. μέχρι το Σεπτέμβριο, όπως και στους άλλους τύπους σχολείων. 

Οι ΠΔΕ προχώρησαν στις εγκρίσεις των μοναδικών τμημάτων των ΕΠΑ.Λ. που ορίζει ο 

νόμος, αλλά εκατοντάδες είναι και τα υπόλοιπα τμήματα που δεν έχουν τον ελάχιστο 

αριθμό που ορίζει η Υ.Α. με Αριθμ. Φ12/134644/Δ4 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2891/21.08.2017. 

Το αποτέλεσμα είναι να έχουν 'κοκκινήσει' στο σύστημα του e-eggrafes, και πλέον να 

μπαίνουν σε περιπέτειες μαθητές και εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ.  

Κυρία Υπουργέ, ο Αύγουστος εξάλλου είναι και ο μήνας των υπηρεσιακών μεταβολών 

χιλιάδων εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν μπορούν να καλύψουν το διδακτικό τους ωράριο 

στα σχολεία που δεν έχουν εγκριθεί όλα τα τμήματα, ακόμα και γιατί υπολείπεται ένας 

μαθητής, αλλά και τα κενά που είχαν δοθεί τον Ιούνιο για την ομαλή λειτουργία των 

σχολείων έχουν πλέον τροποποιηθεί, όταν με δική σας υπαιτιότητα δεν άνοιξαν εγκαίρως 

οι εγγραφές τον Μάϊο και εκατοντάδες γονείς και κηδεμόνες δεν αντιλήφθηκαν ότι έχει 

λήξει η περίοδος των εγγραφών. 

Επίσης είναι γνωστή πλέον και η τακτική που ακολουθούν πολλά συστεγαζόμενα 

Γυμνάσια και ΓΕ.Λ. όπου πείθουν τους κηδεμόνες ότι η διαδικασία των μετεγγραφών για 

την Α’ και Β’ Λυκείου για τα ΕΠΑ.Λ. είναι τον Σεπτέμβριο και εγγράφονται προσωρινά στα 
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ΓΕ.Λ., περιμένοντας το Σεπτέμβριο να μετεγγραφούν σε τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που πιθανόν 

δεν θα έχουν πάρει έγκριση.  

Ζητούμε 

Άμεσα να βγάλετε την απόφαση για τις κατ’ εξαίρεση εγκρίσεις όλων των 

ολιγομελών τμημάτων των ΕΠΑ.Λ ώστε να εγγραφούν και οι υπόλοιποι μαθητές στα 

τμήματα που επιθυμούν να φοιτήσουν, να θέσετε ένα τέλος στην αγωνία όλων των 

εργαζόμενων των σχολικών μονάδων και να δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία για να 

συμμετέχουν στη Β’ φάση των εγγραφών όσοι δεν πρόλαβαν να εγγραφούν. Επιπλέον, σε 

καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέψετε την απογύμνωση των ΕΠΑ.Λ. από εκπαιδευτικό 

προσωπικό και τμήματα.  

Ελπίζουμε σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα να μη επιδείξετε αναλγησία και να 

εγκρίνετε όλα τα τμήματα ώστε χιλιάδες μαθητές/τριες να μπορέσουν να 

συνεχίσουν τις σπουδές τους και να μην αναγκαστούν να διακόψουν την 

φοίτηση τους, να αλλάζουν τον προσανατολισμό τους, να αλλάζουν σχολικό 

περιβάλλον, να ταλαιπωρούνται σε μεγάλες αποστάσεις, να εγκαταλείπουν το 

σχολείο και πολλά ακόμα μη αρεστά για παιδιά και οικογένειες από τα πιο 

αδύναμα και ευάλωτα κοινωνικά στρώματα. 

Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι, από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι υπάρχει τελικά 

μια δυσλειτουργία στο όλο σύστημα των εγγραφών. Η Ομοσπονδία μας έγκαιρα και 

υπεύθυνα με επιστολές της (Εγγραφές, έγκριση ολιγομελών και οριστικοποίηση των 

τμημάτων ΕΠΑ.Λ., Προβολή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 

παράταση των εγγραφών)σας έχει επισημάνει το πρόβλημα και είχε προτείνει και λύσεις. 

Είναι καιρός που πρέπει να αντικρύσουμε την πραγματικότητα, με ρεαλιστικό βλέμμα 

και να εξορθολογήσετε τη Υ.Α. με αριθμ. Φ.12/134644/Δ4/08-08-2017 (ΦΕΚ 2891/τ.Β’/21-

08-2017) και θέμα: «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής 

Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ 

Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», μειώνοντας τον ελάχιστο αριθμό  

μαθητών/τριων, σε ειδικές περιπτώσεις (πχ. Μοναδικό τμήμα σε Καλλικρατικό Δήμο, 

Εσπερινά ΕΠΑ.Λ, μεγάλη απόσταση μεταξύ σχολείων, ειδικές εισηγήσεις ΔΔΕ για τοπικούς 

λόγους, κ.α.). 

Ακόμα τα τμήματα που θα λειτουργήσουν ανά ΕΠΑ.Λ., να οριστικοποιηθούν με την 

ολοκλήρωση των εγγραφών-μετεγγραφών, ώστε να υπάρχει σαφή εικόνα του μαθητικού 

δυναμικού κάθε τάξης, τομέα και ειδικότητας. Θα ήταν άδικο και για τους μαθητές/τριες 
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και τις οικογένειες τους αλλά και για τα σχολεία, να «κοπούν» τμήματα που θα μπορούσαν 

να συμπληρωθούν και να έχουμε μια ομαλή και αρεστή ολοκλήρωση των σπουδών των 

μαθητών/τριών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τέλος για την τρέχουσα χρονιά να 

εγκριθούν και να λειτουργήσουν όλα τα τμήματα των ΕΠΑ.Λ.. 

 

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

 

 


