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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΕΓΓΡΑΦΕ ΣΑ ΕΠΑΛ 

 

Είναι γνωςτό πωσ παρά τισ τυμπανοκρουςίεσ που ιχθςαν ςτθν ίδρυςι τουσ, θ πολιτικι 
όλων των κυβερνιςεων μετά από αυτι τθν ίδρυςθ, ζχει οδθγιςει ςε ςυρρίκνωςθ τισ ειδικότθτεσ 
ςτα ΕΠΑΛ. Ήδθ μζχρι ςιμερα: 

 Ζχουν καταργθκεί τομείσ και ειδικότθτεσ. 
 Ζχει κακιερωκεί ανελαςτικό, κατϊτατο όριο μακθτϊν για τθν δθμιουργία τμιματοσ. 
 Ζχουν περικοπεί τμιματα μζςω του «χαρακτθριςμοφ φοίτθςθσ» ςτο τζλοσ του Α’ 

εξαμινου. 
 Επανεξετάηονται οι τομείσ και οι ειδικότθτεσ ςε όλα τα ΕΠΑΛ, κάκε νζα χρονιά. 

Αποτζλεςμα των παραπάνω, είναι να εξαναγκάηονται οι μακθτζσ, είτε να μετακινοφνται ςε 
άλλουσ Διμουσ, όπου υπάρχει ΕΠΑΛ με τθν ειδικότθτα που κζλουν να ακολουκιςουν, είτε να 
αλλάηουν ειδικότθτα, ακόμα και ςτθν Γ’ Λυκείου. 

ε αυτι τθν κατάςταςθ, ζρχεται να προςτεκεί νζα εγκφκλιοσ που ςτάλκθκε ΜΟΝΟ ςτα 
ΕΠΑΛ, με τθν οποία ηθτείται να γίνει φζτοσ θ εγγραφι των μακθτών θλεκτρονικά, από τισ 
19/06/2017 ζωσ τισ 23/06/2017 ζτςι ώςτε οι εγγραφζσ να ζχουν ολοκλθρωκεί μζχρι τισ 
30/06/2017.Και αυτό, ενϊ είναι γνωςτό πωσ ο μεγάλοσ όγκοσ των εγγραφϊν ςτα ΕΠΑΛ, γίνεται 
μζςα ςτον Σεπτζμβρθ, με αποτζλεςμα τα τμιματα που προδιαγράφονται ςτισ 30 Ιοφνθ, να είναι 
κυριολεκτικά ελάχιςτα. Οι δε αιτιςεισ εγγραφϊν που κα γίνουν τον Σεπτζμβριο (αν 
επιτραποφν…) κα είναι με βαςικό κριτιριο να μθν τροποποιείται ο αρικμόσ των τμθμάτων που 
ζχει ιδθ αποφαςιςτεί από τον Ιοφνιο. 

Είναι προφανζσ πωσ θ Κυβζρνθςθ ζχει ςαν ςτόχο τθν αναδιάρκρωςθτων τμθμάτων και του 
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ των ΕΠΑΛ, με κριτιριο αποκλειςτικά και μόνο τθν ςυρρίκνωςθ του 
αρικμοφ τουσ, αδιαφορϊντασ πλιρωσ για το δικαίωμα του κάκε μακθτι να επιλζγει τθν 
ειδικότθτα που κζλει να ακολουκιςει. Σκοπόσ τθσ εγκυκλίου, είναι να «προλάβει» τισ 
αντιδράςεισ μακθτϊν και γονιϊν τον Σεπτζμβρθ, καταργϊντασ «προλθπτικά» από τον Ιοφνθ τα 
ολιγομελι τμιματα και παρουςιάηοντασ ςαν τετελεςμζνο γεγονόσ τον κακοριςμό των 
ειδικοτιτων για κάκε ΕΠΑΛ. 

Αντίκετα, εμείσ πιςτεφουμε πωσ είναι δικαίωμα του κάκε μακθτι να ολοκλθρϊνει τισ 
ςπουδζσ του ςτο ςχολείο του και όχι μετακινοφμενοσ από Διμο ςε Διμο ι από περιοχι ςε 
περιοχι. Σα τμιματα, οι τομείσ και οι ειδικότθτεσ των ΕΠΑΛ πρζπει να διαμορφώνονται με 
βάςθ τισ μορφωτικζσ ανάγκεσ των μακθτών κι όχι τθν περικοπι δαπανών. 

Γι αυτό, απαιτοφμε από τθν Κυβζρνθςθ: 

 Να μθν εφαρμοςτεί αυτι θ εγκφκλιοσ, αλλά να ιςχφςει ο προθγοφμενοσ τρόποσ 
εγγραφισ για όλουσ τουσ μακθτζσ αλλά και ςε όςουσ αποκτιςουν το δικαίωμα και 
μετά τισ προβλεπόμενεσ θμερομθνίεσ. 

 Να δοκεί όλοσ ο απαραίτθτοσ χρόνοσ ςτουσ μακθτζσ να ενθμερωκοφν για να επιλζξουν 
το ςχολείο, τον τομζα και τθν ειδικότθτα τθσ επιλογισ τουσ. 

 Να εγκρικοφν όλα τα ολιγομελι τμιματα τομζων και ειδικοτιτων. 
 Οι ελλείψεισ ςε εκπαιδευτικό προςωπικό, να καλυφκοφν από μαηικοφσ και μόνιμουσ 

διοριςμοφσ. 
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