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 ΘΕΜΑ: Λειηοσργία ηομέων και ειδικοηήηων ζηα ΕΠΑΛ και ηις ΕΠΑ 

 

Η κείσζε ησλ καζεηώλ πνπ θνηηνύλ ζηα Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα θαη ηηο 

Δπαγγεικαηηθέο Σρνιέο  ηελ ηειεπηαία δεθαεηία είλαη απνηέιεζκα ηεο ππνβάζκηζεο 

ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο από όιεο ηηο Κπβεξλήζεηο. 

  Φξόλν κε ην ρξόλν γίλεηαη όιν θαη πην δύζθνιν λα ζπκπιεξσζεί ν 

απαηηνύκελνο  αξηζκόο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ Τνκέσλ θαη ησλ Δηδηθνηήησλ ησλ 

ΔΠΑΛ θαη ΔΠΑΣ. 

 Καη ελώ ε θαηάζηαζε απηή είλαη γλσζηή ζην Υπνπξγείν Παηδείαο, αληί λα 

πάξεη κέηξα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, κε ηελ 

αξηζκ.86585/Γ2/19-7-2011 Υ.Α. επηβάιιεη ηελ θαηάξγεζε ηνκέσλ θαη εηδηθνηήησλ, 

αλ δελ ζπκπιεξώλεηαη  ν πξνβιεπόκελνο αξηζκόο καζεηώλ αλά ηνκέα ή εηδηθόηεηα. 

 Οη Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο Δθπ/ζεο εκκέλνπλ ζηελ απαξέγθιηηε εθαξκνγή  

ηεο Υ.Α. ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηηο ηδηαηηεξόηεηεο  θάζε  πεξηνρήο, ηελ 

ύπαξμε επηινγώλ θνίηεζεο  ησλ καζεηώλ ζε άιιν ζρνιείν, ηελ απόζηαζε  ηνπ 

ζρνιείνπ από ηνλ ηόπν θαηνηθίαο ησλ καζεηώλ, ην γεγνλόο όηη πνιινί καζεηέο είλαη 

εξγαδόκελνη θ.ιπ. 

 Η εθαξκνγή ηεο Υ.Α. είλαη έλαο επηπιένλ ιόγνο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ αθόκε 

κεγαιύηεξε ζπξξίθλσζε ησλ επαγγεικαηηθώλ ζρνιείσλ θαη ζηελ κειινληηθή 

ζπγρώλεπζε ή θαηάξγεζε ηνπο. Δθαηνληάδεο εθπαηδεπηηθνί ζα πξνζηεζνύλ ζηνλ 

θαηάινγν ησλ ππεξάξηζκσλ κε ηελ απεηιή ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο ή ηεο 

κεηαθίλεζεο από λνκό ζε λνκό, αθόκε θαη από πεξηθέξεηα ζε πεξηθέξεηα. 

 Η κε ιεηηνπξγία ηνκέσλ ηνπο νπνίνπο έρνπλ ήδε επηιέμεη καζεηέο έρεη σο 

απνηέιεζκα: 

 Δίηε απηνί λα νδεγνύληαη λα «επηιέμνπλ» ππνρξεσηηθά άιιν ηνκέα θαη 

εηδηθόηεηα θαη άξα λα αθνινπζήζνπλ επάγγεικα πνπ δελ επηζπκνύλ  
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 Δίηε λα κεηαθηλνύληαη πξνο Δπαγγεικαηηθό Λύθεην άιιεο πόιεο, 

δηαλύνληαο θαζεκεξηλά  ηεξάζηηεο απνζηάζεηο. 

 Δίηε λα κεηαλαζηεύζνπλ  κε ηνπο γνλείο ηνπο ζε άιιε πόιε 

 Δίηε λα θνηηήζνπλ ζε άιιν ηύπν  ζρνιείνπ πνπ δελ απνηειεί  επηινγή  

ηνπο  

 Δίηε λα δηαθόςνπλ ην ζρνιείν θαη λα αλαδεηήζνπλ  ζε άιινπο ρώξνπο 

ην κέιινλ ηνπο. 

 

Δίλαη καζεκαηηθά βέβαην όηη νη πεξηνξηζκνί πνπ ζέηεη ην Υπνπξγείν Παηδείαο 

ζα νδεγήζνπλ ηειηθά ζηε ζπξξίθλσζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ην 

θιείζηκν Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ θαη Σρνιώλ ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία. 

 

Ζηηούμε να εγκριθεί άμεζα η λειηοσργία ηων ολιγομελών ημημάηων 

ηομέων και ειδικοηήηων ζε όλα ηα ΕΠΑΛ και ΕΠΑ, ζύμθωνα με ηα ζτεηικά 

ηεκμηριωμένα αιηήμαηα ποσ έτοσν σποβάλλει ηα ζτολεία. 

  

 

     

        

 


