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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

 
Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ  συναντήθηκε σήμερα Τετάρτη  14/6 με τον Υφυπουργό 

Παιδείας κ. Μπαξεβανάκη  και τον κ. Μουστάκα στο πλαίσιο της κινητοποίησης της 

Ομοσπονδίας στο Υπουργείο Παιδείας, ενάντια στη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου 

Παιδείας για τις εγγραφές και τη διαμόρφωση των τμημάτων σε Γυμνάσια, ΓΕΛ και 

ηλεκτρονικές προτιμήσεις και εγγραφές-επανεγγραφές στα ΕΠΑΛ. 

Στη συνάντηση το Δ.Σ της ΟΛΜΕ ανέδειξε την αντίθεση  του κλάδου με τη νέα 

αυτή εγκύκλιο, γιατί αποτελεί ένα ακόμη βήμα που οδηγεί στην  συγχώνευση-

κατάργηση τμημάτων σε Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Τονίσαμε πως ιδιαίτερα η  

ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης σε έως και 3 ΕΠΑΛ  και η  εγγραφή που θα την 

ακολουθήσει, οδηγεί  σε παραπέρα συρρίκνωση  τους, αποτελεί μεροληπτική  πρόβλεψη 

σε βάρος της ΤΕΕ, διαχωρίζει σαφώς τους  δύο τύπους  Λυκείου και κατηγοριοποιεί  

τους  μαθητές, αίροντας την αρχή της καθολικότητας. Απαιτήσαμε την άμεση απόσυρση 

της εγκυκλίου. 

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αγνόησε τα αιτήματα και τα 

επιχειρήματα της Ομοσπονδίας και επέμεινε στην εφαρμογή της εγκυκλίου, όχι μόνο για 

τα ΕΠΑΛ αλλά και για τα Γυμνάσια και τα ΓΕΛ. Σημείωσε δε, πως δεν εφαρμόστηκε η 

ηλεκτρονική εγγραφή και στη γενική Παιδεία, διότι δεν ήταν έτοιμη η Δ/νση Γενικής 

Παιδείας του Υπουργείου να την εφαρμόσει φέτος.  

Η άρνηση του Υπουργείου Παιδείας να ικανοποιήσει τα αιτήματα του Δ.Σ της 

ΟΛΜΕ επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις  μας πως στόχος είναι  η συρρίκνωση του δημόσιου 

σχολείου και η μείωση του δημοσιονομικού κόστους με τη μείωση των τμημάτων, το 

κλείσιμο ολιγομελών τμημάτων ή και ΕΠΑΛ, και τη μείωση αναγκών σε εκπαιδευτικό 

προσωπικό, που θα έχει ως άμεση συνέπεια μετακινήσεις μονίμων εκπαιδευτικών και 

μείωση αναπληρωτών.  

Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ  δεν αποδέχεται αυτή την πολιτική και  απαιτεί : 

την άμεση απόσυρση της επίμαχης εγκυκλίου, 

  την εφαρμογή του προηγούμενου τρόπου εγγραφής για όλους τους μαθητές, σ αυτό 

το στάδιο. την παροχή δυνατότητας εγγραφής - και επομένως επαναπροσδιορισμού 

τμημάτων και τομέων – σε όσους μαθητές αποκτήσουν το δικαίωμα μετά τις 30 Ιουνίου, 

  Να δοθεί όλος ο απαραίτητος χρόνος στους μαθητές να ενημερωθούν για να 

επιλέξουν το σχολείο τον τομέα και την ειδικότητα της επιλογής τους.  

 Τα τμήματα οι τομείς και οι ειδικότητες των ΕΠΑΛ να ολοκληρωθούν στις 20 

Σεπτεμβρίου.  

 Να εγκριθούν όλα τα ολιγομελή τμήματα τομέων και ειδικοτήτων, κατευθύνσεων και 

Ο.Π  

 20 μαθητές στα τμήματα - 15 στις κατευθύνσεις - 10 στα εργαστήρια. 



 

Καλούμε: 

όλες τις ΕΛΜΕ να ενημερώσουν τους συναδέλφους, γονείς, μαθητές. 

σε   κινητοποίηση τη  Τετάρτη 21/6/2017 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ή στις  

Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης. 

ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ 

ΣΥΝΘΛΙΒΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΜΑΣ. 

 

 

 


