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ΠΡΟΣ :Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ.
-Ιάσονα Φωτήλα
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση
με αριθμό 6303/30-5-2018»
Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 6303/30-5-2018, την οποία κατέθεσε ο
Βουλευτής κ. Ιάσονας Φωτήλας, με θέμα : «Υποβάθμιση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής
Εκπαίδευσης στην Πάτρα», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Για τον καθορισμό των Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)
του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. Φ20/83241/Δ4/21-05-2018 (ΦΕΚ
1890/τ.Β΄/24-05-2018) Υπουργική Απόφαση. Οι αλλαγές στους Τομείς και τις Ειδικότητες
που προβλέπονται με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση από το σχολικό έτος 2018-2019
έγιναν με γνώμονα την ανάγκη εξορθολογισμού της κατανομής Τομέων και Ειδικοτήτων
στα ΕΠΑ.Λ, ώστε να περιοριστεί ο κατακερματισμός και η επικάλυψη Τομέων και
Ειδικοτήτων μεταξύ ΕΠΑ.Λ. που εδρεύουν σε κοντινές αποστάσεις εντός του ίδιου
πολεοδομικού συγκροτήματος, γεγονός που έχει ως συνέπεια την ουσιαστική αδυναμία
λειτουργίας των τμημάτων λόγω της έλλειψης επαρκούς αριθμού μαθητών. Παράλληλα,
λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να μην θίγεται η δυνατότητα των μαθητών να επιλέγουν τον
Τομέα ή Ειδικότητα που επιθυμούν.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Φ.29.3/6767/2018 έγγραφο της Περιφερειακής
Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, στις 6-6-2018 δεν υπήρχε καμία
σχολική μονάδα επαγγελματικής εκπαίδευσης υπό κατάληψη στις περιφερειακές ενότητες
αρμοδιότητάς της. Οι Ενδοσχολικές Εξετάσεις και οι Πανελλαδικές Εξετάσεις διεξήχθησαν
κανονικά. Επίσης, δεν υφίστανται, ούτε εφαρμόζονται πολιτικές συρρίκνωσης και διάλυσης
των ΕΠΑ.Λ της Πάτρας, αφού η απόφαση της εν λόγω Περιφερειακής Δ/νσης είναι να
διατηρηθούν και τα 3 Εσπερινά ΕΠΑ.Λ των Πατρών, παρόλο που ο αριθμός των
φοιτούντων μαθητών φθίνει συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Αντιθέτως, στόχος της είναι η
εφαρμογή της τρέχουσας εκπαιδευτικής πολιτικής και η προσέλκυση περισσοτέρων
φοιτούντων μαθητών μέσω της αναβάθμισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στους εν
λόγω τομείς και ειδικότητες τομέων.

Αυτό που απαιτείται προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ενίσχυση των τομέων και των
ειδικοτήτων των τομέων, με τη μεταφορά τους διασχολικά, ώστε να προκύψουν υγιή
τμήματα προς όφελος και αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Έπειτα από την κατανομή και, αφού διαπιστώθηκαν κάποιες δυσλειτουργίες, ο
Περιφερειακός Διευθυντής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία
με το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και τους Διευθυντές των Εσπερινών
ΕΠΑ.Λ και των ΕΚ της Πάτρας κατέθεσαν τροποποιημένη πρόταση, την οποία αποδέχτηκε
το ΥΠΠΕΘ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την όλη κατάσταση προς όφελος και των
τριών ΕΠΑ.Λ.
Επισημαίνουμε ότι συνεχίζουν να υφίστανται όλοι οι τομείς και όλες οι ειδικότητες που
λειτουργούσαν στα εσπερινά ΕΠΑΛ της Πάτρας. Κανένας τομέας και καμία ειδικότητα δεν
καταργείται. Όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες που θέλουν να φοιτήσουν σε ένα
συγκεκριμένο τομέα ή σε μία συγκεκριμένη ειδικότητα έχουν τη δυνατότητα να τον/την
επιλέξουν.
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