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

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση
με αριθμό 1712/19-9-2018»
Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 1712/19-9-2018, την οποία κατέθεσε ο
Βουλευτής κ. Γεώργιος Βαγιωνάς με θέμα «Υποβάθμιση της Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης στη Χαλκιδική», σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
Η έγκριση της λειτουργίας Τμημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) με αριθμό
μαθητών μικρότερο από αυτόν που έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθ. Φ12/134644/Δ4/0808-2017 (Β΄ 2891) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με
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.)» παρέχεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης ή με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Συγκεκριμένα, βάσει των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 1 της ανωτέρω
Υπουργικής Απόφασης παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής επί το ευνοϊκότερο των
κατώτατων ορίων μαθητών ανά τμήμα στις εξής περιπτώσεις:
«4.Σε απομονωμένα Επαγγελματικά Λύκεια της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, όπου
οι σχολικές μονάδες ανήκουν στις κατηγορίες Η΄-ΙΒ΄ και στα οποία η μετακίνηση των
μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Γενικής
Παιδείας, τομέα ή ειδικότητας ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών μετά
από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία
κοινοποιείται στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., υπό την
προϋπόθεση ότι υπηρετούν στις σχολικές αυτές μονάδες εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που
διδάσκουν τα μαθήματα του Τομέα/Ειδικότητας σε Α΄, Β΄ ή Γ΄ ανάθεση και υπάρχει η
απαιτούμενη εργαστηριακή υποδομή».
Παράλληλα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 προβλέπεται ότι στην περίπτωση
λειτουργίας ενός μόνο τμήματος Τομέα της Β΄ τάξης ή ενός μόνο τμήματος Ειδικότητας της
Γ΄ τάξης, το οποίο είναι το μοναδικό τμήμα ίδιου τομέα ή ειδικότητας στις σχολικές μονάδες
αρμοδιότητας μιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι δυνατή η έγκριση της

λειτουργίας του τμήματος αυτού με αριθμό μαθητών μικρότερο από αυτόν που αντιστοιχεί
στην κατηγορία κατάταξης της σχολικής μονάδας. Η έγκριση λειτουργίας του τμήματος
αυτού γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από
αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, η οποία κοινοποιείται στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του
ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Εφόσον, λόγω του αριθμού των μαθητών και της αξιολογικής κατηγορίας κατάταξης
των σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης η έγκριση λειτουργίας ολιγομελών
τμημάτων δεν είναι δυνατόν να γίνει από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης
σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, τότε η κατ’ εξαίρεση έγκριση λειτουργίας τους
πραγματοποιείται με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ήδη
για την κάλυψη των μαθητικών αναγκών κατά το σχολικό έτος 2018-2019 έχουν εκδοθεί οι
υπ’ αριθ. 850/31-07-2018 (ΑΔΑ:ΩΑ9Β4653ΠΣ-Ε53), Φ12/151817/Δ4/13-09-2018
(ΑΔΑ:603Ι4653ΠΣ-ΘΤ5), Φ12/156878/Δ4/20-09-2018 (ΑΔΑ:75ΛΡ4653ΠΣ-ΨΨΖ) και
222/01-10-2018 (ΑΔΑ:ΨΜΘ24653ΠΣ-2Η8) σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες
έχει εγκριθεί η λειτουργία χιλίων εκατόν εβδομήντα επτά (1.177) ολιγομελών Τμημάτων
Γενικής Παιδείας, Τομέων και Ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. Αντίστοιχα, με αποφάσεις των
Περιφερειακών Δ/ντων Εκπ/σης εγκρίθηκαν τριακόσια δεκαέξι (316) ολιγομελή τμήματα.
Συνολικά για τη σχολική χρονιά 2018-2019 έχει εγκριθεί η λειτουργία χιλίων
τετρακοσίων ενενήντα τριών (1.493) ολιγομελών τμημάτων που αποτελούν περίπου το
25% του συνολικού αριθμού των τμημάτων όλων των τάξεων ΕΠΑ.Λ.
Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την προαναφερθείσα Υπουργική
Απόφαση
Φ12/156878/Δ4/20-09-2018
(ΑΔΑ:75ΛΡ4653ΠΣ-ΨΨΖ)
εγκρίθηκε
συμπληρωματικά, κατ’ εξαίρεση, το ολιγομελές τμήμα της Ειδικότητας «Τεχνικός
Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και
Τηλεπικοινωνιών» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Γ΄ τάξης
του Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Νέων Μουδανιών.
Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι οι Τομείς και Ειδικότητες που λειτουργούν ανά
ΕΠΑ.Λ. έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθ.
Φ20/83241/Δ4/21-05-2018 (Β΄ 1890)
Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατά συνέπεια το γεγονός
ότι, λόγω της έλλειψης ικανού αριθμού μαθητών, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
δημιουργίας και λειτουργίας Τμήματος Γενικής Παιδείας, Τομέα ή Ειδικότητας σε
οποιοδήποτε ΕΠΑ.Λ κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους δεν προκαλεί και την
κατάργηση του υφιστάμενου Τομέα ή της Ειδικότητας.
Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν την κοινωνική ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζει
το ΥΠ.Π.Ε.Θ. τα Επαγγελματικά Λύκεια.
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