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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σχετικά με την τελευταία παράσταση στο Υπουργείο για τα ολιγομελή τμήματα 

 

 

Την Παρασκευή 14/9/2018 έγινε η 3η κατά σειρά παράσταση διαμαρτυρίας 

στο Υπουργείο παιδείας (είχαν προηγηθεί αυτές της Τετάρτης και Πέμπτης) για τα 

ολιγομελή τμήματα σε ΕΠΑΛ και ΓΕΛ.  

Στη συνάντηση την αντιπροσωπεία της ΟΛΜΕ και εκπροσώπων ΕΛΜΕ της 

Αττικής, Μαθητών και γονέων δέχτηκε η Διευθύντρια του Γραφείου του Υπουργού κ. 

Μουτζούρογλου, και οι Σύμβουλοί του για θέματα Δευτεροβάθμιας κ. Σάμιος, 

Μηλιώνης και Παπουτσάκη. 

Από την πλευρά των εκπροσώπων της ΟΛΜΕ και των τοπικών ΕΛΜΕ 

τονίστηκαν για άλλη μία φορά τα ακόλουθα:  

- Να μην «κλείνουν» νωρίς τα τμήματα αλλά να συνεχίζονται οι εγγραφές όλο 

το καλοκαίρι, 

- Να εγκριθούν όλα τα ολιγομελή, 

- Με ευθύνη Διευθυντών, ΔΔΕ και ΠΔΕ δεν έχουν μπει στο σύστημα εγγραφές 

δεκάδων μαθητών. Έτσι θα πρέπει να δοθεί λύση στο πρόβλημα που δεν έγινε 

με ευθύνη των μαθητών. 

-  Να αναιρεθεί η εντολή του κ. Μουστάκα για ενημέρωση των μαθητών των 

ολιγομελών ότι δεν θα λειτουργήσουν τα εν λόγω τμήματα και να επιλέξουν 

οι μαθητές άλλους τομείς και ειδικότητες από τους λειτουργούντες στο ίδιο 

σχολείο ή σε άλλο. 

- Να ανοίξει ξανά το σύστημα εγγραφών για να «περαστούν» και ηλεκτρονικά 

οι δεκάδες αιτήσεις μαθητών.  

- Να λειτουργήσουν όλα τα ολιγομελή τμήματα Γ΄ και Δ΄ τάξης των Εσπερινών 

Λυκείων. 

- Να ανοίξουν όλα τα ολιγομελή τμήματα της Γ΄ τάξης των ΕΠΑΛ. 

Από την πλευρά του υπουργείου πήραμε τις ακόλουθες δεσμεύσεις:  

- ότι θα επανεξεταστούν άμεσα όλες οι περιπτώσεις ολιγομελών τμημάτων σε 

συνεργασία με την ΟΛΜΕ  - στοιχεία για τα τμήματα κλπ. 

- μέχρι την επανεξέταση αυτή αίρεται η διορία επ’ αόριστον, που είχε τεθεί με 

οδηγία στους Διευθυντές των ΕΠΑΛ, έως την Δευτέρα 17/9 



Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί: 

- τους Διευθυντές να μη προβούν σε καμία  υποχρεωτική μετακίνηση μαθητών, 

αντίθετη με την γραπτώς εκφρασθείσα επιθυμία τους για επιλογή τομέα ή 

ειδικότητας. 

- τις ΕΛΜΕ αν είναι δυνατόν έως την Δευτέρα 17/9 να μας αποστείλουν 

στοιχεία μαθητών που κατέθεσαν ένχαρτη αίτηση εγγραφής πρόσφατα. 

Συζητήθηκε επίσης το πρόβλημα που έχει προκύψει με  την απαίτηση από το 

υπουργείο του πιστοποιητικού ΕΡΓΑΝΗ για τις εγγραφές στα Εσπερινά Σχολεία. 

Τονίστηκε ότι λόγω των ιδιαιτεροτήτων στην αγορά εργασίας (αδήλωτη και 

ανασφάλιστη εργασία, κ.α.) αδυνατούν οι εργαζόμενοι-μαθητές να προσκομίσουν το 

εν λόγω πιστοποιητικό. Ζητήθηκε λοιπόν να επανέλθει η προσκόμιση μιας υπεύθυνης 

δήλωσης του εργοδότη για την βεβαίωση της εργασίας του μαθητή. 

 

 

 

 


