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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Επισκέψεις δημόσιων σχολείων στο ιδιωτικό ΕΠΑΛ Χίου. Χρήση δημόσιων σχολικών
χώρων από το ιδιωτικό ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ
Με αφορμή την καταγγελία της ΕΛΜΕ Χίου σχετικά με τις επισκέψεις δημόσιων
σχολείων στο ιδιωτικό ΕΠΑΛ Χίου και την απαίτηση από το ίδιο σχολείο να χρησιμοποιεί
δημόσιους σχολικούς χώρους εργαστηρίων και εξοπλισμού, όπου αναφέρεται ότι «Με βάση
την κείμενη νομοθεσία, η οποία απαγορεύει τόσο στον ιδιοκτήτη (σχολάρχη) όσο και στο
προσωπικό ιδιωτικού σχολείου να επισκεφθούν τη μαθητική κοινότητα ενός δημόσιου
σχολείου, στη Χίο με πρόσχημα το έγγραφο του ΥΠΕΘ με θέμα «Επισκέψεις μαθητών/-τριών
Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ ΓΕΛ-ΕΠΑΛ σε σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ και Εργαστηριακά Κέντρα» (που
έχει εκδοθεί από τη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης η οποία είναι αρμόδια μόνο για
τη Δημόσια Β/θμια Επαγγελματική Εκπαίδευση), ιδιωτικό ΕΠΑΛ που εδρεύει στη Χίο
διεξάγει «εκπαιδευτικό βιωματικό σεμινάριο» για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και με το υπ’
αριθ. πρωτ. 1864/15-3-2019 της Διευθύντριας Β/θμιας Εκπαίδευσης Χίου «στέλνονται» οι
μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ Γυμνασίου των Δημόσιων Γυμνασίων (δεν εδρεύει στη Χίο Ιδιωτικό
Γυμνάσιο) στην «αγκαλιά» της ιδιωτικής εκπαίδευσης», καθώς και τα ερωτήματα που
εγείρονται στην ίδια ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Χίου σχετικά με το αν: α) Ο ιδιοκτήτης του
ιδιωτικού ΕΠΑΛ (σχολάρχης) έχει καταθέσει αίτημα για χρήση χώρων και υποδομών των
Δημόσιων ΕΠΑΛ και του Εργαστηριακού Κέντρου που εδρεύουν στη Χίο, β) Η Διευθύντρια
Β/θμιας Εκπαίδευσης Χίου έχει εισηγηθεί θετικά προς το ΥΠΕΘ για το εν λόγω αίτημα και γ)
Το ΥΠΠΕΘ μέσω της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Β. Αιγαίου διερευνά τις προϋποθέσεις
βάσει των οποίων έλαβε πέρσι το ιδιωτικό ΕΠΑΛ έγκριση λειτουργίας, το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ
καλεί το Υπουργείο Παιδείας και τις αρμόδιες κεντρικές και τοπικές υπηρεσίες του να :

Ερευνήσουν αν πράγματι πραγματοποιούνται ή εγκρίνονται επισκέψεις
μαθητών-τριών δημοσίων σχολείων σε ιδιωτικά ΕΠΑΛ και να εκδώσουν άμεσα εντολή
να σταματήσουν αυτές οι επισκέψεις.

Ερευνήσουν αν επιτράπηκε η ίδρυση Ιδιωτικού ΕΠΑΛ χωρίς να υπάρχουν οι
απαιτούμενες από το νόμο υποδομές.

Μην παραχωρήσουν σε κανένα ιδιώτη και με κανένα τρόπο, χώρους και
εξοπλισμό των Δημόσιων Σχολείων.
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ επίσης καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην εγκρίνουν
καμία επίσκεψη σε ιδιωτικά ΕΠΑΛ και να προγραμματίσουν τις επισκέψεις τους στα
Δημόσια ΕΠΑΛ και Εργαστηριακά Κέντρα.

