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                                 Πάτρα  29  Maΐου  2018 

                                                                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΔΗΜΟΣ   ΠΑΤΡΕΩΝ                                                                

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                 

Δ/νση: Πλατεία Γεωργίου A΄ 17                                          

Μέγαρο Λόγου & Τέχνης                                                   

      (4ος όροφος ) 

Πληροφορίες: Ανδριοπούλου Ευφρ.  

    (γραμματέας ΔΕΠ)                                                                      

Τηλέφωνο: 2610-623348                                                 

Fax: 2610-226513 

Email: antpaidiaspatras@gmail.com                                          

                                     
 

                                                   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6η  

                                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ  10o 

 

      Θέμα: «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ 3 ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» 

 

    Σήμερα στις 29 Maΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 π.μ. συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, 

σε απαρτία με τα εξής μέλη: 

    Παρόντες: 

1)Αθανασόπουλος Ανδρέας ως Πρόεδρος 2)Τσεντούρος Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος Α/θμιας Εκπ/σης 

3)Καζάνης Νεκτάριος, εκπρόσωπος Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας 4)Αθανασόπουλος Δημήτριος, εκπρόσωπος 

Σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης 5) Μπαρδάκης Παρασκευάς, εκπρόσωπος Εμπορικού-Εισαγωγικού Συλλόγου 

Πατρών 6)Σκεπετάρης Ηλίας, εκπρόσωπος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας. 

   Aπούσα: 

1)Συριώτη–Κυπραίου Φωτεινή, εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων. 

  

 Επίσης στη συνεδρίαση προσήλθαν και κατέθεσαν την άποψή τους ως εκπρόσωποι της Α΄ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ 

οι κκ. Σιάχος Χρήστος (πρόεδρος) και Μαχτσίρας Αθανάσιος (μέλος) καθώς και ο κ. Φωτόπουλος 

Δημήτριος, ως εκπρόσωπος (αιρετό μέλος) του ΠΥΣΔΕ Ν. Αχαΐας.  

   

   Τα μέλη της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, κατόπιν εισηγήσεως του προέδρου της Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας    

και μετά από διαλογική συζήτηση για τις εξελίξεις στα τρία (3) εσπερινά  ΕΠΑ.Λ της Πάτρας, καθώς και 

τις τοποθετήσεις των υπολοίπων παρισταμένων, εκφράζοντας την πλήρη  αντίθεσή τους στη συρρίκνωση 

των  3ων  αυτών ΕΠΑ.Λ,  

                                         

                              ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
  1ον)Αποδέχονται και υιοθετούν το ΨΗΦΙΣΜΑ της  Α΄ΕΛΜΕ  Αχαΐας (της 28ης.05.2018), όπως  
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αυτό κατατέθηκε στην παρούσα συνεδρίαση και εκφράστηκε στην εισήγηση του προέδρου της  

κου Σιάχου Χρήστου και το οποίο έχει ως εξής:  

 

«ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΩΝ 3ων ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ. 
Η κυβέρνηση μετά το 3ο μνημόνιο, τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις, τις συνεχείς κινήσεις συρρίκνωσης του 
Δημόσιου σχολείου σε όλες τις βαθμίδες, με τα συνεχή νομοθετήματα, τις Υπουργικές Αποφάσεις και τα 
σχέδια Νόμου, την έλλειψη διορισμών, χτυπάει τώρα ένα από τα πιο ευαίσθητα κομμάτια της Εκπαίδευσης 
στη περιοχή μας, τα 3 Εσπερινά ΕΠΑ.Λ της Πάτρας. Είναι φανερό ότι ενώ μιλάνε για αναβάθμιση της 
Τεχνικής Εκπαίδευσης, στην ουσία εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τις οδηγίες ΟΟΣΑ και παράλληλα εμπαίζουν 
το λαό και μάλιστα τα πιο χτυπημένα στρώματα. 
Το ΔΣ της Α ΕΛΜΕ Αχαΐας δεν θεωρεί πλεονασμό να αναφέρει ότι στα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. φοιτούν ανήλικοι 
και ενήλικοι μαθητές που και οι ίδιοι αλλά και οι οικογένειές τους έχουν χτυπηθεί από τη πολιτική των 
μνημονίων και της φτωχοποίησης σε υπερθετικό βαθμό. Τα κριτήρια των αλλαγών δεν έχουν κοινωνικό 
χαρακτήρα, αλλά περισσότερο δημοσιονομικό και υποστηρικτικό των «δυνάμεων της αγοράς». Η 
«ανάπτυξη» και τα «πλεονάσματα» της κυβέρνησης έρχονται μέσα από την περαιτέρω σύνθλιψη των 
φτωχών λαϊκών στρωμάτων. 
  Να σημειώσουμε ότι όχι μόνο οι θεσμοί της πατρινής κοινωνίας δεν είχαν ενημερωθεί για λόγους 
διαφάνειας, δημοκρατίας και πολιτικής ευθύνης (ΕΛΜΕ, Δήμος Πατρέων, Ένωση Γονέων, κλπ), αλλά ούτε 
τα επιλεγμένα διοικητικά στελέχη των σχολείων. Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί, οι κηδεμόνες των μαθητών ή 
οι ενήλικοι μαθητές πληροφορηθήκαμε τις αλλαγές μέσω της φόρμας των ηλεκτρονικών εγγραφών με τους 
κωδικούς του TAXIS. Ενώ οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 14/5 η Υπουργική απόφαση που περιέχει τις 
μετακινήσεις και συγχωνεύσεις τομέων και ειδικοτήτων, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 
στις 24/5/2018 (Υπουργική Απόφαση Φ20/83241/Δ4, ΦΕΚ 1890). Επί ένα δεκαήμερο, δηλαδή, οι 
εγγραφόμενοι καλούνταν να υπογράψουν την αίτηση εγγραφή τους, η οποία αναφερόταν σε προηγούμενη 
Υπουργική απόφαση, και η οποία περιείχε τους μετακινούμενους τομείς και ειδικότητες στα αρχικά σχολεία 
τους, αλλά δεν εμφανίζονταν στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Η πρακτική αλλά και η αντίληψη αυτή της 
διοίκησης της εκπαίδευσης και αντιδημοκρατική είναι αλλά και μη σύννομη. 
Συγκεκριμένα μετακινούνται, συγχωνεύονται και κλείνουν: 

 από το 5ο Εσπερινό ΕΠΑΛ: 4 Τομείς, 5 Ειδικότητες, 15 τμήματα και 17 εκπαιδευτικοί, με άμεσο 
αποτέλεσμα να οδηγείται το σχολείο σε κλείσιμο.  

 από το 9ο Εσπερινό ΕΠΑΛ: 2 Τομείς, 2 Ειδικότητες, 6 τμήματα και 3 εκπαιδευτικοί ,  
 από το 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ: 2 Τομείς, 2 Ειδικότητες, 6 τμήματα και 5 εκπαιδευτικοί   

 ΣΥΝΟΛΟ: 8 Τομείς και 9 Ειδικότητες.  
 Είκοσι (25) εκπαιδευτικοί  αναγκάζονται να μετακινηθούν αυξάνοντας τον αριθμό των υπεράριθμων στη 
περιοχή μας και 27 τμήματα μαθητών μετακινούνται σε διαφορετικά σημεία της πόλης από αυτά που 
φοιτούσαν.  
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Δε λήφθηκε καθόλου υπόψη: 

 Ο εργαστηριακός εξοπλισμός των Εργαστηριακών Κέντρων που στηρίζουν τα εμπλεκόμενα σχολεία 
αφού μετακινούν και συγχωνεύουν τομείς και ειδικότητες σε σχολεία που δεν έχουν τα αντίστοιχα 
εργαστήρια, τα οποία σημειώνουμε δεν μπορούν να μετακινηθούν γιατί χρησιμοποιούνται από τους 
μαθητές των πρωινών σχολείων. Όπως: α) η Ειδικότητα των Συντηρητών μεταφέρεται από το 9ο 
στο 5ο ΕΠΑ.Λ. χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα εργαστήρια που απαιτούνται και ούτε καν ο 
χώρος για να στηθούν νέα β) η Ειδικότητα των οδοντοτεχνιτών μεταφέρεται επίσης από το 9ο στο 
5ο ΕΠΑ.Λ., χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα εργαστήρια και δεν μπορούν να μεταφερθούν γιατί 
χρησιμοποιούνται σε πρωινή βάρδια, γ) Η Ειδικότητα των ψυκτικών μεταφέρεται από το 3ο στο 9ο 
ΕΠΑ.Λ. χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα εργαστήρια που απαιτούνται και ούτε καν ο χώρος για να 
στηθούν νέα. δ) Αγνοούνται επιδεικτικά τα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια των τομέων 
Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών και Μηχανολόγων του 5ου ΕΠΑ.Λ. (διαθέτει το μοναδικό 
υπερσύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ψυκτικών στη Δ. Ελλάδα) και οι αντίστοιχες 
ειδικότητες συγχωνεύονται με του 9ου ΕΠΑ.Λ. 

 Η χωροταξική κατανομή των Εσπερινών Σχολείων και το γεγονός ότι αρκετοί μαθητές, που στη 
συντριπτική πλειοψηφία τους είναι ενήλικοι, οικογενειάρχες και γονείς, έρχονται από 
απομακρυσμένες περιοχές όπως Αίγιο, Ναύπακτο, κλπ. 

 Ορισμένοι τομείς που μεταφέρονται είναι καταδικασμένοι να κλείσουν, για παράδειγμα ο Τομέας 
των Δομικών έργων, που από το 3ο μετακινείται στο 9ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ., γιατί εξαιτίας αυτών των 
μετακινήσεων η Β’ τάξη τους δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί με μαθητές της Α’ τάξης, οι οποίοι θα 
παραμείνουν στο σχολείο τους προτιμώντας να εγγραφούν σε άλλες ειδικότητες.  

Είναι φανερό ότι η κατανομή αυτή έχει γίνει είτε με σκοπιμότητα είτε με προχειρότητα, χωρίς να 
υπολογιστεί η κοινωνική διάσταση των νυχτερινών επαγγελματικών σχολείων και οι ιδιαιτερότητες που 
αυτή συνεπάγεται. Αν ήταν αναγκαίες κάποιες αλλαγές στα εσπερινά επαγγελματικά σχολεία, έπρεπε να 
γίνουν με πιο ορθολογικό τρόπο, όχι όμως στο πνεύμα των οδηγιών του ΟΟΣΑ και της πολιτικής του 
δημοσιονομικού κόφτη. Και σε κάθε περίπτωση έπρεπε να προηγηθεί συζήτηση με τα σχολεία, τους 
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εκπαιδευτικούς και τη τοπική κοινωνία. Και στη συνέχεια έπρεπε να δοθεί ικανός χρόνος ενημέρωσης των 
γονιών και μαθητών και όχι όλα αυτά να συντελούνται «εν κρυπτώ» και αιφνιδιαστικά. Ο κλάδος των 
εκπαιδευτικών και η τοπική κοινωνία δεν δέχονται τετελεσμένα γεγονότα, τα απορρίπτουν και αγωνίζονται 
για τα μορφωτικά δικαιώματα όλων των μαθητών και υπέρ του δημόσιου σχολείου». 
 
2ον). Απαιτούν (σύμφωνα και με το Ψήφισμα της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας):   

a. Από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να επαναφέρει τη δομή των 3ων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. 
της Πάτρας όπως ήταν, καθώς  και να αποσυρθεί το σχετικό ΦΕΚ (ΦΕΚ 1890, Υπουργική Απόφαση 
Φ20/83241/Δ4), εφόσον  οι περίεργες αυτές αλλαγές εκτός από παράλογες είναι και αντιμαθητικές.  
Β. Η τοπική διοίκηση της εκπαίδευσης (Δευτεροβάθμια και Περιφερειακή) να συζητήσει με τους 
εμπλεκόμενους φορείς σχολεία, ΕΛΜΕ, Δημοτική αρχή, γονείς και να διαμορφώσει εισήγηση πιθανών 
αλλαγών με θετικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό πρόσημο για την επόμενη χρονιά, ώστε εκτός των 
άλλων να υπάρξει και ικανός χρόνος ενημέρωσης.  
 

3ον). Εισηγούνται την παρούσα Απόφασή τους στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δ. Πατρέων, με την 
έκκληση της υιοθέτησής της από το ανώτερο όργανο του Δήμου και να καταστεί απόφασή του.  
  Επίσης, να αποσταλεί στην Κυβέρνηση, στα πολιτικά κόμματα (πλην Χρ. Αυγής), στη Δ/νση  
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του  υπουργείου Παιδείας, στην  Περιφερειακή   Δ/νση Εκπαίδευσης Δυτ. 
Ελλάδας, στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους συνδικαλιστικούς φορείς της εκπαιδευτικής 
κοινότητας και της περιοχής, ώστε να πάρουν θέση απέναντι στην ανάλγητη πολιτική του Υπουργείου και 
της Κυβέρνησης που σφαγιάζει και διαλύει τα 3 Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια της πόλης μας.      
 

 

 

 
                   
                                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ: 

 

                                                                           

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                        

                                      

  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

       

 

 

 

 

 

 

 

ΤΣΕΝΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

ΚΑΖΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  

 

 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

 

 

ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 
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