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ΕΠΑΛ τθσ Πάτρασ 
 

Κφριε Τπουργζ,  κφριε Τφυπουργζ 

Η κυβζρνθςι ςασ μετά το 3ο μνθμόνιο, τισ ενδιάμεςεσ αξιολογιςεισ, τισ ςυνεχείσ 

κινιςεισ ςυρρίκνωςθσ του Δθμόςιου ςχολείου ςε όλεσ τισ βακμίδεσ, με τα ςυνεχι 

νομοκετιματα, τισ Τπουργικζσ Αποφάςεισ και τα ςχζδια Νόμου, τθν ζλλειψθ διοριςμϊν, 

χτυπάει τϊρα ζνα από τα πιο ευαίςκθτα κομμάτια τθσ Εκπαίδευςθσ ςτθ περιοχι μασ, τα 3 

Εςπερινά ΕΠΑ.Λ τθσ Πάτρασ. Είναι φανερό ότι ενϊ μιλάτε για αναβάκμιςθ τθσ Σεχνικισ 

Εκπαίδευςθσ, εφαρμόηετε απαρζγκλιτα τισ οδθγίεσ ΟΟΑ και παράλλθλα εμπαίηετε το λαό και 

μάλιςτα τα πιο χτυπθμζνα ςτρϊματα.  

Εμείσ ερμθνεφουμε και ζτςι κατανοοφμε τθν πορεία των αναδιαρκρϊςεων ςε όλο το 

χϊρο τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ (από τθν προςχολικι αγωγι και εκπαίδευςθ ζωσ τθν 

τριτοβάκμια). Γνωρίηουμε επιπλζον τι ςθμαίνει και το 3ο μνθμόνιο, τα επαχκι πλεονάςματα, οι 

ςυρρικνϊςεισ του Δθμόςιου ςχολείου ςε όλεσ τισ βακμίδεσ. Μζχρι τϊρα και από τισ 

προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ αν αναφζραμε αναλυτικά κα ιταν πολφ μακρφσ ο κατάλογοσ εισ 

βάροσ των μακθτϊν/μακθτριϊν, των ςχολείων και των εκπαιδευτικϊν και ςτο χϊρο τθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

Θα επικεντρωκοφμε όμωσ ςτο παρόν υπόμνθμα μόνο ςτο χϊρο των ΕΠΑ.Λ για τισ 

αναδιαρκρϊςεισ που ςταδιακά φζρνετε οι οποίεσ και ςυρρικνϊνουν, αλλάηουν τον 

εκπαιδευτικό χαρακτιρα υπζρ τθσ κατάρτιςθσ, τθσ μακθτείασ, κλπ. Ζχετε μζχρι ςιμερα ειςάγει 
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ζνα ρυκμό αφξθςθσ του αρικμοφ των μακθτϊν ςτα τμιματα (πρόςφατα για τον τομζα 

οικονομίασ), ειςάγατε τον καινοφανι όρο «παρακολουκοφντεσ», δζνετε τθν τυπικι 

εκπαίδευςθ με τθν άτυπθ εκπαίδευςθ (ΙΕΚ), ενϊ μειϊνετε ςυνεχϊσ ςτθ ςτενόμακρθ πόλθ μασ 

(θ Πάτρα είναι θ τρίτθ πόλθ ςτθ χϊρα)  τισ διπλζσ ειδικότθτεσ ςε βορρά και νότο. το ςθμείο 

αυτό οφείλουμε να τονίςουμε ότι θ πλειοψθφία των μακθτϊν είναι φτωχοί εργαηόμενοι 

ενιλικεσ (μερικοί με ανιλικα παιδιά) και οριςμζνοι ζρχονται από μακρινά μζρθ όπωσ, Αίγιο, 

Ναφπακτο, κλπ.  Επομζνωσ τα κριτιρια των αλλαγϊν δεν ζχουν κοινωνικό χαρακτιρα, αλλά 

περιςςότερο δθμοςιονομικό και υποςτθρικτικό των «δυνάμεων τθσ αγοράσ». Και ξαφνικά ο 

«κόμποσ ζφταςε ςτο χτζνι»!!! 

Να ςθμειϊςουμε ότι όχι μόνο οι κεςμοί τθσ πατρινισ κοινωνίασ δεν είχαν ενθμερωκεί για 

λόγουσ διαφάνειασ, δθμοκρατίασ και πολιτικισ ευκφνθσ (ΕΛΜΕ, Διμοσ Πατρζων, Ζνωςθ 

Γονζων, κλπ), αλλά οφτε τα επιλεγμζνα διοικθτικά ςτελζχθ των ςχολείων. Σο γεγονόσ 

αποκαλφφκθκε όταν άνοιξε το ςφςτθμα θλεκτρονικϊν εγγραφϊν και μάλιςτα ζνα ζνα.... 

υγκεκριμζνα μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ εγγραφϊν διαπιςτϊςαμε ότι μετακινοφνται 

και κλείνουν  

 από το 5ο Εςπερινό ΕΠΑΛ: 4 Σομείσ, 5 Ειδικότθτεσ, 15 τμιματα και 17 εκπαιδευτικοί, με 

άμεςο αποτζλεςμα να οδθγείται το ςχολείο ςε κλείςιμο.  

 από το 9ο Εςπερινό ΕΠΑΛ: 2 Σομείσ, 2 Ειδικότθτεσ, 6 τμιματα και 3 εκπαιδευτικοί ,  

 από το 3ο Εςπερινό ΕΠΑΛ: 2 Σομείσ, 2 Ειδικότθτεσ, 6 τμιματα και 5 εκπαιδευτικοί   

ΤΝΟΛΟ: 8 Σομείσ και 9 Ειδικότθτεσ.  

25 εκπαιδευτικοί  αναγκάηονται να μετακινθκοφν αυξάνοντασ τον αρικμό των υπεράρικμων 

ςτθ περιοχι μασ και 27 τμιματα μακθτών μετακινοφνται ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόλθσ 

από αυτά που φοιτοφςαν.  

Σο Δ τθσ Αϋ ΕΛΜΕ Αχαΐασ δεν κεωρεί πλεοναςμό να αναφζρει ότι ςτα Εςπερινά ΕΠΑ.Λ. 

φοιτοφν ανιλικοι και ενιλικοι μακθτζσ που τόςο οι ίδιοι όςο και οι οικογζνειζσ τουσ ζχουν 

χτυπθκεί από τθ πολιτικι των μνθμονίων και τθσ φτωχοποίθςθσ ςε υπερκετικό βακμό. Η 

«ανάπτυξθ» τθσ κυβζρνθςθσ ζρχεται μζςα από τθν περαιτζρω ςφνκλιψθ των φτωχϊν λαϊκϊν 

ςτρωμάτων. 

Παράλλθλα καταγγζλλουμε τθν ςτάςθ του ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδασ, όςον αφορά τον τρόπο 

πλαςςαρίςματοσ αυτϊν των προτάςεων-αποφάςεων, που χωρίσ να αναλαμβάνει τθν πολιτικι 

ευκφνθ και το αντίςτοιχο πολιτικό κόςτοσ ρίχνει τισ ευκφνεσ ςτισ απόψεισ και διεκδικιςεισ ενόσ 



ςυνδικαλιςτικοφ ςωματείου (εν προκειμζνω τθσ Αϋ ΕΛΜΕ Αχαΐασ) λεσ και ςυνδιαχειριηόμαςτε 

τισ αποφάςεισ τθσ ΠΔΕ!!! 

 

Επιπλζον οι κθδεμόνεσ των μακθτϊν ι οι ενιλικοι μακθτζσ καλοφνται μζςω τθσ φόρμασ των 

θλεκτρονικϊν εγγραφϊν με τουσ κωδικοφσ του TAXIS να υπογράψουν τθν αίτθςι τουσ, θ οποία 

αναφζρεται ςε προθγοφμενθ υπουργικι απόφαςθ, και θ οποία περιζχει τουσ μετακινοφμενουσ 

τομείσ και ειδικότθτεσ ςτα ςχολεία που υπιρχαν, αλλά δεν εμφανίηονται ςτθν εφαρμογι. Η 

πρακτικι αλλά και θ αντίλθψθ αυτι τθσ διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και αντιδθμοκρατικι είναι 

αλλά και μθ ςφννομθ. 

Ασ δοφμε τϊρα κάποια λεπτομερι ςτοιχεία ςε οριςμζνουσ τομείσ ι ειδικότθτεσ, οι οποίεσ είναι 

δφςκολο να ερμθνευτοφν με τθν απλι και γνιςια εκπαιδευτικι λογικι! 

Ι) 1ο  Ε.Κ. ΠΑΣΡΑ, Σομζασ Εφαρμοςμζνων Σεχνών, Σμιμα υντθρθτών Ζργων 

τζχνθσ και Αποκατάςταςθσ  (0403) 

Σο τμιμα  λειτουργεί  τϊρα  ςτα  4  εργαςτιρια:  Α9 (υντιρθςθσ) και Α14 (Αντίγραφου)  

 Α15 (Φωτογραφίασ) – Α2 (Η/Τ) του 1ου ορόφου του κτιρίου, ςυν τθν αίκουςα των 

ςχεδιαςτθρίων ςτο ιςόγειο. 



Για τθν καλφτερθ λειτουργία των εργαςτθρίων του τομζα απαιτείται ζνασ επιπλζον χϊροσ για 

το εργαςτιριο υντθρθτϊν Ζργων τζχνθσ και Αποκατάςταςθσ και για το λόγο αυτό ο φλλογοσ 

Διδαςκόντων του 1ου ΕΚ αποφάςιςε ςτθν πρόςφατθ ςυνεδρίαςι του να μεταφερκεί το 

εργαςτιριο Ψφξθσ, που δεν επαρκεί για τισ ανάγκεσ του τομζα, ςε αυτό των υγκολλιςεων, και 

να δοκεί θ αίκουςα αυτι για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του  Εργ. υντιρθςθσ ζργων Σζχνθσ και 

Αποκατάςταςθσ που είναι και γειτονικι του. Μάλιςτα για τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά ζχει 

προςτεκεί άλλο ζνα εργαςτθριακό μάκθμα: Η ΧΕΔΙΑΣΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΗ 

ΙΙ) 2ο  Ε.Κ. ΠΑΣΡΑ 

Σο 2ο ΕΚ διακζτει πλιρωσ εξοπλιςμζνα εργαςτιρια ςτουσ Σομείσ Πλθροφορικισ, Διοίκθςθσ και 

Οικονομίασ, Μθχανολογίασ, Ηλεκτρολογίασ, Ηλεκτρονικισ, και τισ Ειδικότθτεσ Γραφιςτικισ, 

Νοςθλευτικισ, Κομμωτικισ. Παρόλα αυτά, οι ανακατατάξεισ που ζχουν επζλκει, παροπλίηουν 

τθν πλειοψθφία αυτϊν των εργαςτθρίων και απαιτοφν τθ δθμιουργία νζων με μεγάλο 

οικονομικό κόςτοσ, κακϊσ    

1. θ Ειδικότθτα των υντθρθτϊν μεταφζρεται από το 9ο ςτο 5ο ΕΠΑ.Λ. χωρίσ να υπάρχουν τα 

αντίςτοιχα εργαςτιρια που απαιτοφνται και οφτε καν ο χϊροσ για να ςτθκοφν νζα. 

2. θ Ειδικότθτα των οδοντοτεχνιτϊν μεταφζρεται επίςθσ από το 9ο ςτο 5ο ΕΠΑ.Λ., χωρίσ να 

υπάρχουν τα αντίςτοιχα εργαςτιρια, 

3. θ ειδικότθτα τθσ Πλθροφορικισ του 5ου ΕΠΑ.Λ., μοναδικι ςε εςπερινά, μεταφζρεται ςτο 3ο 

χωρίσ να υποςτθρίηεται από τα αντίςτοιχα εργαςτιρια 

4. Ο τομζασ Τγείασ – Πρόνοιασ – Ευεξίασ χωρίςτθκε και οι ειδικότθτζσ του μοιράςτθκαν ςε δφο 

ςχολεία, το 3ο και το 5ο, ενϊ όλοι οι άλλοι τομείσ μεταφζρκθκαν αυτοφςιοι.  

5. Αγνοοφνται επιδεικτικά τα πλιρωσ εξοπλιςμζνα εργαςτιρια των τομζων Ηλεκτρολόγων-

Ηλεκτρονικϊν και Μθχανολόγων (διακζτει το μοναδικό υπερςφγχρονο και πλιρωσ 

εξοπλιςμζνο εργαςτιριο ψυκτικϊν ςτθ Δ. Ελλάδα). 
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ΕΦ.ΣΕΧΝΩΝ 

ΑΡΧΕ ΤΝΘ. 9Ο ΕΠΑΛ Γ  .Ε.Σ. A14 3 ΕΦ.ΣΕΧΝΩΝ 
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ΑΝΣΙΓΡ. 9Ο ΕΠΑΛ Γ  .Ε.Σ. A9 5 ΤΝΣ.ΕΡΓ.ΣΕΧ. 

ΤΝΣ.ΕΡΓ.ΣΕΧ. 9Ο ΕΠΑΛ Δ  .Ε.Σ. A9 5 ΤΝΣ.ΕΡΓ.ΣΕΧ. 



Επιπλζον, δε λιφκθκε κακόλου υπόψθ θ χωροταξικι κατανομι των Εςπερινϊν χολείων και το 

γεγονόσ ότι αρκετοί μακθτζσ, που ςτθ ςυντριπτικι πλειοψθφία τουσ είναι ενιλικοι, 

οικογενειάρχεσ και γονείσ, ζρχονται από απομακρυςμζνεσ περιοχζσ ακόμα και από άλλουσ 

νομοφσ. 

Οριςμζνοι τομείσ είναι καταδικαςμζνοι να κλείςουν, για παράδειγμα ο Σομζασ των Δομικϊν 

ζργων, που από το 3ο μετακινείται ςτο 9ο εςπερινό, γιατί εξαιτίασ αυτϊν των μετακινιςεων θ 

Β’ τάξθ τουσ δεν μπορεί να τροφοδοτθκεί με μακθτζσ τθσ Α’ τάξθσ, οι οποίοι κα παραμείνουν 

ςτο ςχολείο τουσ προτιμϊντασ να εγγραφοφν ςε άλλεσ ειδικότθτεσ.  

Είναι φανερό ότι θ κατανομι αυτι ζχει γίνει είτε με ςκοπιμότθτα είτε με προχειρότθτα, χωρίσ 

να υπολογιςτεί θ κοινωνικι διάςταςθ των νυχτερινϊν επαγγελματικϊν ςχολείων και οι 

ιδιαιτερότθτεσ που αυτό ςυνεπάγεται. 

Αν κ. υπουργζ ιταν αναγκαίεσ κάποιεσ αλλαγζσ ςτα εςπερινά ςχολεία, ζπρεπε να γίνουν με πιο 

ορκολογικό τρόπο, όχι όμωσ ςτο πνεφμα του ΟΟΑ και του δθμοςιονομικοφ κόφτθ.  

Σο αίτθμα μασ επομζνωσ είναι να επανζλκει θ κατάςταςθ όπωσ ιταν, αφοφ οι περίεργεσ, 

παράλογεσ και αντιμακθτικζσ αυτζσ αλλαγζσ ζγιναν με τισ νζεσ εγραφζσ και λίγο πριν αρχίςουν 

οι εξετάςεισ των μακθτϊν. Μακθτζσ και κακθγθτζσ πλζον αναγκαηόμαςτε -αντί για το 

εκπαιδευτικό μασ ζργο- να αλλάξουμε ρόλο και να αγωνιςτοφμε για το αυτονόθτο, δθλαδι τθ 

ςτιριξθ του δθμόςιου αγακοφ και μάλιςτα υπζρ των πιο χτυπθμζνων  ςτρωμάτων των 

εργαηόμενων μακθτϊν, οι οποίοι φοιτοφν ςτα εςπερινά ςχολεία τθσ πόλθσ μασ! 

Για το Δ. . 

Ο Πρόεδροσ                                                    Ο Γραμματζασ 

 

ιάχοσ Χριςτοσ                                                Μποφρδαλασ Παναγιϊτθσ 


