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ΠΡΟΣ :Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ.
- Γεώργιο Στύλιο
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)
ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση
με αριθμό 362/12-10-2017»
Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 362/12-10-2017, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής
κ. Γεώργιος Στύλιος με θέμα: Έγκριση για την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία ολιγομελών
τμημάτων ΕΠΑ.Λ. Άρτας για το σχολικό έτος 2017-18», σας γνωρίζουμε ότι :
Σχετικά με τη λειτουργία των ολιγομελών τμημάτων των ΕΠΑΛ, εφαρμόζονται τα
οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (ΦΕΚ 2891/τ.Β΄/21-082017) 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.)».
Ειδικότερα, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Φ.47/7065/18-10-2017 έγγραφο της
Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου, η Περιφερειακή Διευθύντρια
έχει την αρμοδιότητα έγκρισης λειτουργίας τμημάτων Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, Τομέα
της Β’ Τάξης και Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), όπως
προβλέπεται από τις διατάξεις της Υ.Α. Φ12/134644/Δ/08-08-2017 (ΦΕΚ 2891 τ. Β’/21-082017) 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.)»
Με βάση την εν λόγω αρμοδιότητα η Περιφερειακή Διευθύντρια της ΠΔΕ Ηπείρου
εξέδωσε την υπ’ αριθμ Φ.47/5163/28-8-2017 (ΑΔΑ: 7ΜΚΞ4653ΠΣ-ΦΕΚ) απόφαση με
θέμα: «Έγκριση λειτουργίας τμημάτων Γενικής Παιδείας Α’ Τάξης, Τομέα Β’ Τάξης,
Ειδικότητας Γ’ Τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και Ειδικότητας Δ’ Τάξης

Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της Δ/νσης Β/θμαις Εκπαίδευσης Άρτας, σχολικού έτους 2017-2018»
με την οποία εγκρίθηκε η λειτουργία έξι (06) ολιγομελών τμημάτων.
Εξάλλου, με τις Υ.Α.1470/20-09-2017 (ΑΔΑ: Ω0194653ΠΣ-ΥΤ5) με θέμα: «Έγκριση,
κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017-2018, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων
ΕΠΑ.Λ.», 1484/28-09-2017 (ΑΔΑ: 7ΦΩΕ4653ΠΣ-ΗΟ3) με θέμα: «Συμπληρωματική
έγκριση, κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017-2018, της λειτουργίας ολιγομελών
τμημάτων ΕΠΑ.Λ.» και 1573/18-10-2017 (ΑΔΑ: 64174653ΠΣ-ΡΧ2) με θέμα:
Συμπληρωματική έγκριση, κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017-2018, της λειτουργίας
ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.», εγκρίθηκε κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017-2018 η
λειτουργία πέντε (05) ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Άρτας.
Συνολικά, στο Νομό Άρτας εγκρίθηκε η λειτουργία έντεκα (11) ολιγομελών τμημάτων.
Περαιτέρω, οι δύο μαθήτριες που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση – δήλωση προτίμησης
για την ειδικότητα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων της Γ’ Τάξης του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Άρτας,
έχουν ήδη εγγραφεί στην ειδικότητα Βοηθού Νοσηλευτή του ίδιου Τομέα στο Εσπερινό
ΕΠΑ.Λ. Άρτας και οι τέσσερις μαθήτριες που είχαν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση – δήλωση
προτίμησης για την ειδικότητα Αισθητικής Τέχνης της Γ’ Τάξης του 1ου ΕΠΑ.Λ. Άρτας,
έχουν ήδη εγγραφεί οι τρεις εξ΄ αυτών στην ειδικότητα Κομμωτικής Τέχνης του ίδιου Τομέα
του 1ου ΕΠΑ.Λ. Άρτας και η μία στην ειδικότητα Βοηθού Φυσικοθεραπευτή του ίδιου
Τομέα του 1ου ΕΠΑ.Λ. Άρτας.
Όσον αφορά γενικότερα την λειτουργία των τμημάτων στα ΕΠΑΛ σας γνωρίζουμε τα
παρακάτω:
Με βάση τη νομοθεσία προβλέπεται ανώτατος (25) και κατώτατος αριθμός μαθητών σε
κάθε τμήμα τάξης, τομέα ή ειδικότητας για να λειτουργήσει ένα τμήμα (15 στην Α΄, 13 στη
Β΄ και 10 στη Γ΄ τάξη).
Για τις πιο απομακρυσμένες περιοχές προβλέπεται η μείωση του κατώτατου αριθμού,
προκειμένου να είναι δυνατή η συγκρότηση τμήματος με λιγότερους μαθητές/-τριες (13
στην Α΄, 10 στη Β΄ και 8 στη Γ΄ τάξη). Ενώ σε μικρές νησιωτικές ή πολύ απομακρυσμένες
περιοχές προβλέπεται ακόμα μικρότερος αριθμός μαθητών/-τριών για τη συγκρότηση
τμημάτων (10 στην Α΄, 8 στη Β΄ και 6 στη Γ΄ τάξη).
Επιπλέον, σε περιοχές με δυσμενείς συνθήκες ή άλλες ιδιαιτερότητες δόθηκε η
δυνατότητα στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης να εγκρίνουν τη λειτουργία
τμημάτων με ακόμα μικρότερους αριθμούς.
Επίσης, υπάρχει η πρόνοια, όταν ένας τομέας ή ειδικότητα είναι ο μοναδικός/ή στον κάθε
νομό, να μειώνονται κατά 20% οι κατώτεροι αριθμοί σε κάθε κατηγορία.
Όλα αυτά δείχνουν ότι λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.
Εκτός από όλα τα παραπάνω, το ΥΠΠΕΘ με αποφάσεις του αρμόδιου Υφυπουργού
Παιδείας ενέκρινε και φέτος, κατ’ εξαίρεση, επιπρόσθετα ολιγομελή τμήματα.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έχουν εγκριθεί να λειτουργήσουν, για την τρέχουσα
σχολική χρονιά, 1460 ολιγομελή τμήματα σε σύνολο 5465 (δηλ. το 27% των τμημάτων
είναι ολιγομελή).
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Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν την κοινωνική ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζει
η ηγεσία του ΥΠΠΕΘ τα Επαγγελματικά Λύκεια. Οι εκπαιδευτικές μας αποφάσεις δεν
λαμβάνονται μόνο με βάση τους αριθμούς, γιατί πίσω από αυτούς υπάρχουν άνθρωποι
(μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί) και ιδιαιτερότητες συνθηκών. Όλα αυτά λαμβάνονται
υπόψη προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.
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