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Την Αξιότιμη  

Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων 

κα Νίκη Κεραμέως 

ΘΕΜΑ : ¨ Μη έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ. Χίου¨ 

     

 

   Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ, 

 

   

   Μετά την δημοσιοποίηση της απόφασης της  Περιφερειακής Διευθύντριας 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Β. Αιγαίου με Αρ.Πρωτ. 3193/10-8-

2021 διαπιστώνεται ότι για το σχολικό έτος 2021-2022 δεν έχουν εγκριθεί έως σήμερα στα 

Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) της Χίου τα παρακάτω ολιγομελή τμήματα: 

 

      Στο 1
ο
 ΕΠΑ.Λ. Χίου:  

1. Τομείς (Β΄τάξη): 

 Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος (αριθμός μαθητών 4). 

 Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (αριθμός μαθητών 3).  

 Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών Β΄ Τάξης (αριθμός μαθητών 2). 

2. Ειδικότητες (Γ΄τάξη): 

 Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου (αριθμός μαθητών 5). 

 Τεχνικός Μηχανολ. Εγκαταστάσεων και Κατασκευών (αριθμός μαθητών 1). 

  Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού (αριθμός μαθητών 3). 

 Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ (αριθμός μαθητών 5). 

    
Στο 1

ο
 ΕΠΑ.Λ. Βροντάδου: 

1. Τομείς (Β΄τάξη): 

 Δομικών Έργων Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 

(αριθμός μαθητών 3). 

2. Ειδικότητες (Γ΄τάξη): 

 Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής (αριθμός μαθητών 5). 
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(TECHNOLOGY TEACHERS' ASSOCIATION) 
Πτυχιούχοι  ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

(NORTH AEGEAN  REGIONAL  DEPARTMENT) 



2 
 

      Στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Χίου: 

1. Ειδικότητες (Γ΄τάξη): 

 Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών (αριθμός μαθητών 5). 

 Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Δικτύων (αριθμός 

μαθητών 4). 

 Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού (αριθμός μαθητών 5). 

 

Το φαινόμενο της μη έγκρισης τμημάτων τάξεων, τομέων και ειδικοτήτων στην Β΄ & Γ΄ 

τάξη ΕΠΑ.Λ. στο Βόρειο Αιγαίο και ειδικά στη Χίο,  θα οδηγήσει: 

 μαθητές/τριες της Β΄ τάξης μοναδικού τομέα των ΕΠΑ.Λ. σε στρεβλό 

επαναπροσανατολισμό ή πιθανόν την μεταφορά τους σε άλλο σχολείο από αυτό 

που έχουν επιλέξει, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του δημοσίου με το κόστος 

μεταφοράς των μαθητών ή στην εγκατάλειψη σπουδών με αποτέλεσμα να 

αυξάνεται η μαθητική διαρροή που τελικά οδηγεί στην αποδυνάμωση της τοπικής 

κοινωνίας. 

  Ειδικά τους ενήλικες εργαζόμενους που παρακολουθούν το μοναδικό Εσπερινό 

ΕΠΑΛ στη Χίο σε στρεβλό επαναπροσανατολισμό με αποτέλεσμα την απώλεια 

ετών παρακολούθησης της ειδικότητας που δεν θα είναι σε θέση να 

ολοκληρώσουν ή την εγκατάλειψη τελικά της συνέχειας των σπουδών τους 

 μαθητές/τριες που παρακολουθούν μοναδικές ειδικότητες στην Γ΄ τάξη σε ΕΠΑΛ 

της Χίου να μην είναι σε θέση να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν την φοίτησή 

τους στις ειδικότητες που έχουν επιλέξει. 

 

Ως εκ τούτου και αφού στις περισσότερες των περιπτώσεων λειτουργίας των 

τμημάτων δεν προκύπτει σημαντική οικονομική δαπάνη για το δημόσιο, παρακαλούμε 

αρχικά επειδή συντρέχουν λόγοι εκπαιδευτικοί, παιδαγωγικοί και κοινωνικοί να 

εγκριθεί η λειτουργία των προαναφερόμενων τμημάτων. Επιπροσθέτως, επειδή οι 

προαναφερόμενοι Τομείς και ειδικότητες είναι μοναδικοί στη Χίο και φυσικά στην 

πλειονότητα τους εκκρεμούν εγγραφές αιτούμαστε επιπροσθέτως το άνοιγμα της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών, ανανεώσεων εγγραφών  μαθητών/τριών 

στα ΕΠΑ.Λ . 

Τέλος, επειδή διακαής πόθος όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και 

κυβερνητική εξαγγελία αποτελεί, τα δημόσια σχολεία να ξεκινήσουν την νέα σχολική 

χρονιά 2021-2022 από την πρώτη ημέρα λειτουργίας τους πλήρως στελεχωμένα με 

εκπαιδευτικούς, ζητούμε εγκαίρως την υλοποίηση όλων των παραπάνω.   

 

Ευελπιστούμε σε μια άψογη συνεργασία μαζί σας και για δικές σας ενέργειες. 

 

Με τιμή 

Ο Υπεύθυνος του Περιφερειακού Τμήματος Β.Α. της Ε.Τ.Ε. 

 
 

Κωνσταντίνος-Βίκτωρ Χατζησταμάτης 
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας 

Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ART DESIGN AND TECHNOLOGY IN THE UNIVERSITY OF MIDDLESEX 
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