
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ  

Για την κα. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Θέμα:     Να μην καταργηθεί ο Τομέας Πληροφορικής και να προχωρήσει η 

ίδρυση του Τομέα Υγείας - Πρόνοιας στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Ρεθύμνου». 

 

Ο Βουλευτής του ΜέΡΑ25 Νομού Ηρακλείου, Γεώργιος Λογιάδης, καταθέτει ως 

αναφορά ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. 

 

Το ψήφισμα αναφέρει ότι με την Υπουργική Απόφαση 103691/Δ3, που δημοσιεύτηκε 

στο ΦΕΚ 4583/τ.Β΄/30-8-2022, καταργήθηκε ο Τομέας Πληροφορικής στο Ενιαίο 

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Ρεθύμνου. Μάλιστα, η 

κατάργησή του ανακοινώθηκε μόλις 12 μέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων, 

αιφνιδιάζοντας γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

 

Το περιφερειακό συμβούλιο Κρήτης ζητά από την Κυβέρνηση να καταργηθεί η 

απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και των υπηρεσιών του, σχετικά με την 

κατάργηση του Τομέα Πληροφορικής στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - 

Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Ρεθύμνου.  

Με την απαράδεκτη αυτή απόφαση διακόπτεται η συνέχιση της εκπαίδευσης των 

μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και καταργείται το 

δικαίωμα των μαθητών να φοιτήσουν αναλόγως των κλίσεων και των ενδιαφερόντων 

τους. Συγκεκριμένα, οι μαθητές της φετινής Γ' Λυκείου που φοίτησαν πέρυσι στη Β' 

Λυκείου Πληροφορικής εξαναγκάζονται είτε να επαναλάβουν τη B’ Τάξη στον 

Τομέα Γεωπονίας ή να μεταγραφούν στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Ρεθύμνου, με τις σοβαρές 

συνέπειες που αυτό θα έχει στα μορφωτικά τους δικαιώματα, καθώς πρόκειται για 

τυπικό και όχι ειδικό σχολείο. Επίσης, όσοι μαθητές/τριες δήλωσαν πως επιθυμούν να 

παρακολουθήσουν στη Β΄ Λυκείου τον τομέα Πληροφορικής, είναι αναγκασμένοι 

είτε να κάνουν εγγραφή στον Τομέα Γεωπονίας, που είναι ο μόνος πλέον που 

λειτουργεί στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ, είτε να αλλάξουν σχολείο και να εγγραφούν στον 

αντίστοιχο ή σε άλλον τομέα, σε τυπικό ΕΠΑ.Λ..  

Επιπλέον, να προχωρήσει η ίδρυση του Τομέα Υγείας - Πρόνοιας και να στελεχωθεί 

το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ρεθύμνου με όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό και βοηθητικό 

προσωπικό, με μόνιμη σχέση εργασίας, με κριτήριο την κάλυψη των μορφωτικών 

αναγκών των μαθητών». 

Επισυνάπτεται το ψήφισμα. 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε 

σχετικά. 

Ηράκλειο, 21/10/2022 

Ο καταθέτων Βουλευτής 

Γεώργιος Λογιάδης 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ:

258

Ημερομ. Κατάθεσης:

25/10/2022
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών 
Οργάνων 

Ηράκλειο,   18   Οκτωβρίου 2022 
Αρ. πρωτ.: 320118 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες  
Τηλέφωνα 
e-mail 

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
:Νικάκη Δέσποινα  
:2813 400 237 
:tyso@crete.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων-  
               Υπουργό κα Νίκη Κεραμέως 

2. Βουλευτές Κρήτης 
3.  Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
Κρήτης 

4. Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ρεθύμνου  

 
ΚΟΙΝ.: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου 

- Επικεφαλής Παρατάξεων 
- Γραφείο Τύπου ΠΚ 

 
 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 108/2022 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου 
 
 
     Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. 

108/2022 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (απόσπασμα πρακτικού Νο 

20/11-10-2022), που αφορά στην έκδοση ψηφίσματος για «Να μην καταργηθεί ο 

Τομέας Πληροφορικής και να προχωρήσει η ίδρυση του Τομέα Υγείας - 

Πρόνοιας στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) 

Ρεθύμνου». 

 

 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 
 

 
     Νίκη Βαρδιάμπαση  

 
 

 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Εντεταλμένη περιφερειακό σύμβουλο 

Παιδείας Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης  
και Νέας Γενιάς 

- Εκτελεστικό Γραμματέα 
  

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.10.20 09:41:17
EEST
Reason:
Location: Athens
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΔΑ:  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 20/11-10-2022 
Αριθμ. απόφ. 108/2022 

 
Στο Ηράκλειο σήμερα Τρίτη 11 Οκτωβρίου  2022 και ώρα 12:00 

πραγματοποιήθηκε δια ζώσης συνεδρίαση στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ 
- αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2) των μελών του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 26ης 
Μαΐου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 69/2019 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ηρακλείου, (σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020), 
ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 303900/05-10-2022 Πρόσκληση του Προέδρου του. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Ανδρουλάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), 
Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαγιωνάκη Μερόπη, Βαμβακάς Λάμπρος, Γουλιδάκης 
Ιωάννης, Γύπαρης Κωνσταντίνος, Δανδουλάκης Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη 
Καλλιόπη (Πόπη), Δοξαστάκης Ζαχαρίας (Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και 
Οργάνωσης Π.Κ.), Ζάχαρης Ευάγγελος, Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλογερής 
Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Καμπουράκης 
Λάμπρος (Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ), Κονταξάκης Γεώργιος, 
Κοπάσης Ελευθέριος, Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος), 
Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη), Κριτσωτάκης Μιχαήλ, Λιονή Μαρία 
(Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μαλανδράκη – 
Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης (Βλαντάς), Μανουσάκης Νικόλαος, 
Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Μερωνιανάκης Γεώργιος, 
Μηλάκη Γεωργία, Μπαριτάκης Παύλος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), 
Ξενικάκης Κωνσταντίνος, Ξυλούρης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος 
Π.Κ.), Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδεράκης Αντώνιος (Αντιπεριφερειάρχης 
Επιχειρηματικότητας Εμπορίου Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας Π.Κ.), 
Παρασύρης Ιωάννης, Πιτσούλης Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, 
Πρόληψης και Κινητών Μονάδων ΠΚ), Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης 
Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Συριγωνάκης 
Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Τσιφετάκης 
Γεώργιος (Σερέτης), Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία, 
Χνάρης Εμμανουήλ, Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη (Αντιπεριφερειάρχης 
Πρωτογενή τομέα ΠΚ), Χουστουλάκη Γενοβέφα και Χρονάκης Νικόλαος. 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα  ο 
Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης και οι Περιφερειακοί 
Σύμβουλοι κ.κ.: Καλλέργης Νικόλαος, Κωνσταντινίδης Ευθύμιος (Θέμης), 
Λεονταράκης Ιωάννης, και Σπυρόπουλος Γεώργιος.  

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και κλήθηκαν 
νόμιμα οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξάκης Γεώργιος, Κώτσογλου 
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Κυριάκος (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) 
Μαρινάκης Αλέξανδρος και Τζεδάκης Σταύρος 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκης Νικόλαος 
Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Δ/νσης 
Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος 
προϊστάμενος Δ/νσης Τουρισμού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/νσης 
Οικονομικού ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης 
Διπλογραφικού Συστήματος Δ/νσης Οικονομικού Κρήτης, Καργάκη Ελένη 
προϊσταμένη τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού σχεδιασμού της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Αποστολάκη Μαρία 
υπάλληλος τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού Δ/νσης 
Περιβάλλοντος και  Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική 
σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ Μανιαδή Μαρία, 
Διαμαντουλάκης Εμμανουήλ και Αντωνακάκης Κωνσταντίνος ορκωτοί ελεγκτές 
λογιστές εταιρείας GRANT THORNTON, Ψαράκη Νάσια εξωτερική συνεργάτης ΠΚ 
από την εταιρεία O.T.S.S.A. και Πινακουλάκης Κωνσταντίνος εξωτερικός 
συνεργάτης ΠΚ, Μάρτης Κωνσταντίνος πρόεδρος φοιτητικού συλλόγου τμήματος 
Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης, Αυγουστάκης Γιάννης πρόεδρος φοιτητικού 
συλλόγου τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης, Ζηνέλης Κωνσταντίνος, 
Τοζάι Αρίφ, Θεοδοσίου Βάιος και Καλαϊτζίδης Κοσμάς εκπρόσωποι εστιακών 
φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο και για την τήρηση των πρακτικών 
οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Μιχελινάκη Άννα, Νικάκη 
Δέσποινα και Πατεράκη Μαρία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών 
Οργάνων ΠΚ και η κ. Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος στο γραφείο Περιφερειάρχη. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ: Έκδοση ψηφίσματος με θέμα: «Να μην καταργηθεί ο Τομέας 
Πληροφορικής και να προχωρήσει η ίδρυση του Τομέα Υγείας - Πρόνοιας στο 
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Ρεθύμνου». 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 
β)  του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, 
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/ 
26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

3. Την με αριθμ. 01/2022 (πρακτ. Νο 01/09-01-2022) απόφαση Π.Σ. εκλογής 
Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης  

4. Την πρόταση έκδοσης ψηφίσματος από την παράταξη ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΡΗΤΗΣ, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω: 
 
       Με την Υπουργική Απόφαση 103691/Δ3, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
4583/τ.Β΄/30-8-2022, καταργήθηκε  ο Τομέας Πληροφορικής στο Ενιαίο Ειδικό 
Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Ρεθύμνου. Μάλιστα, η 
κατάργησή του ανακοινώθηκε μόλις 12 μέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων, 
αιφνιδιάζοντας γονείς,  εκπαιδευτικούς και μαθητές.  
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      Με την ανάλγητη αυτή απόφαση διακόπτεται η συνέχιση της εκπαίδευσης των 
μαθητών. Δηλαδή οι μαθητές της φετινής Γ' Λυκείου, που  φοίτησαν πέρυσι στη Β' 
Λυκείου Πληροφορικής και ολοκλήρωσαν ήδη το 1ο   από τα 3 έτη που απαιτούνται 
για την απόκτηση του Απολυτηρίου του Λυκείου και του Πτυχίου ειδικότητας, 
εξαναγκάζονται τώρα να επαναλάβουν τη B’  Τάξη στον Τομέα Γεωπονίας ή να 
μεταγραφούν στο 1ο  ΕΠΑ.Λ. Ρεθύμνου, με  τις σοβαρές συνέπειες που αυτό θα 
έχει στα μορφωτικά τους δικαιώματα.  
       Πρόκειται για τυπικό και όχι ειδικό σχολείο, επίσης θα υπάρξουν προβλήματα 
στη μετακίνηση, προκύπτει η ανάγκη να επανεξεταστούν από το ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ. 
Ρεθύμνου και θα υπάρξει αναμονή για πρόσληψη -αν γίνει- αναπληρωτών για 
παράλληλη στήριξη, κτλ! Συνάμα, όσοι μαθητές/τριες δήλωσαν πως επιθυμούν να 
παρακολουθήσουν στη Β΄ Λυκείου τον τομέα Πληροφορικής, είναι αναγκασμένοι 
είτε να αλλάξουν Τομέα και να κάνουν εγγραφή στον Τομέα Γεωπονίας, που είναι 
ο μόνος πλέον που λειτουργεί στο σχολείο,  είτε να αλλάξουν σχολείο και να 
εγγραφούν στον αντίστοιχο ή σε άλλον τομέα, σε τυπικό  ΕΠΑ.Λ..  
       Οι γονείς από τον Απρίλιο του 2021 με έγγραφα που απέστειλαν στο 
Υπουργείο, ζητούσαν την ίδρυση του Τομέα Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας ως 3ου  
Τομέα, για να μπορούν οι μαθητές να επιλέξουν αυτόν που ταιριάζει στα 
ενδιαφέροντά τους. Ωστόσο, η Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο, επέλεξαν  και 
να κλείσουν τον Τομέα Πληροφορικής και να μην ιδρύσουν τον Τομέα Υγείας - 
Πρόνοιας – Ευεξίας, καταργώντας το δικαίωμα των μαθητών να φοιτήσουν 
αναλόγως των κλίσεων και των ενδιαφερόντων τους. 
       Αυτή την εχθρική απόφαση πήρε  το Υπουργείο Παιδείας για τους 
μαθητές/τριες από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ρεθύμνου και 
τις οικογένειές τους. Μαθητές/τριες με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
που έχουν αξιολογηθεί στο ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ. Ρεθύμνου, του οποίου η διεπιστημονική 
ομάδα έχει προτείνει την εγγραφή τους στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., ως την καταλληλότερη 
σχολική μονάδα για τη μαθησιακή τους εξέλιξη, καθώς και για την ανάπτυξη 
επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων και για την αποτελεσματικότερη 
συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία. 
       Η παραπάνω απαράδεκτη προσπάθεια υποβάθμισης του ΕΝΕΕΓΥ-Λ 
Ρεθύμνου εντάσσεται στη λογική του «κόστους – οφέλους», που ουσιαστικά οδηγεί 
στο κλείσιμο των Ειδικών σχολείων.  Έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση του εθνικού 
σχεδίου για την αναπηρία, που -στο όνομα της δήθεν ένταξης και της 
συμπερίληψης- μιλάει ωμά για το κλείσιμο των Ειδικών Σχολείων. Η ανάλγητη 
πολιτική που εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση και στον ευαίσθητο τομέα της 
ειδικής αγωγής, ακολουθώντας την πολιτική της Ε.Ε. και συνεχίζοντας στον ίδιο 
δρόμο της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, 
βλέπει την Παιδεία ως «κόστος» και τους μαθητές ως νούμερα στατιστικής.  Φέρνει 
νέα πλήγματα στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών με ειδικές ανάγκες,  με την 
υποβάθμιση σχολείων που δεν «συμφέρουν», ενώ την ίδια ώρα χαρίζει 
εκατομμύρια στους μεγαλοεπιχειρηματίες και τους εφοπλιστές και δις για ΝΑΤΟϊκές 
δαπάνες. 
      Με βάση τα παραπάνω, η Λαϊκή Συσπείρωση, προτείνει στο περιφερειακό 
συμβούλιο να εγκρίνει το παρακάτω ψήφισμα :   
 
Ψήφισμα 
 
«Το περιφερειακό συμβούλιο Κρήτης ζητά από την Κυβέρνηση να καταργηθεί η 
απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και των υπηρεσιών του, σχετικά με την 
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κατάργηση του Τομέα Πληροφορικής στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - 
Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Ρεθύμνου.  
Με την απαράδεκτη αυτή απόφαση διακόπτεται η συνέχιση της εκπαίδευσης των 
μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και καταργείται το 
δικαίωμα των μαθητών να φοιτήσουν αναλόγως των κλίσεων και των 
ενδιαφερόντων τους. Συγκεκριμένα, οι μαθητές της φετινής Γ' Λυκείου που  
φοίτησαν πέρυσι στη Β' Λυκείου Πληροφορικής εξαναγκάζονται είτε να 
επαναλάβουν τη B’  Τάξη στον Τομέα Γεωπονίας ή να μεταγραφούν στο 1ο  ΕΠΑ.Λ. 
Ρεθύμνου, με  τις σοβαρές συνέπειες που αυτό θα έχει στα μορφωτικά τους 
δικαιώματα, καθώς πρόκειται για τυπικό και όχι ειδικό σχολείο. Επίσης, όσοι 
μαθητές/τριες δήλωσαν πως επιθυμούν να παρακολουθήσουν στη Β΄ Λυκείου τον 
τομέα Πληροφορικής, είναι αναγκασμένοι είτε να κάνουν εγγραφή στον Τομέα 
Γεωπονίας, που είναι ο μόνος πλέον που λειτουργεί στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ,  είτε να 
αλλάξουν σχολείο και να εγγραφούν στον αντίστοιχο ή σε άλλον τομέα, σε τυπικό  
ΕΠΑ.Λ..  
Επιπλέον,  να προχωρήσει η ίδρυση του Τομέα Υγείας - Πρόνοιας και να 
στελεχωθεί το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ρεθύμνου με όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό και 
βοηθητικό προσωπικό, με μόνιμη σχέση εργασίας, με κριτήριο την κάλυψη των 
μορφωτικών αναγκών των μαθητών». 
 

5. Τις απόψεις του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Μαρκογιαννάκη Αλέξανδρου 
επικεφαλής της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ», ο οποίος μεταξύ άλλων 
ανέφερε ότι η παράταξη του συμφωνεί με το ψήφισμα αλλά πρέπει να 
παραληφθεί η λέξη ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ από το κείμενο.  

6. Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου. 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
     Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης κατά τη δια ζώσης συνεδρίαση του, που 
πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00, στο 
ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ (οδός Υγείας αρ. 2 Ηράκλειο), 
αποφάσισε ομόφωνα για την έκδοση ψηφίσματος με θέμα «Να μην 
καταργηθεί ο Τομέας Πληροφορικής και να προχωρήσει η ίδρυση του Τομέα 
Υγείας - Πρόνοιας στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο 
(ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Ρεθύμνου», και συγκεκριμένα: 
 
«Το περιφερειακό συμβούλιο Κρήτης ζητά από την Κυβέρνηση να καταργηθεί η 
απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και των υπηρεσιών του, σχετικά με την 
κατάργηση του Τομέα Πληροφορικής στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - 
Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Ρεθύμνου.  
Με την απόφαση αυτή διακόπτεται η συνέχιση της εκπαίδευσης των μαθητών με 
αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και καταργείται το δικαίωμα των 
μαθητών να φοιτήσουν αναλόγως των κλίσεων και των ενδιαφερόντων τους. 
Συγκεκριμένα, οι μαθητές της φετινής Γ' Λυκείου που  φοίτησαν πέρυσι στη Β' 
Λυκείου Πληροφορικής εξαναγκάζονται είτε να επαναλάβουν τη B’  Τάξη στον 
Τομέα Γεωπονίας ή να μεταγραφούν στο 1ο  ΕΠΑ.Λ. Ρεθύμνου, με  τις σοβαρές 
συνέπειες που αυτό θα έχει στα μορφωτικά τους δικαιώματα, καθώς πρόκειται για 
τυπικό και όχι ειδικό σχολείο. Επίσης, όσοι μαθητές/τριες δήλωσαν πως επιθυμούν 
να παρακολουθήσουν στη Β΄ Λυκείου τον τομέα Πληροφορικής, είναι αναγκασμένοι 
είτε να κάνουν εγγραφή στον Τομέα Γεωπονίας, που είναι ο μόνος πλέον που 
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λειτουργεί στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ,  είτε να αλλάξουν σχολείο και να εγγραφούν στον 
αντίστοιχο ή σε άλλον τομέα, σε τυπικό  ΕΠΑ.Λ..  
     Επιπλέον, να προχωρήσει η ίδρυση του Τομέα Υγείας - Πρόνοιας και να 
στελεχωθεί το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ρεθύμνου με όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό και 
βοηθητικό προσωπικό, με μόνιμη σχέση εργασίας, με κριτήριο την κάλυψη των 
μορφωτικών αναγκών των μαθητών»,  
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 
    
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο, 11-10-2022 
 
     
Ο Πρόεδρος του Π.Σ                    Η γραμματέας                 Τα μέλη 
        
     

 
Παύλος Μπαριτάκης                  Γεωργία Μηλάκη  
                  

 
 

ΑΔΑ: ΨΙΓ47ΛΚ-ΠΩΦ




