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Οι εγκληµατικές επιλογές του Υπουργού Παιδείας, αφαίρεσαν µέσα σε ένα βράδυ 

από την ∆ηµόσια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση τους ∆ΥΟ πιο περιζήτητους Τοµείς της 

µε ΟΛΕΣ τις ειδικότητές τους, το 1/3 του µαθητικού της δυναµικού και το 1/4 των σχολικών 

της µονάδων (109 ΕΠΑ.Σ.). 

Την Παρασκευή 14/2, το Υ.ΠΑΙ.Θ. σκέφτηκε να κάνει και ορισµένες «Προσθήκες 

οµάδων προσανατολισµού, τοµέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελµατικά Λύκεια για το σχολικό 

έτος 2014-2015» µε την µε αρ. πρωτ. 21310/∆4/14-2-2014 εγκύκλιό του. 

Με …«διαβούλευση» ! 

…«Παρακαλούµε για την απαρέγκλιτη τήρηση όλων των παραπάνω προθεσµιών για 

την υποβολή των προτάσεων – εισηγήσεων… προκειµένου να εκδοθούν οι 

προβλεπόµενες αποφάσεις και να ολοκληρωθούν εγκαίρως όλες οι διαδικασίες 

προγραµµατισµού για το σχολικό έτος 2014-2015…». 

Ποιες είναι αυτές οι …«απαρέγκλιτες» προθεσµίες ; 

Μέσα σε µια βδοµάδα (14-21/2) οι ∆/ντές Β΄/βάθµιας Εκπ/σης θα έχουν συντάξει 

και στείλει τις προτάσεις τους. Μετά, µέσα σε έξι µέρες (22-28/2) θα συµβούν τα εξής 

εκπληκτικά πράγµατα: 

Οι ∆.∆.Ε. ΘΑ στείλουν τις προτάσεις τους στο ∆ήµο, ΘΑ συνέλθει η ∆ηµοτική 

Επιτροπή Παιδείας που ΘΑ εισηγηθεί στο ∆ήµο, ΘΑ συνεδριάσει το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, το οποίο όπως είναι γνωστό συνεδριάζει …κάθε µέρα και έχει …«ανοιχτή» 

Ηµερήσια ∆ιάταξη περιµένοντας µήπως κάποιος Υπουργός βγάλει τα µεσάνυχτα καµιά 

απανταχούσα και ζητάει ξαφνικά τη γνώµη του ∆ήµου, ΘΑ καθαρογραφούν τα 

Πρακτικά, ΘΑ συνταχθεί το έγγραφο, και πουρνό – πουρνό στις 28/2 ΘΑ το 

στείλουν στην οικεία ∆.∆.Ε., ΝΑ το στείλει αυθηµερόν στο Υ.ΠΑΙ.Θ., ΝΑ πάρουν 

τις κατεπείγουσες αποφάσεις του …Σεπτέµβρη. 
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Το προηγούµενο «άκρον άωτον ταχύτητας» ήταν εκείνο µε το συρτάρι, που 

προλάβαινες να ρίξεις µέσα το κλειδί, αφού το κλείδωνες πρώτα απ’ έξω… 

Τι από όλα αυτά θα γίνει στην πραγµατικότητα; 

Μα, ότι έγινε και πέρσι. Ίδιος Υπουργός, ίδιος προγραµµατισµός. 

Επί ένα χρόνο γινόταν …«5ετής διαβούλευση» σε fast forward, γι’ αυτό και δεν την 

πήρε είδηση κανείς. Κατά τον Ιούλιο είχαµε τα εγκαίνια (των ΙΕΚ), µετά ασχοληθήκαµε µε την 

εκπαραθύρωση των εκπαιδευτικών, κατά το Σεπτέµβρη ψηφίσαµε το Νόµο για τα σχολεία, στα 

µέσα του Οκτώβρη σκεφτήκαµε τι θα γίνουν οι Τοµείς και το ∆εκέµβρη αρχίσαµε να ψάχνουµε 

καθηγητές να καλύψουν τα κενά (τις τρύπες…). Ακόµα ψάχνουµε… 

Προς τι λοιπόν η πίεση και το άγχος, αφού το Θέρος θερίζει τ’ αλώνια κάθε 

νοικοκύρης Υπουργός... 

 

Ωστόσο, ο λόγος της πρόκλησης του «πανικού» είναι καταγεγραµµένος: 

…«Επισηµαίνεται ότι θα είναι καλό να εξασφαλίζεται η συνεργασία όλων των 

εµπλεκόµενων φορέων για τη διατύπωση της καλύτερης δυνατής εκπαιδευτικής 

πρότασης προς όφελος των µαθητών και της εκπαίδευσης και την αποφυγή των 

εκ των υστέρων διαµαρτυριών». 

Τώρα, το καταλάβαµε! Το Υπουργείο κάλεσε ΟΟΟΛΟΥΣ τους Φορείς να 

συνεργαστούν, απλώς ΑΥΤΟΙ δεν ανταποκρίθηκαν (µέσα στις «προθεσµίες»), οπότε …να µην 

διαµαρτύρονται εκ των υστέρων !! 

 

Οι εκλεγµένοι εκπρόσωποι των Εκπαιδευτικών, δεν είναι «εµπλεκόµενοι Φορείς», δεν 

είναι ικανοί ή απαραίτητοι …«για τη διατύπωση της καλύτερης δυνατής εκπαιδευτικής πρότασης 

προς όφελος των µαθητών και της εκπαίδευσης» και τέλος πάντων, το Υπουργείο δεν 

ενδιαφέρεται να αποφύγει τις …«εκ των υστέρων διαµαρτυρίες» τους… 

 

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 


