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Προς: 

α) τον Πρόεδρο και τα µέλη της ∆ιαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής 

β) τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου 

 

Το Υπουργείο Παιδείας κατέθεσε στην ∆ιαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της 

Βουλής στις 29-8-2013 το «Σχέδιο Νόµου για την Αναδιάρθρωση της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης και Λοιπές ∆ιατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων» για 

τελική επεξεργασία. 

Η Οµοσπονδία µας έχει καταθέσει σε ανύποπτο χρόνο πλήρη, αναλυτική και 

τεκµηριωµένη Πρόταση για το Τεχνικό Επαγγελµατικό Λύκειο, ολοκληρωµένη, µε Όραµα 

και επιχειρήµατα (βλ. τα ∆ελτία Τύπου µε αρ. 043/19-4-2013 «Τ.Ε.Λ. – Η πρόταση της ΟΛΤΕΕ-

Βασικά Σηµεία» και 044/22-4-2013 «Τ.Ε.Λ. – Η πρόταση της ΟΛΤΕΕ-∆ιαγραµµατική 

Παρουσίαση». Η πρόταση µας αυτή βασίζεται στο «σχέδιο ∆ιαµαντοπούλου», το οποίο και 

εξελίσσει – εκσυγχρονίζει. Επί της προτάσεώς µας έγιναν παραγωγικές συζητήσεις, τόσο µε 

Φορείς και Επιµελητήρια, όσο και µε το ίδιο το Υπουργείο, θεσµικά, σε επίπεδο Υφυπουργού. 

Το παρόν Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Παιδείας, απέχει µακράν των προσδοκιών 

µας (µαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών) και του Οράµατός µας για το σχολείο της Τεχνικής 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. 

Η Οµοσπονδία µας έχει καταθέσει τις θέσεις της, τόσο µε Υποµνήµατα (βλ. το µε 

αρ. 258/30-7-2013 «Υπόµνηµα προς τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Συµεών Κεδίκογλου», το µε 

αρ. 256/17-7-2013 «Κατάργηση Ειδικοτήτων και ∆ιάλυση της ∆ηµόσιας…Τ.Ε.Ε.»), όσο και µε 

∆ελτία Τύπου (βλ. το µε αρ. 071/26-8-2013 «Παιδεία ταξική, …. Συµβολή σε ένα Θεσµικό 

∆ιάλογο…»). 
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Με το παρόν Υπόµνηµά µας, οριοθετούµε τις «κόκκινες γραµµές», η παραβίαση 

των οποίων θα επισύρει µια ξεκάθαρη, ηχηρή και συνολική απόρριψη του Σχεδίου Νόµου 

από τους Εκπαιδευτικούς της Τ.Ε.Ε. 

 

Α. ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

1. Είναι απολύτως απαράδεκτη η Μεταγυµνασιακή Κατάρτιση – Μαθητεία για µαθητές 

ηλικίας 15+ ετών µε τη µορφή των Σχολών Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), η 

οποία γυρίζει την Τ.Ε.Ε. στη δεκαετία του 1950. Οι ΣΕΚ θα έπρεπε να ανήκουν στη 

∆ευτεροβάθµια Τυπική Επαγγελµατική Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας, 

δεδοµένου µάλιστα ότι στο ωρολόγιο πρόγραµµά τους περιλαµβάνεται διδασκαλία 

µαθηµάτων γενικής παιδείας. 

2. Αντί για την δηµιουργία του νέου µορφώµατος των ΣΕΚ, πρέπει να συνεχιστεί η 

λειτουργία των σηµερινών ΕΠΑ.Σ. εντός του Συστήµατος Τυπικής Εκπαίδευσης. 

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι ΕΠΑ.Σ. πρέπει να µετατραπούν σε ΕΠΑ.Λ., ειδικά σε 

εκείνες τις περιοχές της χώρας που υπάρχει τεράστια έλλειψη σχολείων Τεχνικής 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. 

4. Στο 4ο έτος των ΕΠΑ.Λ. και στο 3ο έτος των νέων «Σ.Ε.Κ.» ορίζεται «µαθητεία» που 

θα πραγµατοποιείται σε συνεργασία και µε τη στήριξη του Ο.Α.Ε.∆. Η πρακτική 

άσκηση – µαθητεία πρέπει να παραµείνει εντός της τυπικής εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας και όχι ως µαθητεία του ΟΑΕ∆. Επίσης, δεδοµένου ότι είναι 

αµφίβολο το αν θα βρεθούν τόσες επιχειρήσεις σήµερα στην Ελλάδα για να 

υποστηρίξουν θεσµό «µαθητείας» µέσα στις δοµές τους, είµαστε διαρρήδην αντίθετοι 

µε την «εξαγωγή» εφήβων µαθητών σε Ευρωπαϊκά κράτη, που στα πλαίσια 

διακρατικών συµφωνιών που έχουν υπογραφεί από τον Υπουργό Παιδείας, θα 

«µαθητεύσουν» σε «πρόθυµες» Γερµανικές επιχειρήσεις που θα «προσφερθούν» να 

«διδάξουν» τα παιδιά µας στα εργοστάσιά τους. 

5. Είναι απαράδεκτη η πρόβλεψη για την ίδρυση Επαγγελµατικών Πρότυπων - 

Πειραµατικών Λυκείων Μαθητείας από τον ΟΑΕ∆, που προδιαγράφει ότι στο µέλλον 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ η Επαγγελµατική Εκπαίδευση θα περιέλθει σε καθεστώς «µαθητείας» από 

την Α΄τάξη !! 

6. ΟΛΟΙ οι ΤΟΜΕΙΣ και ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ των ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. που τελούν υπό κατάργηση 

να ξαναλειτουργήσουν άµεσα στο ίδιο επίπεδο Τυπικής ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

που λειτουργούσαν ως τώρα. 

7. ΟΛΟΙ οι συνάδελφοι που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα ή εξαιρέθηκαν από αυτήν, πρέπει 

να επιστρέψουν (εφόσον δεν επιθυµούν κάτι διαφορετικό) στα διδακτικά τους 

καθήκοντα. Οι κλάδοι και οι ειδικότητές τους δεν έχουν καταργηθεί και είναι 

απαραίτητοι για τη διδασκαλία των µαθηµάτων των ειδικοτήτων που το ίδιο το 
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Υπουργείο έχει εντάξει στην πρότασή του, είτε στην τυπική εκπαίδευση, είτε στη µη 

τυπική κατάρτιση. 

8. ∆εν δεχόµαστε την προκλητικά διακριτική µεταχείριση σε βάρος του γυναικείου 

πληθυσµού των σχολείων µας, µε τον εξοβελισµό των Τοµέων και Ειδικοτήτων που 

παραδοσιακά αποτελούσαν επιλογή των κοριτσιών – µαθητριών (σε ποσοστό 81%), 

στις οποίες δίδασκαν κυρίως γυναίκες εκπαιδευτικοί (σε ποσοστό 90% περίπου) και 

τη δηµιουργία «ΕΠΑ.Λ. Αρρένων». 

9. Είναι απαράδεκτο να τίθενται οποιασδήποτε µορφής εµπόδια και «οροφές» στη 

µόρφωση. Κάθε επίπεδο µόρφωσης πρέπει να δίνει (υπό προϋποθέσεις) τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε ανώτερης στάθµης σπουδές. Εποµένως αποτελεί 

διακριτική µεταχείριση σε βάρος των µαθητών της ΤΕΕ η κατάργηση από το ΕΠΑ.Λ. 

εκείνων των Τοµέων και Ειδικοτήτων που αντιστοιχούν σε τµήµατα των 

Τριτοβάθµιων Τεχνολογικών Ιδρυµάτων. 

10. Η κινητικότητα των µαθητών προαγόµενων από την Α΄ Λυκείου, πρέπει να είναι 

αµφίδροµη για τους δύο τύπους σχολείων. 

11. ∆εδοµένης της δυνατότητας του προαγόµενου από την Α΄ τάξη του ΓΕΛ να εγγραφεί 

σε οποιαδήποτε οµάδα προσανατολισµού της Β΄ΕΠΑΛ, το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και 

για τον προαγόµενο από την Α΄ τάξη του ΕΠΑΛ µέσα στο ίδιο του το σχολείο. 

12. Οι µαθητές που µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία έχουν εγγραφεί για το σχολικό 

έτος 2013-14 στην Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και στην Α΄ Τάξη ΕΠΑΣ, έχουν κάθε νόµιµο 

δικαίωµα να φοιτήσουν στον Τοµέα και την Ειδικότητα που έχουν επιλέξει. 

13. Ιδρύονται δοµές ∆ια Βίου Μάθησης σε περιφερειακό επίπεδο (∆ιευθύνσεις ∆ια Βίου 

Μάθησης – ∆∆ΒΜ) που υπάγονται στη Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης του 

Υπουργείου. Αυτές οι δοµές ισοδυναµούν µε τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις 

Εκπαίδευσης. Την ίδια στιγµή, τα σχολεία της ΤΕΕ υπάγονται στις ∆ιευθύνσεις 

Β΄βάθµιας Εκπαίδευσης, στις οποίες έχουν καταργηθεί ακόµη και τα Γραφεία 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Η ΤΕΕ είναι ακέφαλη τόσο σε τοπικό, όσο και σε 

κεντρικό επίπεδο, αφού δεν υφίσταται ∆ιεύθυνση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης ούτε 

στο Υπουργείο! Ζητούµε άµεσα τη δηµιουργία όµοιων δοµών ∆ιευθύνσεων 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης σε περιφερειακό επίπεδο, που θα αναφέρονται στην 

Γενική ∆ιεύθυνση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης η οποία πρέπει επιτέλους να 

δηµιουργηθεί εντός του Υπουργείου!! 

13. Τα σχολεία της ∆∆ΒΜ (ΣΕΚ, ΙΕΚ, Σ∆Ε και Κ∆ΒΜ) …προικίζονται µε µόνιµη γραµµατεία 

2 ατόµων, πλήρη απαλλαγή των ∆ιευθυντών από διδακτικό ωράριο, ρυθµίσεις για 

τους υποδιευθυντές, κλπ. Όµοιες ακριβώς προβλέψεις πρέπει να ισχύσουν και για τα 

σχολεία της ΤΕΕ εντός του τυπικού συστήµατος. 

14. Οι 925 «κενές» οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών (κατά την …23η Ιουλίου 2013, 

δηλαδή πριν ιδρυθούν καν οι νέες δοµές !!) των εκπαιδευτηρίων της ∆∆ΒΜ, πρέπει να 

καλυφθούν από τους σε διαθεσιµότητα εκπαιδευτικούς. 
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15. Οι «εκπαιδευτές ενηλίκων» δεν έχουν καµιά θέση στο διδακτικό προσωπικό των ΣΕΚ 

που απευθύνεται σε ανήλικους µαθητές. 

16. ∆εν µπορεί να γίνει αποδεκτή η πρόβλεψη για ιδιωτικά ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής, η οποία 

µέχρι σήµερα παρέχεται µόνο σε δηµόσιες δοµές. 

 

Β. ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ και ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ 

Η όλη µεθόδευση που ακολουθήθηκε για τη σύνταξη και ψήφιση του Σχεδίου Νόµου 

είναι απολύτως απαράδεκτη. 

Αναληθώς υποστηρίζεται και αναπαράγεται κατά κόρον ότι αποτελεί προϊόν … 

πενταετούς διαβούλευσης και ότι αποτελεί συνέχεια του «σχεδίου ∆ιαµαντοπούλου». 

Το Υπουργείο παρουσίασε το Σχέδιο Νόµου στις 10-8-2013 και το έθεσε σε 

προσχηµατική «διαβούλευση» πέντε (5) εργάσιµων ηµερών, από τις 12-20 Αυγούστου, 

πάνω ακριβώς στη Γιορτή της Παναγιάς, όπως εκθέσαµε στο ∆ελτίο Τύπου µας µε αρ. 069/23-

8-2013 «Παιδεία: ∆ιαβούλευση, Θεσµοί, Σκουπίδια». 

Πριν από την κατάθεση του Σχεδίου, προηγήθηκε ο από 22-7-2013 «ξαφνικός 

θάνατος» 2.449 εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα ή 

εξαιρέθηκαν και µετατάχθηκαν σε διοικητικές θέσεις (άρθρο 82 του Ν. 4172/2013). Έτσι, χωρίς 

µελέτη, χωρίς αιτιολόγηση. Εις µάτην τότε ζητήσαµε από το Υπουργείο να αναβάλει τις 

αποφάσεις του και να καταθέσει πρώτα το Σχέδιό του για τα νέα σχολεία. 

Τότε έπρεπε να «πάρουµε τη δόση» αλλιώς θα «έπεφτε η Κυβέρνηση» ! 

Η Τρόικα είχε ζητήσει «αριθµούς» και έπρεπε να τους έχει άµεσα. 

Τώρα ; 

Το Σχέδιο Νόµου που παρουσιάζεται σήµερα ενώπιόν σας, ελάχιστα διαφοροποιείται 

από την αρχική πρόταση, που σηµαίνει ότι το Υπουργείο, όπως είχαµε προβλέψει, δεν έλαβε 

υπόψη του ούτε στο ελάχιστο τα …14.981 σχόλια που υπέβαλαν στην «∆ιαβούλευση» οι 

…3.812 συµµετέχοντες (στοιχεία από την ιστοσελίδα του Υπουργείου), τα οποία κυριολεκτικά 

πέταξε στα σκουπίδια, όπως βεβαίως και τις θέσεις της Οµοσπονδίας µας. 

Το Σχέδιο θα συζητηθεί στην Επιτροπή σας, σε συνεδρίαση µιας (1) ηµέρας και 

κατόπιν θα προωθηθεί για ψήφιση στο Β΄ Θερινό τµήµα της Βουλής (µε την παρουσία του 1/3 

των Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου). 

Και όλα αυτά, µε προοπτική να ισχύσει από την …τρέχουσα σχολική χρονιά 

2013-2014 !!  

Τη στιγµή που τα σχολεία µας άνοιξαν ήδη, και την επόµενη Τετάρτη 11 

Σεπτεµβρίου έχουµε αγιασµό και διανοµή βιβλίων!!  

Οι µαθητές της Α΄ τάξης θα κληθούν να παρακολουθήσουν µαθήµατα, µε ωρολόγιο 

πρόγραµµα που ∆ΕΝ έχει ακόµα νοµοθετηθεί, που ∆ΕΝ υπάρχουν αναλυτικά 

προγράµµατα, ∆ΕΝ έχουν οριστεί τα βιβλία, κλπ. 
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Εάν αυτή η διαχείριση τόσο σηµαντικών θεµάτων από το Υπουργείο Παιδείας είναι 

αποδεκτή από εσάς, τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τότε πιθανώς δεν θα 

ενδιαφέρει κανένα η δική µας γνώµη, ότι αυτές οι µεθοδεύσεις είναι ΕΠΙΕΙΚΩΣ 

ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ! 

Θα θέλαµε απλώς να υπενθυµίσουµε, ότι η πρώην Υπουργός (κ. Α. ∆ιαµαντοπούλου), 

ενώ είχε ενεργοποιήσει για χρόνια ΟΛΕΣ τις Θεσµικές ∆ιαδικασίες (ΕΣΥΠ, Φορείς, κλπ), παρά 

τις µελέτες και έρευνες που είχαν προηγηθεί και ενώ το «σχέδιό της» είχε διατυπωθεί σε τελικό 

Σχέδιο Νόµου, και ενώ η τότε Κυβέρνηση διέθετε την απαραίτητη πλειοψηφία για να το 

ψηφίσει - υλοποιήσει, δεν το κατέθεσε στη Βουλή, για να διασφαλίσει µια ευρύτατη συναίνεση 

από όσο το δυνατόν περισσότερα κόµµατα. 

Παρά τις σοβαρότατες διαφοροποιήσεις µας στο περιεχόµενο του «σχεδίου 

∆ιαµαντοπούλου», οι συγκρίσεις των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν τότε και τώρα είναι 

αναπόφευκτες !! 

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, 

Όλοι κρινόµαστε. 

Εµείς ως Εκπαιδευτικοί, από τους προϊσταµένους µας. 

Εµείς ως Εκπρόσωποι των Εκπαιδευτικών, από τους συναδέλφους µας. 

Εσείς, ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ και κυρίως από τις ΠΡΑΞΕΙΣ σας !! 

 

Το ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ του Υπουργείου Παιδείας ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟ επί της ΟΥΣΙΑΣ ! 

Οι ΜΕΘΟ∆ΕΥΣΕΙΣ του Υπουργείου και η πλήρης ΑΠΑΞΙΩΣΗ των ΘΕΣΜΩΝ  

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ επί της …∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ !! 

 

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

 


