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Την ∆ευτέρα 1 ∆εκεµβρίου 2014, ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. Τάσος Κουράκης, 

Τοµεάρχης Παιδείας της Κοινοβουλευτικής οµάδας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., δέχθηκε στο γραφείο του 

αντιπροσωπεία του ∆.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

Το ∆.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κ. Σταµάτη Σταµατιάδη, 

το Γενικό Γραµµατέα κ. ∆ηµήτρη Αµπόνη, και τον Έφορο ∆ηµοσίων Σχέσεων κ. Μιλτιάδη 

Θεολόγου. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ανατολικής και 

∆υτικής Θεσσαλονίκης κ.κ. Αλέξανδρος Σαχπεκίδης και Λάζαρος Πετρόπουλος, εκ των 

οποίων ο δεύτερος είναι και εκπαιδευτικός σε ∆ιαθεσιµότητα. 

 

Ο πρόεδρος του ∆.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ευχαρίστησε τον κ. Κουράκη για τις τροπολογίες 

που κατέθεσε ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για την επαναλειτουργία όλων των Τοµέων και Ειδικοτήτων 

της Ανώτερης Β’ βάθµιας Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) και για την 

επανατοποθέτηση σε δοµές του Υπουργείου Παιδείας όλων των εκπαιδευτικών που 

τέθηκαν σε ∆ιαθεσιµότητα. 
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση κ. Τάσου Κουράκη µε αντιπροσωπεία της ΟΛΤΕΕ 
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Τόνισε ωστόσο, ότι ενώ ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ζητάει από την Κυβέρνηση την επαναλειτουργία 

των σχολείων της Τ.Ε.Ε. µε ΟΛΟΥΣ τους Τοµείς και τις Ειδικότητές τους, καθώς και την 

«ενίσχυση της Τ.Ε.Ε.», ο ίδιος ευαγγελίζεται ότι όταν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας 

θα «αναβαθµίσει» το Λύκειο σε «…ενιαία αυτόνοµη και υποχρεωτική µορφωτική βαθµίδα, ως 

Ενιαίο Λύκειο Θεωρίας και Πράξης», «…µε ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της σηµερινής διασπασµένης 

δοµής (Γενικό Λύκειο-Επαγγελµατικό Λύκειο-ΣΕΚ)…» και «…λειτουργία δηµόσιας 

µεταλυκειακής τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. …Στο δίκτυο αυτό θα 

ενταχθούν τα σηµερινά ΙΕΚ.». 

Θυµίζουµε ότι πρώτος που στο όνοµα της …«αναβάθµισης» της Τ.Ε.Ε. ξερίζωσε 

κυριολεκτικά τους πιο ζωντανούς Τοµείς της και τους ξαπόστειλε στη (δηµόσια και δωρεάν) 

Κατάρτιση, ήταν ο ολετήρας της, ο «αείµνηστος» κ. Αρβανιτόπουλος.  

Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α., …«διαφωνώντας κάθετα» µαζί του, ξεπατώνει τελείως ότι απέµεινε 

από την υπόλοιπη Β’ βάθµια Τ.Ε.Ε. και την εξοβελίζει ΟΛΟΚΛΗΡΗ (… «αναβαθµιζόµενη» 

πάντα…) στη (δηµόσια και δωρεάν) µεταλυκειακή «Εκπαιδευσο-Κατάρτιση» ! 

 

Τα δοµικά και θεµελιώδη προβλήµατα µιας τέτοιας πρότασης είναι πολλαπλά: 

1. Η Μεταλυκειακή (Μετα-δευτεροβάθµια, προ-Τριτοβάθµια) Εκπαίδευση, µοιάζει σαν το 

…«µετέωρο βήµα του Πελαργού». Σε ποια ακριβώς «βαθµίδα» θα ανήκει; Στο 

…µεσοδιάστηµα; Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. πρέπει να αποφασίσει πού ακριβώς θα την εντάξει! Το 

Τυπικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα κάθε χώρας διαρθρώνεται σε αυτοτελείς 

ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ που αντιστοιχίζονται µε αυτές των άλλων χωρών και δεν νοούνται σε 

αυτό «κενά», «νεφελώµατα» και …«µεσοδιαστήµατα»… 

2. Η Μη Τυπική ΜΑΘΗΣΗ (ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΚΕΚ, ΚΕ∆ΒΜ, Κολλέγια, Μαθητεία, κλπ) και η 

Άτυπη ΜΑΘΗΣΗ (εργασιακή εµπειρία), δεν µπορούν να «ενοποιηθούν» ούτε να 

ενταχθούν στην Τυπική ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ. Είναι όροι απολύτως (και εξ’ ορισµού) 

ασύµβατοι, «ασύµπτωτες ευθείες», «παράλληλα σύµπαντα». Όχι µόνο στην 

Ελλάδα, αλλά παντού, σε ΟΛΗ την Υφήλιο ! 

3. Ο δοµικός αυτός διαχωρισµός δεν µπορεί να ανατραπεί από τον «δηµόσιο και 

δωρεάν» χαρακτήρα της παροχής τους στους πολίτες. Ιδιωτική Εκπαίδευση (του 

Τυπικού συστήµατος) θα υπάρχει πάντα, το ίδιο και ιδιωτική Κατάρτιση (της Μη 

τυπικής Μάθησης). ∆ηµόσια Εκπαίδευση θα υπάρχει, όπως και δηµόσια Κατάρτιση. 

Αυτό που δεν µπορεί να γίνει, είναι η ενοποίησή τους !  

Εποµένως, όσο ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. δεν εντάσσει την Τ.Ε.Ε. σε «βαθµίδα» του Τυπικού 

Συστήµατος και την «ενοποιεί» µε την Κατάρτιση, ουσιαστικά την εξοβελίζει στην 

«Μη τυπική Μάθηση». Το «περιτύλιγµα», οτι θα είναι δηµόσια και δωρεάν, δεν είναι 

καν «αριστερό» ! Το χρησιµοποίησε και ο ακραίος νεοφιλελεύθερος κ. 

Αρβανιτόπουλος ! 

4. Όποιος δεν έχει δουλέψει σε σχολεία της Τ.Ε.Ε., µπορεί να συντάσσει σπουδαίες, αλλά 

όµως πλήρως ανεδαφικές προτάσεις. Οι µαθητές που φοιτούν στα σχολεία µας 
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προέρχονται από τα µεσαία και χαµηλά οικονοµικά στρώµατα. Με την αποφοίτησή 

τους από το Λύκειο, πρέπει να βρουν άµεσα δουλειά να θρέψουν τους εαυτούς τους 

και τις οικογένειές τους. ∆εν αντέχουν σε «πολυτέλειες» 12χρονων γενικών σπουδών 

…«Θεωρίας και Πράξης». Αυτά δεν γεµίζουν το άδειο τους στοµάχι !!  

Κανείς δεν µπορεί να τους «υποχρεώσει» να παρακολουθήσουν την …«υποχρεωτική 

12χρονη εκπαίδευση». Ούτε ο ίδιος ο …Νόµος! Νοµοτελειακά λοιπόν θα αυξηθεί η 

µαθητική διαρροή, για να …«στελεχωθούν» οι θέσεις του ανειδίκευτου 

εργατικού δυναµικού (40% επί του συνόλου των εργαζοµένων) που ζητά η 

…αγορά εργασίας (στοιχεία του Cedefop για το 2020). Η εξέλιξη αυτή αποτελεί 

«αριστερή προοπτική» για τα παιδιά αυτά ή την πιο αναπάντεχη πραγµάτωση 

του πιο εξωπραγµατικού ονείρου του πιο ακραίου νεοφιλελεύθερου, µε 

πρωτοβουλία µάλιστα του αντιπάλου του; Μόνο εµείς βλέπουµε αυτή την πασίδηλη 

εξέλιξη; Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που θα αποσοβήσουν το προφανές και 

αναπόφευκτο; 

Σύµφωνα µε την πρόταση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., η φοίτηση στη «Μεταλυκειακή Τ.Ε.Ε.» 

«…θα διαρκεί από 1-3 έτη, ανάλογα µε την ειδικότητα…» επιπλέον του 

12χρονου σχολείου, «…ενώ οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης 

στα ΑΕΙ».  

Οι µαθητές µας όµως έχουν άµεση ανάγκη πρόσβασης στο …ψωµί, και τα 

δηµόσια σχολεία της Β΄βάθµιας Τ.Ε.Ε. (ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.) αποτελούσαν το 

κοινωνικό «µαξιλάρι» και πρόσφεραν ταυτόχρονα γενική ΠΑΙ∆ΕΙΑ και ΠΤΥΧΙΟ 

ειδίκευσης για άµεση επαγγελµατική αποκατάσταση στους 18χρονους αποφοίτους 

µας. Όλα τα υπόλοιπα είναι «φιλολογίες» χορτασµένων, ΟΧΙ πεινασµένων ! 

5. Οι συνάδελφοί µας σε ∆ιαθεσιµότητα είναι ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ (Teachers) του 

Τυπικού Εκπαιδευτικού Συστήµατος. ∆εν είναι ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ (Trainers) της Μη 

τυπικής ΜΑΘΗΣΗΣ.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να γυρίσουν στα σχολειά µας και ΟΧΙ να καταλήξουµε ΟΛΟΙ 

(αυτοί που είναι σε ∆ιαθεσιµότητα και όσοι υπηρετούµε ακόµη) ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ 

Ενηλίκων στη …Μεταλυκειακή «Κατάρτιση» και στη δια βίου Μάθηση !! 

 

Στη συνέχεια, ο Γ.Γ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. παρέδωσε στον κ. Κουράκη την ολοκληρωµένη 

και πλήρως διαρθρωµένη Πρόταση της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. για το Τεχνικό Επαγγελµατικό Λύκειο. 

Ο κ. Κουράκης έδειξε ενδιαφέρον και ακολούθησε εκτενής ανάλυση της Πρότασής µας. Στις 

επόµενες µέρες θα στείλουµε το πλήρες σώµα των θέσεών µας για όλα τα θέµατα που 

αφορούν στην Τ.Ε.Ε., στα σχολειά µας και γενικότερα στην Παιδεία, ενόψει και της 

Συνδιάσκεψης εργασίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. που θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα, στις 13 και 

14 ∆εκεµβρίου, µε στόχο την εξειδίκευση των άµεσων ενεργειών µιας κυβέρνησης αριστεράς. 

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


