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Σελ Παξαζθεπή 16 Ηαλνπαξίνπ 2015, ν Τπνςήθηνο Βνπιεπηήο Α’ Θεζζαινλίθεο θ. 

Γηάλλεο Ακαλαηίδεο, δέρζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. αληηπξνζσπεία ηνπ Γ.. ηεο 

Ο.Ι.Σ.Δ.Δ. πνπ εθπξνζσπήζεθε από ηνλ Πξόεδξν θ. ηακάηε ηακαηηάδε, ην Γεληθό 

Γξακκαηέα θ. Γεκήηξε Ακπόλε, θαη ηνλ Οξγαλσηηθό Γξακκαηέα θ. Κηιηηάδε Θενιόγνπ. 

ηε ζπλάληεζε παξαβξέζεθαλ επίζεο νη Πξόεδξνη ησλ Δ.Ι.Σ.Δ.Δ. Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο θ.θ. Αιέμαλδξνο αρπεθίδεο θαη Ιάδαξνο Πεηξόπνπινο αληίζηνηρα, εθ ησλ 

νπνίσλ ν δεύηεξνο είλαη θαη εθπαηδεπηηθόο ζε Γηαζεζηκόηεηα. 

 

 

Ο πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Ο.Ι.Σ.Δ.Δ. επραξίζηεζε ηνλ θ. Ακαλαηίδε γηα ηηο μεθάζαξεο 

ζέζεηο πνπ πήξε ν ίδηνο θαη ν Τ.ΡΗΕ.Α. γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαζεζηώηνο ηεο 

δηαζεζηκόηεηαο, ηελ επαλαθνξά ΟΙΩΛ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ηέζεθαλ ζε Γηαζεζηκόηεηα 

ζηηο ζέζεηο ηνπο πίζσ ζηα ζρνιεηά καο (αθόκε θαη απηώλ πνπ εμαηξέζεθαλ θαη κεηαηάρζεθαλ ζε 

δηνηθεηηθέο ζέζεηο) θαη γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία όιωλ ηωλ Σνκέωλ θαη Δηδηθνηήηωλ ηεο 

Αλώηεξεο Β’ βάζκηαο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.Δ.). 

 
ΟΚΟΠΟΛΓΗΑ ΙΔΗΣΟΤΡΓΩΛ 

ΣΔΥΛΗΘΖ ΔΠΑΓΓΔΙΚΑΣΗΘΖ ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ 

Σαρ. Γ/λζε : Αρηιιέσο 37 - 41 & Κπιιέξνπ ΣΘ-Πόιε : 104 36 Αζήλα 
ηειέθσλν : 210-5238973 fax : 210-5202798 

e-mail : oltee.oltee@gmail.com        & mail@oltee.att.sch.gr 
ειεθηξνλ. ζει. : http://www.oltee.gr facebook: group Ο.Ι.Σ.Δ.Δ. 
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πλάληεζε θ. Γηάλλε Ακαλαηίδε κε αληηπξνζωπεία ηεο ΟΙΣΔΔ 
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Σόληζε σζηόζν, ηηο δνκηθέο αλαθνινπζίεο πνπ εληνπίδεη ε Οκνζπνλδία ζηηο 

δεζκεύζεηο πνπ αλέιαβε ν Τ.ΡΗΕ.Α. πγθεθξηκέλα,  δεκηνπξγείηαη έληνλε (θαη εύινγε) 

αλεζπρία ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ ππεξεηνύλ ζηα ζρνιεία καο κε ηηο πξνγξακκαηηθέο ζέζεηο ηνπ 

Τ.ΡΗΕ.Α. γηα «αλαβάζκηζε» ηνπ Ιπθείνπ ζε «…εληαία απηόλνκε θαη ππνρξεσηηθή κνξθσηηθή 

βαζκίδα, σο Δληαίν Ιύθεην Θεωξίαο θαη Πξάμεο», «…κε ΘΑΣΑΡΓΖΖ ηεο ζεκεξηλήο 

δηαζπαζκέλεο δνκήο (Γεληθό Ιύθεην-Δπαγγεικαηηθό Ιύθεην-ΔΘ)…» θαη «… θαζηέξσζεο 

δηθηύνπ δεκόζηαο κεηαιπθεηαθήο ηερληθήο–επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο σο βαζηθό ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο. ην δίθηπν απηό ζα 

εληαρζνύλ ηα ζεκεξηλά ΗΔΘ.» 

Ζ πνιύπαζε Σ.Δ.Δ. έρεη εμαληιεζεί από ηεο νιέζξηεο «αλαβαζκίζεηο» ηεο, κε θνξπθαία 

ηελ …«αλαβάζκηζή» ηεο από ηνλ θ. Αξβαληηόπνπιν, πνπ ηελ μαπόζηεηιε ζηελ Θαηάξηηζε. 

Πόζν δηαθέξνπλ νη πξνγξακκαηηθέο ζέζεηο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. από απηήλ ηελ αθξαία λενθηιειεύζεξε 

πνιηηηθή; Σν απνηέιεζκα είλαη ΑΘΡΗΒΩ ην ΗΓΗΟ, αιιά κε δηαθνξεηηθή («αξηζηεξή») 

ηεθκεξίωζε !! 

Ζ Β’ βάζκηα Σ.Δ.Δ. θαη εμνβειίδεηαη ΟΙΟΘΙΖΡΖ (… «αλαβαζκηδόκελε» πάληα…) 

ζηε (δεκόζηα θαη δσξεάλ) κεηαιπθεηαθή «Δθπαηδεπζν-Θαηάξηηζε» ! 

 

ηε ζπλέρεηα, ν Γ.Γ. ηεο Ο.Ι.Σ.Δ.Δ. παξνπζίαζε θαη παξέδσζε ζηνλ θ. Ακαλαηίδε 

ηελ νινθιεξσκέλε θαη πιήξσο δηαξζξσκέλε Πξόηαζε ηεο Ο.Ι.Σ.Δ.Δ. γηα ην Σερληθό 

Δπαγγεικαηηθό Ιύθεην. 

ην Γεληθό Ιύθεην (Θαηεύζπλζεο «Θεσξεηηθώλ» Πεδίσλ) θνηηνύλ νη καζεηέο πνπ 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζε θαηεπζύλζεηο Αλζξσπηζηηθώλ, Λνκηθώλ, Παηδαγσγηθώλ, Καζεκαηηθώλ, 

Φπζηθώλ θαη Υεκηθώλ πεδίσλ, ηα νπνία δηδάζθνληαη ζε αλώηαην επίπεδν ΚΟΛΟ ζηα 

Παλεπηζηήκηα. 

ην ΣΔ.Ι. (Θαηεύζπλζεο «Δθαξκνζκέλσλ» Πεδίσλ) θνηηνύλ νη καζεηέο πνπ 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζε θαηεπζύλζεηο εθαξκνζκέλσλ πεδίσλ, ηα νπνία δηαξζξώλνληαη ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε αιιεινεμαξηώκελα επαγγέικαηα πνπ απαηηνύλ κόξθσζε 

δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ (Παλεπηζηήκηα, Σ.Δ.Η., Β΄βάζκηα). Δίλαη απνιύησο θξίζηκν λα θαζίζνπλ 

«ζην ίδην ζξαλίν» (κέρξη ηε Β΄ηάμε Ιπθείνπ) νη κειινληηθνί ζπλεξγάηεο, νη «επηζηήκνλεο» κε 

ηνπο «ηερλνιόγνπο», «ηερληθνύο» θαη «ηερλίηεο». Θαη όινη απηνί, κέζα ζην εθπαηδεπηηθό 

πεξηβάιινλ «ζρνιείνπ» θαη όρη ζε εμσ-εθπαηδεπηηθέο δνκέο ζηείξαο «Θαηάξηηζεο». 

Ζ πξαθηηθή άζθεζε ησλ πηπρηνύρσλ (ζην 4ν έηνο) θαη ε ζύλδεζε κε ηε αγνξά 

εξγαζίαο απνηεινύλ πάγην αίηεκά καο. Ζ «Καζεηεία» γηα αλήιηθνπο καζεηέο θαη νη ρνιέο 

Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (.Δ.Θ.) είλαη απαξάδεθηεο ζηα πιαίζηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

ρνιέο καζεηείαο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ (όπσο ιεηηνπξγνύζαλ αλέθαζελ) ζην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο, ζην κέγεζνο θαη ηελ έθηαζε πνπ ππνζηεξίδεη ην παξαγσγηθό κνληέιν ηεο ρώξαο. 

Θεσξνύκε όκσο απαξάδεθηε θαη εγθιεκαηηθή ηελ καδηθή «εμαγωγή» αλεηδίθεπηωλ 

«καζεηεπνκέλωλ» παηδηώλ ζε επηρεηξήζεηο ηεο Γεξκαλίαο. 

Ζ «Θαηάξηηζε» θαη ε «Γηα Βίνπ Κάζεζε» είλαη απνδεθηέο κόλν γηα ελήιηθεο. 
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Σέινο, ηόληζε όηη ΠΟΤΘΔΛΑ παγθνζκίσο δελ έρεη εθαξκνζηεί εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα 

«Δληαίαο» Ιπθεηαθήο βαζκίδαο. Αληίζεηα, ΟΙΑ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα βαζίδνληαη ζε 

δύν ππιώλεο, κε ηνλ ππιώλα ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο λα θαηέρεη εμέρνπζα 

ζέζε! 

 

Ο θ. Ακαλαηίδεο άθνπζε πξνζεθηηθά ηηο ηνπνζεηήζεηο καο θαη δήισζε όηη: 

1. Τπάξρεη ηαπηόηεηα απόςεσλ Τ.ΡΗΕ.Α. θαη Ο.Ι.Σ.Δ.Δ. γηα ηελ θαηάξγεζε ηωλ .Δ.Θ. 

ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ. θαη ηεο «Καζεηείαο» ηνπο. 

2. Οη θαηαξγεκέλεο εηδηθόηεηεο ησλ ΔΠΑ.Ι. – ΔΠΑ.. ζα μαλαιεηηνπξγήζνπλ ζην 

ΔΠΑ.Ι. κε πξνζζήθε θαη αληίζηνηρσλ Οκάδσλ Πξνζαλαηνιηζκνύ. 

3. Οη ζε δηαζεζηκόηεηα εθπαηδεπηηθνί ζα γπξίζνπλ όινη ζηα ΔΠΑ.Ι. εθόζνλ ην 

επηζπκνύλ. 

4. Πξσηαξρηθόο ζηόρνο είλαη λα ιεηηνπξγήζνπλ άκεζα ηα ΔΠΑ.Ι. κε πιεξόηεηα ζε 

εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό θαη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, ιακβάλνληαο θαη πξαθηηθά 

κέηξα γηα ηελ αλζξωπηζηηθή θξίζε πνπ βηώλνπλ νη καζεηέο ηνπο (δεθαηηαλό, θιπ). 

5. Ο εθπαηδεπηηθόο ζρεδηαζκόο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. θαη ε πινπνίεζή ηνπ, ζα γίλεη κε 

αλνηθηή ζπδήηεζε, δηαβνύιεπζε θαη κε ζύκθωλε γλώκε ΟΙΩΛ ηωλ 

εκπιεθνκέλωλ, Δθπαηδεπηηθώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ. Φπζηθά, ζηε δηαβνύιεπζε απηή 

ζα ζπκκεηάζρεη θαη ε Ο.Ι.Σ.Δ.Δ. 

6. Σν «Δληαίν Ιύθεην Θεσξίαο θαη Πξάμεο» δελ έρεη κνξθνπνηεζεί ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ 

κέρξη ζήκεξα. Ζ πξόηαζε ηεο Ο.Ι.Σ.Δ.Δ. πνπ παξνπζηάζηεθε είλαη ελδηαθέξνπζα θαη 

ηεθκεξησκέλε.  

7. ην κεηαβαηηθό ζηάδην κέρξη ηελ πινπνίεζε ηνπ «Δληαίνπ Ιπθείνπ Θεσξίαο θαη 

Πξάμεο», πξνβιέπεηαη κηα θαη κόλε δνκή επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κεηά ην 

γπκλάζην (ην Ιύθεην ηεο Σ.Δ.Δ.) θαη ηελ παξάιιειε θαηάξγεζε όισλ ησλ δνκώλ 

θαηάξηηζεο  κεηά ην γπκλάζην πνπ δεκηνύξγεζε ν Λ. 4186/13 (ησλ .Δ.Θ.). 

Από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Ο.Ι.Σ.Δ.Δ. 


