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Τν Σάββαην 17 Ιαλνπαξίνπ 2015, ε Υπνςήθηα Βνπιεπηήο Β’ Θεζζαινλίθεο θαη 

Ρνκεάξρεο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ησλ ΑΛ.ΔΙ. θα Πηαπξνύια Μνπιίδνπ, δέρζεθε ζην 

γξαθείν ηεο αληηπξνζσπεία ηνπ Γ.Σ. ηεο Ο.Λ.Τ.Δ.Δ. πνπ εθπξνζσπήζεθε από ηνλ Πξόεδξν θ. 

Πηακάηε Πηακαηηάδε, ην Γεληθό Γξακκαηέα θ. Γεκήηξε Ακπόλε, θαη ηνλ Οξγαλσηηθό 

Γξακκαηέα θ. Κηιηηάδε Θενιόγνπ. Σηε ζπλάληεζε παξαβξέζεθαλ επίζεο νη Πξόεδξνη ησλ 

Δ.Λ.Τ.Δ.Δ. Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο θ.θ. Αιέμαλδξνο Παρπεθίδεο θαη Ιάδαξνο 

Ξεηξόπνπινο αληίζηνηρα, εθ ησλ νπνίσλ ν δεύηεξνο είλαη θαη εθπαηδεπηηθόο ζε Γηαζεζηκόηεηα. 

 

Ο πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. ηεο Ο.Λ.Τ.Δ.Δ. επραξίζηεζε ηελ θα Μνπιίδνπ γηα ηνπο 

αδηάθνπνπο αγώλεο ηεο γηα ηε Β’βάζκηα Ρ.Δ.Δ., ηα ζρνιεία, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηεο, κε μεθάζαξεο ζέζεηο θαη ζπλερείο θνηλνβνπιεπηηθέο παξεκβάζεηο. 

Πνηέ μαλά ζην παξειζόλ δελ αζρνιήζεθε ηόζν ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ κε ηελ Τερληθή 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε (Τ.Δ.Δ.). Καη απηό, κε αηρκή ηνπ δόξαηνο ηελ θα Μνπιίδνπ ε 

νπνία θαηέζεζε 218 Δξωηήζεηο, 14 Δπίθαηξεο εξωηήζεηο, 1 Δπίθαηξε επεξώηεζε θαη 135 

Αλαθνξέο ! 
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Η θα Μνπιίδνπ πξσηνζηάηεζε ζηνπο αγώλεο καο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο Τ.Δ.Δ. 

θαηαζέηνληαο αθόκε θαη απηνύζηεο ηηο επηζηνιέο, ηα Γειηία ηύπνπ θαη ηα πνκλήκαηά καο 

ζηα Ξξαθηηθά ηεο Βνπιήο, απαηηώληαο λα δνζνύλ απαληήζεηο. Γελ μερλνύκε ην ιπζζαιέν 

αγώλα ηεο ελάληηα ζηελ θαηάξγεζε Ρνκέωλ θαη Δηδηθνηήηωλ ησλ ΔΠΑ.Λ., ελάληηα ζηε 

δηαζεζηκόηεηα, ην πξόσξν θιείζηκν ησλ ΔΠΑ.Σ. ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, θιπ. Ήηαλ ε κόλε 

πνπ απνθάιπςε θαη έθεξε ζηε Βνπιή ην ζέκα ηνπ παληνδύλακνπ (επί εκεξώλ Αξβαληηόπνπινπ) 

θ. Ιάζθαξε, δεηώληαο ηελ θαηάζεζε εγγξάθσλ ζρεηηθά κε ην ξόιν ηνπ ζην Υπνπξγείν. 

 

Η θα Μνπιίδνπ καο δήισζε όηη παξακέλεη πεηζκαηηθά πξνζειωκέλε ζηηο ζέζεηο 

ηεο γηα ηελ Τ.Δ.Δ.: 

1. Πηήξημε, ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηεο Β΄βάζκηαο Ρερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Τ.Δ.Δ.), ησλ ζρνιείσλ, ησλ καζεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο. 

2. Αλακνξθώλνπκε ην Δπαγγεικαηηθό Ιύθεην, ώζηε ε Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε 

λα απνθηήζεη ζηελ νπζία ιπθεηαθό ραξαθηήξα θαη λα γίλεη ηζόηηκε κε ηε γεληθή. 

3. Η πξόηαζε ηεο Ο.Λ.Τ.Δ.Δ. γηα ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαη εηδηθά γηα ην Τερληθό 

Δπαγγεικαηηθό Λύθεην, πξέπεη λα εμεηαζηεί ζνβαξά από ηελ επόκελε Κπβέξλεζε. 

4. Να μαλαιεηηνπξγήζνπλ ζην ΔΠΑ.Λ. νη θαηαξγεκέλεο εηδηθόηεηεο ησλ ΔΠΑ.Λ. – 

ΔΠΑ.Σ. 

5. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ηέζεθαλ ζε δηαζεζηκόηεηα ή κεηαηάρζεθαλ ζε δηνηθεηηθέο 

ζέζεηο, λα γπξίζνπλ όινη (εθόζνλ ην ζέινπλ) ζηα ΔΞΑ.Ι. 

6. Να θαηαξγεζεί θάζε ηύπνπ δνκή Καηάξηηζεο θαη Με Τππηθήο Μάζεζεο γηα καζεηέο 

απνθνίηνπο Γπκλαζίνπ (νη «Σ.Δ.Κ.» ηνπ Ν. 4186/2013). Θαηάξηηζε θαη Γηα Βίνπ 

Κάζεζε λννύληαη ΚΝΛΝ γηα ελήιηθεο. 

7. Όρη ζην ΞΑΗΓΝΚΑΕΩΚΑ ηεο «Καζεηείαο» πξνο όθεινο ηωλ Γεξκαληθώλ 

επηρεηξήζεωλ. 

8. Οη απόθνηηνη ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ λα έρνπλ πξόζβαζε ζε ζρνιέο ηηο 

Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο, ηδηαίηεξα ζηηο ζρνιέο θαη ζηα ηκήκαηα ηωλ Ρ.Δ.Η. πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζηελ εηδηθόηεηά ηνπο, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα εηζάγνληαη κε εηδηθή 

εμαηξεηηθά εληζρπκέλε πνζόζηωζε. Δπίζεο λα έρνπλ πξόζβαζε ζε ηκήκαηα 

Η.Δ.Θ., εηήζηαο θνίηεζεο, κε αλαγλώξηζε ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάρζεθαλ ήδε ζηα 

ΔΠΑ.Λ. 

Από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ. 


