
αξ. Γ.Τ.: 023/ 2-2-2015, ζει.1/3 

 

Αμηόηηκνη θύξηνη 

Τπνπξγέ Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

Αλαπιεξωηή Τπνπξγέ Παηδείαο  

 

Αλαιακβάλεηε θαζήθνληα ζε κηα πεξίνδν πνπ βξίζθεη ηε Γεπηεξνβάζκηα Σερληθή 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε βαξηά πιεγσκέλε από ηελ αθξαία λενθηιειεύζεξε επηδξνκή ησλ 

ζηαζσηώλ ηεο «Με ηππηθήο Μάζεζεο» θαη ηεο «Καηάξηηζεο». Μέζα ζε κηα λύρηα 

«θαηαξγήζεθαλ» 2.500 εθπαηδεπηηθνί Τερληθώλ Δηδηθνηήησλ θαη 106 Γεκόζηεο Δπαγγεικαηηθέο 

Σρνιέο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο (ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ιεηηνπξγνύλ όιεο νη άιιεο ησλ ππόινηπσλ 

Υπνπξγείσλ). Γεθαπεληάρξνλα παηδηά μαπνζηέιλνληαη εθηόο Τππηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ 

Σπζηήκαηνο, ζηε Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ζηε «Μαζεηεία» ησλ εξγνζηαζίσλ. Η Δθπαηδεπηηθή 

Κνηλόηεηα, νη γνλείο θαη νη καζεηέο ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ, πεξηκέλνπκε από εζάο λα 

αλαιάβεηε δξάζε κε άκεζα κέηξα θαη παξεκβάζεηο πξνο απνθαηάζηαζε ηεο Τ.Δ.Δ. 

 

Α. ΜΑΘΗΣΔ ηωλ ΔΠΑ.Λ. (θαηεπείγνληα ζέκαηα) 

Α.1 Δπείγνπζα έθδνζε Υ.Α. γηα ηε δηαγξαθή όιωλ ηωλ απνπζηώλ ηνπ Α΄ 

ηεηξακήλνπ ηωλ καζεηώλ ηεο Β ηάμεο ηνπ ΔΠΑ.Λ. κε απνιπηήξην Λπθείνπ. Αλαινγηθόο 

ππνινγηζκόο ηνπ νξίνπ απνπζηώλ γηα ηνλ θαζνξηζκό θνίηεζεο κόλν κε ηελ θαηακέηξεζε απηώλ 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην Β ηεηξάκελν. 

Α.2 Γπλαηόηεηα ζηνπο θεηηλνύο καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο (ζρνιηθνύ έηνπο 2014-15) 

ησλ Ηκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ., πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο Δηδηθέο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο (Οκάδα Α΄), 

λα δειώζνπλ ζην κεραλνγξαθηθό δειηίν θαη δεύηεξε νκάδα εθηόο ησλ αληηζηνίρσλ ή 

ζπλαθώλ ηνπ πηπρίνπ ηνπο Σρνιώλ, Τκεκάησλ θαη Δηζαγσγηθώλ Καηεπζύλζεσλ Τκεκάησλ ησλ 

Τ.Δ.Ι., θαη ηηο ρνιέο, Σκήκαηα θαη Δηζαγωγηθέο Καηεπζύλζεηο Σκεκάηωλ Τγείαο – 

Πξόλνηαο ή Δθαξκνζκέλωλ Σερλώλ. 

 

 
ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Ταρ. Γ/λζε : Αρηιιέσο 37 - 41 & Μπιιέξνπ ΤΚ-Πόιε : 104 36 Αζήλα 
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Β. ΥΟΛΔΙΑ – ΓΟΜΔ 

Β.1 Δπαλαθνξά ζηα ΔΠΑ.Λ. ΟΛΩΝ ηωλ θαηαξγεκέλωλ Σνκέωλ θαη 

Δηδηθνηήηωλ ησλ ΔΠΑ.Λ.-ΔΠΑ.Σ., κε ίδξπζε αληίζηνηρσλ νκάδσλ πξνζαλαηνιηζκνύ ζηελ Α΄ 

ηάμε. Δγγξαθέο ηνλ Ινύλην θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο ην Σεπηέκβξην 2015. 

Β.2 Καηάξγεζε όισλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νόκνπ αλαθνξηθά κε ηηο .Δ.Κ., ηε 

Μαζεηεία θαη ηελ Σξάπεδα ζεκάηωλ. 

Β.3 Γεκόζηα πξνβνιή ηεο Αλώηεξεο Γεπηεξνβάζκηαο Τ.Δ.Δ. 

Β.4 Αλαβάζκηζε ηεο Γ/λζεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Κ.Υ. ηνπ 

Υπνπξγείνπ, ελίζρπζή ηεο κε ζηειέρσζε θαη νπζηαζηηθέο αξκνδηόηεηεο. Σπγθξόηεζε 

πεξηθεξεηαθήο δνκήο ηεο Δ.Δ. ζε όιε ηελ Διιάδα θαη έληαμε ησλ ΔΠΑ.Λ. ζε απηήλ. 

Β.5 Έλαξμε ζεζκηθνύ δηαιόγνπ ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.ΣΥ.Π. γηα ην λέν Σερληθό 

Δπαγγεικαηηθό Λύθεην, ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ καζεηώλ θαη ησλ πηπρηνύρσλ γηα ηελ 

απόθηεζε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, κε ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ. 

Β.6 Δλίζρπζε ηεο Β΄βάζκηαο ΤΔΔ κε ίδξπζε ζρνιηθώλ κνλάδσλ γηα ηελ ππνδνρή 

ηνπιάρηζηνλ ηνπ 50% ηνπ ζπλνιηθνύ καζεηηθνύ δπλακηθνύ. Αλαβάζκηζή ηεο κε αύμεζε 

δαπαλώλ γηα εξγαζηήξηα θαη εμνπιηζκό. 

 

Γ. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΙ 

Γ.1 Δπαλίδξπζε ηωλ θαηαξγεκέλωλ Κιάδωλ εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ 

εηδηθνηήηωλ, θαηάξγεζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο θαη ΑΜΔΗ επαλαθνξά ηωλ 

ζπλαδέιθωλ πίζω ζηα ζρνιεία καο. Γπλαηόηεηα επαλαθνξάο θαη όζσλ κεηαηάρζεθαλ ή 

επαλαηνπνζεηήζεθαλ κε δεύηεξα πηπρία θαη επηζπκνύλ λα επηζηξέςνπλ. Γπλαηόηεηα επαλόδνπ 

ζηελ ππεξεζία θαη όζσλ εμαλαγθάζηεθαλ ζε πξόσξε ζπληαμηνδόηεζε. 

Γ.2 Άκεζε θάιπςε ηξερνπζώλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ κε πξόζιεςε αλαπιεξσηώλ 

πιήξνπο σξαξίνπ. Μεηαηξνπή όισλ ησλ πξνζιήςεσλ κεησκέλνπ σξαξίνπ, ζε πιήξνπο. 

Γ.3 Καηάξγεζε όιωλ ηωλ πθηζηάκελωλ κνξθώλ αμηνιόγεζεο (Α.Δ.Δ., 

εθπαηδεπηηθώλ) αθύξσζε όισλ ησλ κέρξη ηώξα πεπξαγκέλσλ θαη ησλ απζαίξεησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ πνζνζηώζεσλ «επηηπρίαο» θαη «απνηπρίαο». Έλαξμε ζεζκηθήο δηαβνύιεπζεο 

γηα ηε δηακόξθσζε θνηλώο απνδεθηώλ ζπλζεθώλ, πιαηζίνπ θαη δηαδηθαζίαο γηα κηα δίθαηε, 

αληηθεηκεληθή, δηακνξθσηηθή θαη κε ηηκσξεηηθή αμηνιόγεζε. 

Γ.4 Άκεζεο παξεκβάζεηο ζην Πεηζαξρηθό δίθαην. Να θαηαξγεζεί ε ζέζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζε αξγία ηαπηόρξνλα κε ηελ άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο, αθόκε θαη πξηλ 

επηιεθζεί ην πεηζαξρηθό ζπκβνύιην, θιπ. Να ηζρύζεη ην ηεθκήξην ηεο αζσόηεηαο κέρξη ηελ 

ηειεζίδηθε απόθαζε (πνηληθή ή πεηζαξρηθή). Η αξγία λα πξνβιέπεηαη κόλν γηα ακεηάθιεηε 

παξαπνκπή ελώπηνλ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ γηα θαθνύξγεκα. Σπκπεξηθνξέο, πνπ άπηνληαη ηνπ 

ηδησηηθνύ βίνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δελ κπνξνύλ λα ζπληζηνύλ πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα νδεγνύλ ζε απηνδίθαηε αξγία. Τν ίδην θαη γηα ζπκπεξηθνξά πνπ 
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«κπνξεί» λα ραξαθηεξηζζεί ζαλ «απείζεηα» θαη κάιηζηα ζε απιή κνξθή. Δπηζηξνθή ησλ 

αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα πεηζαξρηθά ζπκβνύιηα. 

Γ.5 Άκεζε βαζκνινγηθή – κηζζνινγηθή πξναγωγή ζε όινπο όζνπο επήιζε 

ζηαζηκόηεηα (ιόγσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ, ησλ απζαίξεησλ πνζνζηώζεσλ θαη 

ηεο δήζελ «αμηνιόγεζεο») θαη θαηέρνπλ ηελ απαηηνύκελε πξνϋπεξεζία (κε εμαηξνύκελνπ θαη 

ηνπ Α΄βαζκνύ). 

Γ.6 Οη κεηαζέζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ από θαη πξνο 

ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Τ.Δ.Δ. (καδί κε ησλ πεηξακαηηθώλ θαη ησλ ΣΜΔΑ) πξέπεη λα 

πξνεγνύληαη  ησλ γεληθώλ. 

Γ.7 Οη Αηξεηνί γηα ηα Υπεξεζηαθά Σπκβνύιηα λα εθιέγνληαη κε εληαία ςεθνδέιηηα, 

ρσξίο ζπλδπαζκνύο θαη παξαηάμεηο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ θαηέρνπλ νπνηαδήπνηε ζέζε επζύλεο 

ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, λα έρνπλ ην δηθαίσκα κόλν ηνπ εθιέγεηλ. Γηαθξηηά 

Υπεξεζηαθά Σπκβνύιηα γηα ηελ εμέηαζε ησλ ζεκάησλ ηεο Τ.Δ.Δ. κε ζπκκεηνρή αηξεηώλ 

εθπξνζώπσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Τ.Δ.Δ. Σπκκεηνρή ηξηώλ αηξεηώλ ζηε ζύλζεζε ησλ 

πεληακειώλ Σπκβνπιίσλ. 

Γ.8 Γηνξηζκνί κνλίκωλ εθπαηδεπηηθώλ, όισλ ησλ επηηπρόλησλ Α.Σ.Δ.Π. θαη ησλ 

αλαπισξσηώλ κε 24κελε πξνϋπεξεζία, ππνινγηδόκελεο ζην ζύλνιό ηεο θαη εμνινθιήξνπ κέρξη 

θαη ηνλ Ινύλην 2015. Καηαγξαθή ησλ ππνινηπόκελσλ αλαγθώλ ζε εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό θαη 

πξνεηνηκαζία λένπ δηαγσληζκνύ. 

 

Γ. ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΑ 

Η Ο.Λ.Τ.Δ.Δ. λα είλαη απνδέθηεο θάζε είδνπο ππεξεζηαθήο ελεκέξσζεο πνπ αθνξά 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, βαζηθόο ζπλνκηιεηήο γηα όια ηα ζέκαηα ηεο Τ.Δ.Δ., 

κε ζπκκεηνρή ζε όια ηα ζρεηηθά Σπκβνύιηα θαη ηηο Δπηηξνπέο. 

 

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

 

 


