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Θύξηε πνπξγέ, 

Θύξηε Αλαπιεξωηή πνπξγέ, 

 

Κε ην Λ. 4186/2013, ε πξνεγνύκελε Θπβέξλεζε λνκνζέηεζε ηηο Πρνιέο 

Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (Π.Δ.Θ.), νη νπνίεο πξνβιεπόηαλ λα ιεηηνπξγνύλ ΔΜΩ από ην 

Ρππηθό Δθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. 

Κε ηελ ΘΑ 10630/17-9-2013 (ΦΔΘ 2599 η.Β΄15-10-2013) «ίδξπζε» 89 Γεκόζηεο 

Π.Δ.Θ. Πηε ζπλέρεηα θαηέβαιε επαλαιακβαλόκελεο (αιιά απνηπρεκέλεο) πξνζπάζεηεο λα ηηο 

ιεηηνπξγήζεη. 

Ρα Σξηζηνύγελλα ηνπ 2014, ν απειζώλ θππνπξγόο Ξαηδείαο απνθάζηζε ηελ από 8-

1-2015 έλαξμε ιεηηνπξγίαο έμη (6) ηκεκάηωλ ζε ηέζζεξηο (4) ζπλνιηθά Γεκόζηεο Π.Δ.Θ. ζε όιε 

ηε Σώξα (αξ. πξωη. Θ1/210405/23-12-2014). 

Ξέξαλ ηνύηνπ ε πιεξνθόξεζή καο δελ επηβεβαηώλεη ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπο. 

Ξξόζθαηα όκωο καο γλωζηνπνηήζεθε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Π.Δ.Θ. Κπηηιήλεο. 

 

ηηο πξνγξακκαηηθέο δειώζεηο ζαο ζηε Βνπιή ηωλ Διιήλωλ, ζηηο 9 

Φεβξνπαξίνπ 2015, αλαθεξζήθαηε ζηελ θαηάξγεζε ηωλ .Ε.Κ. 

 

ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ 
ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Ραρ. Γ/λζε : Αρηιιέωο 37 - 41 & Κπιιέξνπ 

Ρ.Θ. - Ξόιε : 104 36 Αζήλα 
ηειέθωλν : 210-5238973 
fax : 210-5202798 

e-mail : oltee.oltee@gmail.com  
 : mail@oltee.att.sch.gr  
ειεθηξνλ. ζει. : http://www.oltee.gr 

πιεξνθνξίεο : Πηακάηεο Πηακαηηάδεο 

   Ξξόεδξνο Γ.Π. Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ. 
ηειέθωλν  : 6945-752224 

 
Αζήλα, 13-3-2015 

Αξ. Ξξωη.: 057 

ΠΡΟ : 1. θ. Αξηζηείδε Μπαιηά 

πνπξγό Ξνιηηηζκνύ, Ξαηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάηωλ 
 

2. θ. Σάζν Κνπξάθε 
Αλαπιεξωηή πνπξγό Ξαηδείαο 

ΚΟΙΝ : 1. Γ/λζε Δπαγγεικαηηθήο Δθπ/ζεο 

.Ξν.Ξαη.Θ. 

2. Ρα ζρνιεία ηεο Ρ.Δ.Δ. (ΔΞΑ.Ι.-Δ.Θ.) 

3. Δλώζεηο Ιεηηνπξγώλ Ρερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ.Ι.Ρ.Δ.Δ.) 

4. Δθπαηδεπηηθνύο, MME 

  

ΘΕΜΑ: Καηάξγεζε ηωλ ρνιώλ Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (.Ε.Κ.) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο 
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Ζ ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή επηινγή θαη πξνεθινγηθή δέζκεπζε ηνπ ΠΟΗΕΑ ζπκπίπηεη 

απνιύηωο κε ηελ πάγηα ζέζε καο όηη νη αλήιηθνη καζεηέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ Ρερληθή 

Δπαγγεικαηηθή ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ απνθιεηζηηθά θαη κόλν κέζα ζην Ρππηθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. 

Ρν ζέκα όκωο κε ηηο ηδξπζείζεο (απεηξνειάρηζηεο) Π.Δ.Θ. είλαη εμαηξεηηθά επείγνλ 

δηόηη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα, παξελέξγεηεο θαη δηακαξηπξίεο, 

αλ αθνινπζήζεη θαζπζηεξεκέλα ε θαηάξγεζε θαη δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Γηα λα κελ δεκηνπξγεζνύλ ινηπόλ ηεηειεζκέλα θαη αλαζηαηώζεηο, είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθό θαη θαηεπείγνλ λα ΑΚΤΡΩΘΕΙ ΑΜΕΑ ε παξαπάλω, αιιά θαη θάζε άιιε 

απόθαζε ιεηηνπξγίαο ηωλ Π.Δ.Θ. ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο. 

Πηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε, ην πνπξγείν αξρίδεη λα δέρεηαη πηέζεηο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία …ΝΙΩΛ ηωλ Π.Δ.Θ. (βι. ηελ από 6-3-2015 εξώηεζε βνπιεπηώλ). 

Γηα όινπο ηνπο παξαπάλω ιόγνπο, 

 

δ ε η ν ύ κ ε  

λα πξνβείηε ΑΜΕΑ θαη ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΝΣΩ: 

1. Πε ΑΚΤΡΩΗ θάζε Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηωλ 

.Ε.Κ. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 

2. Πε όιεο ηηο απαξαίηεηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο (ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 

4186/2013 κε δηαηάμεηο, ζην Πνιπλνκνζρέδην πνπ πξόθεηηαη λα θαηαηεζεί πξνζερώο ζηε 

Βνπιή), πνπ λα πξνβιέπνπλ: 

2α)  Επαλαθνξά ηωλ θαηαξγεκέλωλ Σνκέωλ θαη Εηδηθνηήηωλ ηωλ ΔΞΑ.Ι. θαη 

ΔΞΑ.Π. θαη ιεηηνπξγία ηνπο ζηα ΔΞΑ.Ι. 

2β)  Αλαζύζηαζε ηωλ θαηαξγεκέλωλ Κιάδωλ Σερληθώλ Εηδηθνηήηωλ. 

2γ)  Άκεζε επαλαθνξά ζηα ΕΠΑ.Λ. ηωλ Εθπαηδεπηηθώλ ηωλ θαηαξγεκέλωλ 

Κιάδωλ Ρερληθώλ Δηδηθνηήηωλ. 

3. Πε επαλαιεηηνπξγία όιωλ ηωλ ζρνιείωλ ηεο Σ.Ε.Ε. πνπ έθιεηζαλ (106 

ΕΠΑ.. πνπ θαηαξγήζεθαλ θαη όζωλ ΕΠΑ.Λ. θαηαξγήζεθαλ) θαη ηε ιεηηνπξγία από ην ζρνιηθό 

έηνο 2015 – 2016 ηζάξηζκωλ ΕΠΑ.Λ. κε ηηο εηδηθόηεηεο νη νπνίεο δηδάζθνληαλ ζε απηά. 

 

Γηα ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. 

 
 
 
 
 

 


