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Αμηόηηκε θπξία Πξόεδξε ηεο Βνπιήο, 

Αμηόηηκε θύξηε Πξόεδξε ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Μνξθσηηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο 

Βνπιήο, 

Κπξίεο θαη Κύξηνη Βνπιεπηέο, 

 

Α. Ρε Γεπηέξα 4 Καΐνπ 2015 ην λνκνζρέδην «Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ 

Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα θαη Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο εηζήρζε 

γηα ζπδήηεζε ζηελ Γηαξθή Δπηηξνπή Μνξθσηηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο. Σελ πξώηε εκέξα 

ζπγθξνηήζεθε θαη ν θαηάινγνο ησλ θνξέσλ πνπ ζα πξνζθαινύληαλ ελώπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο γηα λα θαηαζέζνπλ απόςεηο. 

Πξνηάζεθε θαη ε νκνζπνλδία καο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη ηηο απόςεηο ηεο. 

Τπελζπκίδνπκε όηη ζην Ννκνζρέδην ππήξραλ ηξία κεγάια ζέκαηα πνπ καο αθνξνύζαλ 

άκεζα: 

α) Η επαλαθνξά ησλ θαηαξγεκέλσλ Ρνκέσλ θαη Δηδηθνηήησλ ζηα ΔΠΑ.Λ. 

β) Η ιεηηνπξγία πεηξακαηηθώλ ζρνιείσλ αιιά όρη πεηξακαηηθώλ ΔΞΑ.Ι. 

γ) Η εθινγή ησλ ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

ρεηηθά κε ηελ πξόζθιεζε ηεο ΟΛΣΔΔ δηακείθζεθαλ ηα παξαθάησ: 

 

ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΙΔΗΡΝΟΓΩΛ 
ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ 

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 

Σαρ. Γ/λζε : Αρηιιέσο 37 - 41 & Μπιιέξνπ 

Σ.Κ. - 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 

πιεξνθνξίεο : ηακάηεο ηακαηηάδεο 

   Πξόεδξνο Γ.. Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. 
ηειέθσλν  : 6945-752224 

 
Αζήλα, 22-5-2015 

Αξ. Πξση.: 070 

ΞΟΝΠ : 1. θα Εσή Θσλζηαληνπνύινπ 

Πξόεδξν ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ  

 

2. ηνλ Ξξόεδξν θαη ηα Κέιε ηεο 
Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Κνξθσηηθώλ 

πνζέζεσλ ηεο Βνπιήο 
 

3. Θνηλνβνπιεπηηθή Νκάδα ΠΟΗΕΑ 
 

ΘΝΗΛ : 1. θ. Αξηζηείδε Μπαιηά, Τπνπξγό Παηδείαο 

2. θ. Σάζν Κνπξάθε, Αλαπιεξσηή Τπνπξγό 

Παηδείαο 

3. ζηνπο Βνπιεπηέο ηνπ Διιεληθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ 

4. ζηα ζρνιεία ηεο Σ.Δ.Δ. (ΔΠΑ.Λ.-Δ.Κ.) 

5. Δλώζεηο Λεηηνπξγώλ Σερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ.Λ.Σ.Δ.Δ.) 

6. Δθπαηδεπηηθνύο, MME 

  

ΘΔΚΑ: Διεύζεξεο νη δηαδειώζεηο αιιά όρη ν ζεζκηθόο δηάινγνο ζηε Βνπιή; 

mailto:oltee.oltee@gmail.com
mailto:mail@oltee.att.sch.gr
http://www.oltee.gr/
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– Πηαπξνύια ΜΝΙΗΓΝ, εηδηθή αγνξήηξηα θαη ηνκεάξρεο παηδείαο ησλ ΑΛΔΙ: 

«Δπεηδή αθνύζηεθαλ ζρεδόλ όινη νη θνξείο, απηνί πνπ μεράζηεθαλ θαη κόληκα μερληνύληαη, 

θ. Κνπξάθε, είλαη ε ΟΛΣΔΔ. Ζ ΝΙΚΔ δελ θαιύπηεη ηελ ΝΙΡΔΔ, ζα ήζεια λα έξζεη 

εθπξόζσπνο ν πξόεδξνο ηεο ΟΛΣΔΔ, ησλ ηερληθώλ». 

– Γεκήηξεο ΚΞΑΜΔΒΑΛΑΘΖΠ, εηδηθόο αγνξεηήο ηνπ ΠΟΗΕΑ: 

«…Γηαθσλνύκε απνιύησο κε ην λα θιεζεί ε ΟΛΣΔΔ. Πξόθεηηαη γηα δηαζπαζηηθή 

νκνζπνλδία ε νπνία έρεη δηαγξαθεί από ηελ ΑΓΔΓ γηα ιόγνπο παξαβίαζεο ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ. Δπηπιένλ ε ΝΙΚΔ θαιύπηεη ην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη κάιηζηα ν πξόεδξνο ηεο είλαη θαζεγεηήο ηεο ηερληθήο 

εθπαίδεπζεο. Απνιπκέλνο θαη δηαζέζηκνο». 

– ΜΝΙΗΓΝ: «Θα κνπ επηηξέςεηε λα δηαθσλήζσ. Σν πώο δηαγξάθεθε ε ΟΛΣΔΔ από ηελ 

ΟΛΜΔ…» (ελλ. από ηελ ΑΓΔΓΤ κε αίηεκα ηεο ΟΛΜΔ) «…ιίγν πνιύ, όζνη έρνπκε ζρέζε 

κε ηελ εθπαίδεπζε, ην γλσξίδνπκε. Δπεηδή νη άλζξσπνη απηνί πέξαζαλ εδώ θαη δπν πεξίπνπ 

ρξόληα πάξα πνιιά θαη κηιάκε γη απηνύο ηνπο αλζξώπνπο, ηνπο δηαζέζηκνπο, πνπ ηνπο 

επαλαπξνζιακβάλνπκε, γηαηί λα κε κηιήζνπλε; Σξία ιεπηά, νύησο ή άιισο ζα ‘ξζνπλ λα 

πνπλ, ν πξόεδξνο ηνπο, λα ‘ξζνπλ λα πνπλ ηε γλώκε ηνπο γηα ηηο εηδηθόηεηεο πνπ 

επαληδξύνληαη. Γελ ζεσξώ όηη είλαη δεκνθξαηηθό λα ιέκε επεηδή ε ΝΙΚΔ ηνπο 

απέθιεηζε δε ζέινπκε λα ηνπο αθνύζνπκε. Γηα θάπνηνπο ιόγνπο πξέπεη λα γίλνπλ 

απνδεθηνί θαη απηνί». 

 

ηε ζπλέρεηα, πξνηάζεθε από Βνπιεπηή λα πξνζθιεζεί θαη ε ΔΛΜΔ Πξνηύπσλ. Ο 

Αλ. Τπνπξγόο Παηδείαο αξρηθά αξλήζεθε έληνλα ηε ζπκκεηνρή ηεο Έλσζεο ηζρπξηδόκελνο όηη: 

«ηελ πεξίπησζε ησλ θαζεγεηώλ Μέζεο εθπαίδεπζεο είλαη ε ΟΛΜΔ ε νπνία εθθξάδεη άπνςε θαηά 

ηεθκήξην… Γε ζέινπκε σο Βνπιή λα κπνύκε κέζα ζηα εζσηεξηθά ησλ ζπλδηθαιηζηώλ… 

Αθνξά κόλν θαζεγεηέο από δύν ζρνιεία. Σν έρνπκε ςάμεη ην ζέκα. Γελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθό. 

Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα από απηά πνπ έξρεηαη λα ιύζεη». 

Ο Βνπιεπηήο επαλήιζε ξσηώληαο «Άξα ζα θάλνπκε δηάινγν κόλν κε απηνύο πνπ 

ζέιεηε;» θαη αηηηνιόγεζε ηελ αλαγθαηόηεηα ζπκκεηνρήο ηεο Έλσζεο, αθξηβώο «…επεηδή 

δελ αλήθεη ζηελ ΝΙΚΔ…» θαη επνκέλσο δελ αληηπξνζσπεύεηαη από απηήλ θαη δελ 

ηελ εθθξάδεη. Ο Αλ. Τπνπξγόο Παηδείαο απνδέρζεθε ηειηθά ηελ πξόηαζε κε αηηηνινγηθό 

όηη «…Αλ λνκίδεηε όηη ζα ζεσξεζεί όηη θηκώλνπκε ηελ άιιε άπνςε… λα θαιέζνπκε θαη ηελ 

ΔΛΜΔ Πξνηύπσλ» γηα λα αθνπζηεί θαη ε άιιε άπνςε. 

Τπελζπκίδνπκε όηη ε ΔΛΜΔ Πξνηύπσλ είλαη Πξσηνβάζκηα Έλσζε θαη έρεη δηαγξαθεί 

από ηελ ΟΛΜΔ, ηελ Γεπηεξνβάζκηα Οξγάλσζε ηεο νπνίαο ήηαλ θάπνηε κέινο. 

Η ΝΙΡΔΔ είλαη Γεπηεξνβάζκηα Νξγάλσζε, «νκνηόβαζκε» κε ηελ ΟΛΜΔ θαη 

θπζηθά ΓΔΛ …«αλήθε» ΞΝΡΔ ζηελ ΝΙΚΔ, νύηε θαη είλαη δπλαηόλ λα «αλήθεη» ζε απηήλ ή 

ζε νπνηαδήπνηε άιιε «νκνηόβαζκε». 

Ζ ΝΙΡΔΔ ππήξμε κέινο ηεο ΑΓΔΓ, ε νπνία κεηά από άξλεζή ηεο 

εμαλαγθάζηεθε λα καο εγγξάςεη σο κέινο ηεο κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απόθαζε 

ππέξ καο. Η ΑΓΔΓΤ θαη ε ΟΛΜΔ πνπ «παξελέβε πξνζζέησο» ελαληίνλ καο, ππνρξεώζεθαλ 
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λα εθαξκόζνπλ ην ύληαγκα, ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο ΑΓΔΓΤ, ηα νπνία ζπζηεκαηηθά 

παξαβίαδαλ. Σν θαινθαίξη ηνπ 2013, ηελ ίδηα αθξηβώο κέξα πνπ ηα κέιε καο ηίζνληαλ ζε 

δηαζεζηκόηεηα, ε ΑΓΔΓΤ, κε αίηεκα (θαη ηηο ςήθνπο) ηεο ΟΛΜΔ, δηέγξαςε θαη πάιη ηελ 

ΟΛΣΔΔ από κέινο ηεο, παξαβηάδνληαο γηα κηα αθόκε θνξά ην θαηαζηαηηθό ηεο, ην Νόκν θαη 

ην ύληαγκα. Ρν εμώδηθν πνπ απνζηείιακε ζηελ ΑΓΔΓ ζπληάρζεθε από ην δηθεγνξηθό 

γξαθείν ηνπ θ. Θαηξνύγθαινπ θαη είλαη απνθαιππηηθό ησλ παξάλνκσλ θαη 

θαηάπηπζησλ κεζνδεύζεσλ ηνπ Σξηηνβάζκηνπ Οξγάλνπ «καο»! 

 

Δπί ηεο νπζίαο θαη γηα ηελ ηζηνξία, παξαζέηνπκε επηιεγκέλα απνζπάζκαηα ηεο από 

24-2-2005 γλσκάηεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Καζεγεηή θ. Γ. Θαηξνύγθαινπ: 

«…Οη ΔΛΜΔ θαη ΔΛΣΔΔ απνηεινύλ ζαθώο δηαθξηηά ζσκαηεία. Καη ηνύην δηόηη ηα ΡΔΔ 

απνηεινύλ δηαθξηηή θαηεγνξία δεκνζίσλ εθπαηδεπηεξίσλ, …ε ηδηαηηεξόηεηα δε 

ηνύηε πξνζδηνξίδεη θαη ηα επαγγεικαηηθά ζπκθέξνληα ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ αλήθνπλ ζε 

απηή. …Η αληίζεηε εθδνρή, …πξνζθξνύεη, θαηά ηε γλώκε κνπ, ζηελ ζπλδηθαιηζηηθή 

ειεπζεξία, όπσο απηή θαηνρπξώλεηαη ζην άξζξν 23 παξ.1 ηνπ πληάγκαηνο, ιόγσ ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ζθνπώλ θαη ζπκκεηνρήο ΔΛΣΔΔ θαη ΔΛΜΔ. …Γηα ηνπο ιόγνπο πνπ ήδε 

αλαπηύρζεθαλ ΝΙΚΔ θαη ΝΙΡΔΔ θαζώο θαη ΔΛΜΔ, ΔΛΣΔΔ δελ απνηεινύλ όκνηεο 

νξγαλώζεηο…». 

 

Δλ ηέιεη, ε ΝΙΡΔΔ (όπσο θαη θάζε δεκνθξαηηθή έλσζε πξνζώπσλ) δελ «αλήθεη» 

ζε θαλέλα «ππεξθείκελν», «πξντζηάκελν» ή «αθεληηθό». Ζ ΝΙΡΔΔ «αλήθεη» κόλν ζηα 

κέιε ηεο ηα νπνία θαη εθθξάδεη αληηπξνζσπεπηηθά, όπσο νξίδεη ην Πύληαγκα θαη νη 

Λόκνη. Αληίζηνηρα, ε ΑΓΔΓ «αλήθεη» ζηηο νκνζπνλδίεο θαη ΝΣΗ ην αληίζηξνθν. 

 

Δλ θαηαθιείδη, δελ κπνξεί λα απνηεινύλ αληηθείκελν ελαζρόιεζεο ηεο Βνπιήο 

νη ζπλδηθαιηζηηθέο «εγγξαθέο» ή «δηαγξαθέο», νύηε ε νξζόηεηα ή ε λνκηκόηεηά ηνπο, αιιά: 

α) ην εάλ ν Φνξέαο αληηπξνζσπεύεη ηα κέιε ηνπ, 

β) ην εάλ ην ζπδεηνύκελν λνκνζρέδην αθνξά ζηα κέιε ηνπ Φνξέα θαη 

γ) ην εάλ ν Φνξέαο έρεη λα ζπλεηζθέξεη νπζησδώο ζηε ζπδήηεζε θαη 

κάιηζηα κε δηαθνξεηηθή άπνςε ή πξνζέγγηζε. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, πνιύ ζσζηά πξνζθιήζεθε ε Έλσζε εθείλε ε νπνία ΓΔΝ 

εθθξάδεηαη από ην δεπηεξνβάζκηό ηεο Όξγαλν (έζησ θαη δηα ηεο δηαγξαθήο ηεο) θαη εληειώο 

ιαλζαζκέλα απνθιείζηεθε ε ΟΛΣΔΔ, ηα κέιε ηεο νπνίαο ΓΔΝ αληηπξνζσπεύνληαη από ηελ 

ΟΛΜΔ θαη νη ζέζεηο καο ηόζν γηα ηελ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε όζν θαη γηα άιια 

κείδνλα ζέκαηα ηεο Β΄βάζκηαο Δθπ/ζεο είλαη ΓΙΑΜΔΣΡΙΚΑ ΑΝΣΙΘΔΣΔ από απηέο ηεο ΟΛΜΔ. 

Σειηθά πξνζθιήζεθαλ 15 Φνξείο. 
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Β. Ρελ Ρξίηε 5 Καΐνπ 2015 ζπλερίζηεθε ε ζπδήηεζε ζηελ Γηαξθή Δπηηξνπή 

Μνξθσηηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο κε αθξόαζε ησλ εμσθνηλνβνπιεπηηθώλ πξνζώπσλ. ηνλ 

αξρηθό θαηάινγν ησλ 15 Φνξέσλ πξνζηέζεθαλ θη άιινη 3 κε εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγείνπ. 

Πύλνιν πξνζθεθιεκέλσλ: 18 Φνξείο. Από απηνύο: 

– Γύν από ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο θνξείο δελ εκθαλίζηεθαλ, απαμηώληαο λα 

αληαπνθξηζνύλ ζηελ ηηκεηηθή πξόζθιεζε από ηελ Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο. 

– Ρέζζεξηο από ηνπο θνξείο απαίηεζαλ λα κηιήζνπλ κε δύν εθπξνζώπνπο θαη ηειηθά 

ηνπνζεηήζεθαλ από δύν θνξέο θαηαλαιώλνληαο δηπιάζην ρξόλν. 

– Παξαβξέζεθε θαη κίιεζε ν πξόεδξνο ηεο ΞΔΓΔ πνπ θαηά δήισζή ηνπ 

αληηπξνζσπεύεη …116 άηνκα (!!), ηνπο ζεκεξηλνύο (πξνζσξηλνύο) Γηεπζπληέο 

Δθπαίδεπζεο !!! Απηνί νη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη κέιε ηεο ΝΙΚΔ θαη ηεο ΑΓΔΓ; 

– Έλδεθα από ηνπο 20 νκηιεηέο αθνξνύζαλ θιαδηθνύο θαη επηζηεκνληθνύο 

ζπιιόγνπο γηα λα «…ππεξαζπηζηνύλ ην κάζεκα …Σ», ηε κνλόσξε ή κε 

πεξηζζόηεξεο ώξεο δηδαζθαιία ηνπ, κε Παλειιαδηθέο ή ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο, 

πξνθαιώληαο ηε δηθαηνινγεκέλε αληίδξαζε Βνπιεπηώλ γηα ην εάλ απηό απνηειεί 

αληηθείκελν ηεο …Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο, δειαδή «…πνηα ώξα λα δηδαρζεί ζε βάξνο 

πνηάο ώξαο...». Απηνί νη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη κέιε ηεο ΝΙΚΔ θαη ηεο ΑΓΔΓ; 

Ζ κόλε πνπ δελ «ρσξνύζε» ζηελ Δπηηξνπή ήηαλ ε άπνςε ησλ 

Δθπαηδεπηηθώλ ηεο Ρερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ΝΙΡΔΔ. Ρπραίν; 

 

Γ. «Γηάινγνο ΠΚΦΩΛΝΛΡΩΛ» 

Μήπσο ε ΟΛΣΔΔ δελ πξνζθιήζεθε επεηδή δε ζα ζπλεηζέθεξε ζηε ζπδήηεζε; 

Η ΟΛΣΔΔ θαηέζεζε εγγξάθσο ηηο ζέζεηο ηεο κε πνιπζέιηδα ππνκλήκαηα πξνο 

ηελ Δπηηξνπή θαη ηνπ Βνπιεπηέο: 

α) Δπαλαζύζηαζε Δηδηθνηήησλ αιιά ΝΣΗ ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Πρνιείσλ 

(βι. http://www.oltee.gr/?p=4264). 

β) Δπηινγή Πηειερώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο Ρ.Δ.Δ. 

(βι. http://www.oltee.gr/?p=4287). 

γ) Πρνιεία Ξξόηππα θαη Ξεηξακαηηθά 

(βι. http://www.oltee.gr/?p=4256).  

Ξνηα άιιε Νκνζπνλδία θαηέζεζε ηόζν αλαιπηηθά θαη εκπεξηζηαησκέλα 

θείκελα; Ζ ΝΙΡΔΔ ΔΣΔΗ ζέζεηο, απιώο είλαη ελίνηε δηακεηξηθά αληίζεηεο από απηέο 

ηνπ πνπξγείνπ θαη ηεο «ρεηξνθξνηνύζαο» ην πνπξγείν ΝΙΚΔ ! Θέζεηο γηα ηηο νπνίεο 

όκσο ιάβακε κελύκαηα απνδνρήο αθόκε θαη από πνιιά ζηειέρε ηνπ ΠΟΗΕΑ. 

Ρειηθά, ε κε παξνπζίαζε ησλ ζέζεώλ καο έβιαςε ηελ ΝΙΡΔΔ ή ην ζεζκηθό 

δηάινγν ηεο Δπηηξνπήο, ην Θνηλνβνύιην θαη ηε Γεκνθξαηία ; 

http://www.oltee.gr/?p=4264
http://www.oltee.gr/?p=4287
http://www.oltee.gr/?p=4256
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Γ. Πθηρηαγθάιηζκα ηεο ΔΜΝΠΗΑΠ κε ην ΠΛΓΗΘΑΙΗΠΚΝ. 

Καηά ηελ πξώηε κέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Μνξθσηηθώλ 

Τπνζέζεσλ, θαηαγξάθεθε ε απαξάδεθηε ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Γεκήηξε ΚΞΑΜΔΒΑΛΑΘΖ 

θαηά ηεο ΝΙΡΔΔ. κε θαζαξά μύιηλν ζπλδηθαιηζηηθό ιόγν θαη επηρεηξήκαηα, πνπ 

απάδνπλ πιήξσο ηόζν κε ηε θξέζθηα Βνπιεπηηθή ηνπ ηδηόηεηα, όζν θαη κε ην ζεζκηθό 

ηνπ ξόιν σο εηδηθνύ αγνξεηή ηνπ ΠΟΗΕΑ. 

Σε δεύηεξε κέξα, ν ίδηνο απεύζπλε ηηο εξσηήζεηο ηνπ πξνο ηνλ πξόεδξν ηεο ΟΛΜΔ 

έκπιενο ζαπκαζκνύ θαη κε δόζε …«ιαηξείαο», «αβαληάξνληαο» ηελ πξνζσπηθή πξνβνιή ηνπ 

δεπηέξνπ, σο εμήο: 

 «…Ππλάδειθε Θνηζηθάθε κπνξείηε λα καο πείηε… (αθνινπζνύλ νη εξσηήζεηο) …Σέινο 

ζα ήζεια λα ζαο θάλσ κηα πξνζσπηθή εξώηεζε. Δπεηδή ε έλλνηα ηνπ ζπλδηθαιηζηή 

…ηα ηειεπηαία ρξόληα ινηδνξείηαη αζύζηνια από ηνπο κλεκνληαθνύο εθπξνζώπνπο, ζα 

ήζεια λα καο πείηε, επεηδή εζείο είζηε ζπλδηθαιηζηήο, ν θνξπθαίνο ηνπ θιάδνπ 

ζαο θαη κάιηζηα ηεζήθαηε ζε δηαζεζηκόηεηα καδί κε ρηιηάδεο ζπλαδέιθνπο ζαο. Πώο θαη δελ 

ππήξμαηε αληηθείκελν πξνλνκηαθήο κεηαρείξηζεο; Ο ηίηινο ηνπ ζπλδηθαιηζηή δελ ζαο 

επλόεζε; ». 

Δδώ ν ζπλάδειθνο Δθπαηδεπηηθόο θαη λένο Βνπιεπηήο ππεξέβε εαπηόλ. Γελ είλαη 

κόλν ην πεξηερόκελν, αιιά θαη ην ύθνο ησλ εθθεξνκέλσλ. Φαίλεηαη λα κηιάεη όρη σο 

βνπιεπηήο, αιιά σο εθπαηδεπηηθόο, εθιεγκέλνο αηξεηόο κε ηελ θπβεξλεηηθή παξάηαμε 

θαη κάιηζηα ρακειά ζηελ παξαηαμηαθή ηεξαξρία ζε ζρέζε κε ηνλ «πξόεδξν». Η 

ζπκπεξηθνξά ηνπ καο πξνθαιεί απέξαληε ζιίςε ! 

 

Ληγόηεξν πξνθιεηηθή, αιιά (θαηά ηε άπνςή καο) κε αξκόδνπζα ζεσξνύκε θαη ηε 

ζθεληθή παξνπζία ηνπ ίδηνπ ηνπ θ. Αλαπι. πνπξγνύ κέζα ζηελ Δπηηξνπή, ζην ζεκείν πνπ 

θαηαξηηδόηαλ ν θαηάινγνο ησλ θνξέσλ (βι. καγλεηνζθόπηζε από 1:33:15 έσο 1:42:08 ζην 

http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#f542cf77-

6abc-4977-98f6-a48e0131c72e).  

Ο θ. Τπνπξγόο θαίλεηαη λα δηεπζύλεη θαλνληθά ηε ζπδήηεζε θαη λα 

ζπλδηαιέγεηαη κε ηνπο αγνξεηέο ησλ θνκκάησλ ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ηνπ πξνεδξείνπ. Δπίζεο 

εκθαλίδεηαη όηη είλαη ν κόλνο αξκόδηνο γηα ηε ζύληαμε ηνπ θαηαιόγνπ ησλ Φνξέσλ 

πνπ ζα θαινύζε ε Δπηηξνπή, όπσο παξαδέρζεθε θαη ν πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο 2εο ζπλεδξίαο όηη «…εηζεγείηαη ην Τπνπξγείν λα αθνύζνπκε». 

Από όζν γλσξίδνπκε, ν εθάζηνηε Τπνπξγόο παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 

Δπηηξνπήο κόλν γηα λα δίλεη δηεπθξηλήζεηο θαη λα αθνύεη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ βνπιεπηώλ 

θαη ησλ θνξέσλ. 

Από όζν γλσξίδνπκε, ν Αλαπι. Τπνπξγόο δελ είλαη ΝΡΔ θαλ κέινο ηεο 

Δπηηξνπήο Μνξθσηηθώλ Τπνζέζεσλ. 

Από όζν γλσξίδνπκε, ε Δπηηξνπή δηαζέηεη Ξξόεδξν, κέιε θαη, εθηόο απηώλ, ε 

ιεηηνπξγία ηεο ηειεί θαη ππό ηε γεληθή επνπηεία ηεο Ξξνέδξνπ ηεο Βνπιήο. 

http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#f542cf77-6abc-4977-98f6-a48e0131c72e
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#f542cf77-6abc-4977-98f6-a48e0131c72e
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Αμηόηηκε θπξία Ξξόεδξε ηεο Βνπιήο, 

Δπεηδή επαλεηιεκκέλα θαη ηειεπηαία έρεηε ηνπνζεηεζεί ππέξ ηεο ειεπζεξίαο ηεο 

έθθξαζεο, αθόκε θαη όζσλ κε δηακαξηπξίεο θαη δηαδειώζεηο επηζπκνύλ λα εθθξάζνπλ 

ηελ άπνςή ηνπο ζην Διιεληθό Θνηλνβνύιην. 

Δπεηδή επαλεηιεκκέλα θαηά ηε ζεηεία ζαο ζην Κνηλνβνύιην επηκέλαηε ζηε ζεζκηθή 

ζσξάθηζε θαη ζπληεηαγκέλε ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ζηελ επαθξηβή ηήξεζε 

ηνπ θαλνληζκνύ ηεο Βνπιήο. 

Δπεηδή ν ΠΟΗΕΑ είλαη έλα θόκκα πνπ σο ζπζηαηηθό ηνπ γλώξηζκα έρεη ηελ 

πνιπθσλία, ηε δηαιεθηηθή θαη ηελ δεκνθξαηηθή αληηπαξάζεζε ηδεώλ θαη 

επηρεηξεκάησλ. 

Δπεηδή πηζαλώο ιόγσ θόξηνπ εξγαζίαο ν Αλαπι. Τπνπξγόο Παηδείαο δελ έρεη 

επθαηξήζεη κέρξη ζήκεξα λα καο ζπλαληήζεη γηα λα ηνπ εθζέζνπκε ηηο ζέζεηο καο γηα ηελ 

Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε Σ.Δ.Δ. 

Δπεηδή ΓΔΛ «πεξηθέξακε» σο «επηηάθην» ηνπο αγώλεο καο ελαληίνλ ηεο 

θαηαζηξνθηθήο Τπνπξγίαο ηνπ θ. Αξβαληηόπνπινπ, ηηο ιπζζαιέεο κάρεο καο εληόο θαη εθηόο 

ηεο Βνπιήο, ηνπο δηθαζηηθνύο καο αγώλεο θαηά ηνπ πξώελ πνπξγνύ ζην ΠηΔ 

θηλεηνπνηώληαο εθαηνληάδεο καζεηέο, γνλείο θαη θεδεκόλεο από όιε ηελ Διιάδα, κε λνκηθό 

παξαζηάηε ηνλ θ. Θαηξνύγθαιν θαη κε ζθνπό λα αλαγθάζνπκε ηνλ Τπνπξγό λα ζηακαηήζεη 

λα παξαλνκεί ζε βάξνο ησλ ρνιείσλ, ησλ Μαζεηώλ θαη ησλ Δθπαηδεπηηθώλ ηεο Σ.Δ.Δ. 

Δπεηδή πνηέ δελ εμαξγπξώζακε αγώλεο, δελ γίλακε πνηέ «ζπκπνιίηεπζε», 

νύηε ζα γίλνπκε ηώξα. 

Δπεηδή πηζηεύνπκε ζηνπο Θεζκνύο, ζηε Γεκνθξαηία θαη ζην δηάινγν. 

 

Αμηόηηκε θπξία Ξξόεδξε ηεο Βνπιήο, 

Αμηόηηκε θύξηε Ξξόεδξε ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Κνξθσηηθώλ πνζέζεσλ, 

Θπξίεο θαη Θύξηνη Βνπιεπηέο, 

π α ξ α θ α ι ν ύ κ ε 

α) Λα επηιεθζείηε ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θαη γηα ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηέο 

ζαο. 

β) Λα δερζείηε ζε ζπλάληεζε αληηπξνζσπία ηνπ ΓΠ ηεο ΝΙΡΔΔ κε 

αληηθείκελν ηε ζπκκεηνρή καο ζηηο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο ησλ Λνκνζρεδίσλ πνπ 

αθνξνύλ ζηελ Ρ.Δ.Δ. θαη γεληθόηεξα ζηελ Ξαηδεία. 

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

 
 


