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Θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ θαηεπείγνληνο Λνκνζρεδίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζηελ 

Δπηηξνπή Κνξθωηηθώλ Τπνζέζεωλ ηεο Βνπιήο, ν εηδηθόο αγνξεηήο ηνπ ΤΡΗΕΑ θ. 

Κπαμεβαλάθεο αλέθεξε νηη «…αλαηξέπεηαη έλα αθόκε πξαμηθόπεκα ηωλ κλεκνληαθώλ 

θπβεξλήζεωλ θαη απνθαζίζηαηαη ε δηθαηνζύλε ζην ρώξν ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο …ζε ελαξκόληζε κε ην Λνκνζρέδην ηνπ ΤΠΓΚ …κε ην νπνίν επαλέξρνληαη 

ζηα ζρνιεία θαη ζηηο νξγαληθέο ηνπο ζέζεηο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ ηεζεί ζε 

θαζεζηώο δηαζεζηκόηεηαο ή απόιπζεο». 

ηε ζπλέρεηα, πνιινί βνπιεπηέο αλαθέξζεθαλ ζηελ απνηξόπαηα θαηάξγεζε ηωλ 

Σνκέωλ θαη Δηδηθνηήηωλ θαη ηελ εμαθάληζε ηωλ 106 ΔΠΑ.., ζπγραίξνληαο ηνλ Τπνπξγό γηα 

ηελ επαλαζύζηαζή ηνπο. 

Νη πεξηζζόηεξνη αλέθεξαλ όηη επαληδξύνληαη θαη νη 106 ΔΞΑ.Π. !! 

Ωζαλλά θαη Αιιεινύηα ! 

 

Θα ζέιακε λα ραξνύκε θη εκείο καδί ηνπο, αιιά ε αιήζεηα είλαη πνιύ πηθξή θαη 

θάπωο δηαθνξεηηθή από ην «happy end» πνπ θαληαδόκαζηαλ: 

– ΓΔΛ επαληδξύνληαη νη 106 ΔΞΑ.Π. 

– ΓΔΛ επαληδξύνληαη νύηε ηα θαηαξγεκέλα ΔΞΑ.Ι. 

– Σν Λνκνζρέδην δελ πξνβιέπεη λα επαλαιεηηνπξγήζνπλ νη Σνκείο θαη νη 

Δηδηθόηεηεο ζηα ΔΞΑ.Ι. πνπ ιεηηνπξγνύζαλ πξηλ ηελ θαηάξγεζή ηνπο. Λαη κελ 

«επαλαζπζηήλνληαη» ζηα ραξηηά, αιιά γηα ην εάλ θαη πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζα 

απνθαζίζεη ν Πεξηθεξεηαθόο Γ/ληήο Δθπαίδεπζεο κε εηζήγεζε ηνπ Γ.Γ.Δ. Θα πξέπεη 

δειαδή κεηά λα παξαθαιάκε θαη λα παδαξεύνπκε… 

 

Γηα αλεμηρλίαζηνπο ιόγνπο, έμη (6) από ηηο Δηδηθόηεηεο ηωλ ΔΞΑ.Π. δελ 

επαλαζπζηήλνληαη. Όιωο ηπραίωο, απηέο πξνζθέξνληαη ζηηο δήζελ «ρνιέο» 

Δπαγγεικαηηθέο Θαηάξηηζεο ηεο Κε Σππηθήο κεηαγπκλαζηαθήο Θαηάξηηζεο. 
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Δίλαη νη πεξίθεκεο «Π.Δ.Θ.» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ηηο νπνίεο ν ΠΟΗΕΑ 

δεζκεύηεθε πξνεθινγηθά λα θαηαξγήζεη. Σελ εμαγγειία απηή ηελ επαλέιαβε θαη ζηε 

Βνπιή ν Αλ. Τπνπξγόο Παηδείαο θαηά ηηο Πξνγξακκαηηθέο Γειώζεηο ηεο Θπβέξλεζεο. 

Ο Αλ. Τπνπξγόο όρη κόλν δελ πξνβιέπεη ηελ θαηάξγεζή ηνπο ζην Λνκνζρέδην πνπ 

θαηέζεζε, αιιά επί εκεξώλ ηνπ ιεηηνύξγεζαλ νη πξώηεο ηέζζεξηο (4) .Δ.Θ., ηηο νπνίεο δελ 

θαηάθεξαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ νη πξνθάηνρνί ηνπ (νύηε ν θ. Αξβαληηόπνπινο νύηε ν θ. 

Ινβέξδνο). 

Ζ ΟΙΣΔΔ απέζηεηιε ζην Τπνπξγείν θαη ζηνπο Βνπιεπηέο ηεθκεξηωκέλε επηζηνιή κε 

ηηο ζέζεηο ηεο γηα ηα όζα ηξαγηθά εμαθνινπζνύλ λα εμπθαίλνληαη ζηηο πιάηεο ηεο ηαιαίπωξεο 

Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.Δ.).  

Βι.: http://www.oltee.gr/?p=4264 

Κόιηο ζβήζνπλ «ηα θώηα ηεο γηνξηήο» γηα ηε «δηάζωζή» καο, ηα ζρνιεηά καο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνύκε ζε απηά ζα βπζηζηνύκε γηα άιιε κηα θνξά ζην ράνο ηεο 

«ζωηεξίαο» καο. 

Παιηνί δηδαζθόκελνη Σνκείο θαη Δηδηθόηεηεο πνπ δηαηεξήζεθαλ, λένη πνπ ηδξύζεθαλ, 

παιηνί πνπ θαηαξγήζεθαλ θαη επαλαζπζηήλνληαη, θαη απηνί πνπ μεράζηεθαλ θαη (γηα ιόγνπο 

αξρήο θαη ηζνλνκίαο) δεηνύκε λα επαλέιζνπλ, ΝΙΝΗ καδί ζα θιεζνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ζε αθόκε ιηγόηεξα ζρνιεία, κε αθόκε ιηγόηεξεο εγθαηαζηάζεηο, κε αθόκε 

ιηγόηεξνπο καζεηέο, κεηά ηελ νινθιήξωζε ηωλ δειώζεωλ επηινγήο από ηνπο 

ηειεηόθνηηνπο Γπκλαζίνπ θαη ρωξίο θακία ελεκέξωζε γνλέωλ θαη καζεηώλ. 

 

Εεηνύκε ΟΙΗΣΗΘΖ θαη ΜΔΘΑΘΑΟΖ ιύζε: 

Α. ΑΚΔΠΖ επαλαιεηηνπξγία ηωλ 106 ΔΞΑ.Π. ωο ΔΞΑ.Ι. κε ΝΙΔΠ ηηο εηδηθόηεηέο 

ηνπο. 

Β. ΑΚΔΠΖ επαλαιεηηνπξγία ηωλ θαηαξγεκέλωλ Σνκέωλ θαη Δηδηθνηήηωλ ζηα ΔΞΑ.Ι. 

ζηα νπνία ιεηηνπξγνύζαλ ΞΟΗΛ από ηελ θαηάξγεζή ηνπο, ρωξίο άιιε 

πξνϋπόζεζε ή κεζνιάβεζε «απόθαζεο» νπνηνπδήπνηε. 

Γ. ΑΚΔΠΖ θαηάξγεζε ηωλ δήζελ «Πρνιώλ» Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο. 

Κεηαηξνπή όζωλ ιεηηνύξγεζαλ ζε ΔΠΑ.Ι. 

Γ. ΑΚΔΠΖ θαηάξγεζε ηεο Καζεηείαο από ηε Γ’ ηάμε ηνπ ΔΞΑ.Ι. 

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

 

 

http://www.oltee.gr/?p=4264

