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Σν Τπνπξγείν Παηδείαο έθιεηζε ήζπρα θαη …δηαθξηηηθά ηνλ «Εζληθό θαη 

Κνηλσληθό Δηάινγν γηα ηελ Παηδεία», ρσξίο θακηά επίζεκε αλαθνίλσζε. Μηα κέξα κεηά 

ηελ αζόξπβε αθύξσζε ηεο δεκόζηαο ζπδήηεζεο ηεο 26εο -1-2016, ν Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο 

έζηεηιε κήλπκα ζε ειεθηξνληθό κέζν ελεκεξώλνληαο όηη πξνο ην παξόλ ζα αζρνιεζεί κε ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα ηνπ Ννκνύ Δξάκαο, πξνζθαιώληαο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε «ζπλάληεζε – αλνηρηή ζπδήηεζε» ζην Δεκνηηθό Ωδείν ηεο πόιεο. 

Η Κπβέξλεζε δελ κπνξεί έηζη απιά λα «εμαθαλίζεη» ηνλ «δηάινγν» γηα ηελ 

Παηδεία πνπ εθείλε μεθίλεζε, έζησ θαη κε ηνπο όξνπο θάησ από ηνπο νπνίνπο επέιεμε λα 

δηελεξγείηαη απηόο. 

Σην κεηαμύ, δηάθνξνη θαηαζέηνπλ κεκνλσκέλα θαη σο ππξνηερλήκαηα, 

πξνζσπηθέο απόςεηο θαη πξνηάζεηο – ξνπθέηεο. Η ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο απνηειεί 

αζθαιώο αλαθαίξεην δεκνθξαηηθό δηθαίσκα θαζελόο. Δελ αξλνύκαζηε επίζεο ηελ πηζαλόηεηα 

θάπνηα εληειώο πξσηόηππε ηδέα λα «επηθαλεί» σο ζεία θώηηζε ζε κηα νκάδα θRENζθσλ 

λεαληθώλ κπαιώλ. Ωζηόζν, όια πξέπεη λα γίλνληαη κε θάπνηα ζεηξά. 

Απνηειεί ινηπόλ ππνρξέσζε ηνπ Τπνπξγείνπ: 

α) λα δεκνζηνπνηήζεη άκεζα ην πεξίγξακκα ησλ απόςεσλ θαη ησλ 

πξνζέζεώλ ηνπ γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζθνπεύεη λα θάλεη, 

β) λα δώζεη επίζεκν βήκα γηα λα αθνπζηνύλ πξώηα νη απόςεηο πνπ ππέζηεζαλ 

ηε βάζαλν ηεο δηαβνύιεπζεο θαη ηεο δύκσζεο κέζα από ζπιινγηθά όξγαλα ή 

επηζηεκνληθά θόξα. 

 

Σην κεηαμύ, όζνη απηέο ηηο κέξεο δεκνζηεύνπλ πξνζσπηθέο απόςεηο γηα κόλν έλα 

ηύπν Γεληθνύ Λπθείνπ, θιείζηκν ησλ ΕΠΑΛ θαη ζπγρώλεπζή ηνπο κε ηα ΙΕΚ, θιπ, θάζε 

άιιν παξά πάγ-θαιεο ππεξεζίεο πξνζθέξνπλ πξνο ηελ ΣΕΕ, ζηελ νπνία (θεπ) 

…ππεξεηεί ν εκπλεπζηήο ηνπο θαη κάιηζηα από πξνβεβιεκέλε ζέζε ! 
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Οη ζέζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο καο είλαη εδώ θαη ρξόληα μεθάζαξεο θαη απιέο: 

1. Η ΣΕΕ κέζα ζηε Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε ηνπ Σππηθνύ πζηήκαηνο. 

2. Σν Επαγγεικαηηθό Λύθεην απηνηειέο ζρνιείν, ηζόηηκν ηνπ Γεληθνύ. 

 

Η αλαιπηηθή θαη ηεθκεξησκέλε πξόηαζή καο είλαη από ρξόληα δεκνζηεπκέλε: 

(βι.: http://www.oltee.gr/?page_id=284) 

 

Κ α ι ν ύ κ ε 

Τν Υπνπξγείν, ηνπο Φνξείο, ηηο ζπιινγηθόηεηεο, ηνπο ηαγνύο ηεο εθπαίδεπζεο αιιά 

θαη ηνπο απινύο ζπληειεζηέο ηεο (εθπαηδεπηηθνύο, γνλείο θαη θεδεκόλεο), λα ηνπνζεηεζνύλ 

άκεζα θαη μεθάζαξα πάλσ ζε απηνύο ηνπο δύν άμνλεο. 

 

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