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Τελ Ρξίηε 9 Φεβξνπαξίνπ 2016 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλεδξίαζε ηεο Γηαξθνύο 

Δπηηξνπήο Κνξθσηηθώλ πνζέζεσλ ηεο Βνπιήο, σο ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ Δζληθό θαη 

Κνηλσληθό Γηάινγν γηα ηελ Παηδεία, ζηελ νπνία πξνζθιήζεθαλ θάπνηνη Φνξείο γηα λα 

θαηαζέζνπλ απόςεηο. 

Λνκηθνί δελ είκαζηε, νύηε Ππληαγκαηνιόγνη. 

Απινί πνιίηεο είκαζηε, Θαζεγεηέο θαη κάιηζηα (νη πεξηζζόηεξνη από εκάο) 

Τερληθώλ Δηδηθνηήησλ, νπόηε κπνξεί λα πζηεξνύκε ζε «γεληθέο γλώζεηο» θαη λα 

ππνιεηπόκαζηε εθείλεο ηεο «Γεληθήο Παηδείαο» πνπ «πξνεηνηκάδεη ηα παηδηά γηα λα γίλνπλ 

ελεξγνί δεκνθξαηηθνί πνιίηεο». 

Λακβάλνπκε όκσο ην ζάξξνο λα απεπζπλζνύκε ζην πνπξγείν (γεληθήο) Ξαηδείαο, 

πξνθεηκέλνπ λα καο δηαθσηίζεη ζε κεξηθά (ίζσο παηδαξηώδε) εξσηήκαηα πνπ καο 

δεκηνπξγνύληαη: 

 

Α. Ζ Δπηηξνπή Κνξθσηηθώλ πνζέζεσλ εθαξκόδεη ην Πύληαγκα θαη ηνλ 

Θαλνληζκό ηεο Βνπιήο; 

Α.1 Από όζν γλσξίδνπκε, νη Γηαξθείο θνηλνβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο ζπληζηώληαη από ηε 

Βνπιή «…γηα λα εμεηάδνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη ηα λνκνζρέδηα θαη ηηο πξνηάζεηο 

λόκσλ πνπ ππνβάιινληαη…» (άξζξν 68, παξ. 1 ηνπ Σπληάγκαηνο ηεο Διιάδνο-ΣηΔ). «Tα 

λνκνζρέδηα θαη νη πξνηάζεηο λόκσλ παξαπέκπνληαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο Boπιήο γηα 

επεμεξγαζία θαη εμέηαζε ζηελ αξκόδηα δηαξθή επηηξνπή ή ζηελ εηδηθή επηηξνπή πνπ ζπληζηάηαη 

γηα ην ζθνπό απηόλ…» (άξζξν 89, παξ. 1 ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο-ΚηΒ). 

Από πνην άξζξν ηνπ Σπληάγκαηνο ή ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο πξνβιέπεηαη 

«…Γηάινγνο» επί ζεκάησλ αξκνδηόηεηνο ηεο Δπηηξνπήο, ΣΩΟΗΠ πξνεγνύκελε θαηάζεζε 

ζπγθεθξηκέλνπ ΛΝΚΝΠΣΔΓΗΝ ή Ξξόηαζεο Λόκνπ; Δάλ πξνβιέπεηαη ηέηνηνο 

«…Γηάινγνο», ηόηε πνύ αθξηβώο πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη; 
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Α.2 Από όζν γλσξίδνπκε, όιν ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ Δπηηξνπώλ ηεο Βνπιήο 

θαζνξίδεηαη ιεπηνκεξώο από ηνλ Καλνληζκό ηεο (ΚηΒ). Δηδηθώο γηα ηηο αθξνάζεηο 

εμσθνηλνβνπιεπηηθώλ πξνζώπσλ νξίδεηαη όηη «Πξνθεηκέλνπ γηα κεγάιεο ζεκαζίαο 

λνκνζρέδηα ή πξνηάζεηο λόκσλ, oη δηαξθείο επηηξνπέο κπνξνύλ λα θαινύλ ζε αθξόαζε 

δεκόζηνπο ιεηηνπξγνύο, …εθπξνζώπνπο ησλ νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ ή άιισλ θνηλσληθώλ θνξέσλ, εκπεηξνγλώκνλεο, πνπ 

είλαη ζε ζέζε λα ηηο δηαθσηίζνπλ ζε εηδηθά ή ηερληθά δεηήκαηα, θαζώο θαη νπνηνδήπνηε 

άιιν πξόζσπν ζεσξνύλ ρξήζηκν γηα ην έξγν ηνπο…» (άξζξν 38, παξ. 2 ηνπ ΚηΒ). Σην επόκελν 

άξζξν νξίδεηαη θαη ε δηαδηθαζία ιήςεσο απόθαζεο επί ηεο πξνζθιήζεσο ησλ 

εμσθνηλνβνπιεπηηθώλ πξνζώπσλ, πνπ γίλεηαη θαηά ηελ πξώηε ζπλεδξίαζε ηεο 

Δπηηξνπήο. 

Ξόηε αθξηβώο ζπγθιήζεθε ε πξνβιεπόκελε από ηνλ ΘηΒ «πξώηε 

ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο» θαη πόηε «ιήθζεθε ζρεηηθή απόθαζε» γηα λα πξνζθιεζνύλ νη 

Φνξείο πνπ πξνζήιζαλ ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ; 

Αλ, πάιη, ηε ζρεηηθή απόθαζε ΓΔΛ ΡΖΛ ΔΙΑΒΔ ε ΔΞΗΡΟΝΞΖ, ηόηε ΞΝΗΝΠ 

ΑΞΝΦΑΠΗΠΔ γηα ηελ ΔΞΗΙΝΓΖ ησλ ΠΓΘΔΘΟΗΚΔΛΩΛ Φνξέσλ θαη ΚΝΛΝ ΑΡΩΛ θαη κε 

πνηεο «Γεκνθξαηηθέο Γηαδηθαζίεο» θαη «Κξηηήξηα»; 

 

Β. Ρν ΔΠΞ θαηαξγήζεθε; 

Με ην Νόκν 2327/1995 ηδξύζεθε ην Δζληθό Ππκβνύιην Ξαηδείαο (ΔΠΞ), ζηελ 

νινκέιεηα ηνπ νπνίνπ αληηπξνζσπεύεηαη όιν ην θάζκα ησλ δπλαηόλ εκπιεθνκέλσλ 

ζηα ζέκαηα Παηδείαο (Υπνπξγεία Παηδείαο, Δξγαζίαο, θιπ, Κόκκαηα, Βνπιεπηέο ηεο Δπηηξνπήο 

Μνξθσηηθώλ Υπνζέζεσλ, Αθαδεκία Αζελώλ, Πξπηάλεηο, εθπξόζσπνη ζπλδηθαιηζηηθώλ θνξέσλ, 

Δπηκειεηήξηα, Δπαγγεικαηηθέο ελώζεηο, Δπηζηεκνληθέο νξγαλώζεηο, ε Δθθιεζία ηεο Διιάδνο, 

θιπ). Όπσο νξίδεη ν Νόκνο «Σηηο αξκνδηόηεηεο ηεο νινκέιεηαο αλήθνπλ ν ζρεδηαζκόο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ε ράξαμε ηεο γεληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ε 

εηζήγεζε επί ζεκάησλ, ηα νπνία παξαπέκπνπλ ζε απηήλ ν Υπνπξγόο Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ…» (άξζξν 1, παξ. 5). 

Β.1 Ρν ΔΠΞ απνηειεί ζεζκηθά ην λνκνζεηεκέλν πιαίζην γηα ηε δηελέξγεηα 

πξαγκαηηθνύ Δζληθνύ Γηαιόγνπ γηα ηελ Ξαηδεία. Γηαηί δελ ζπγθιήζεθε; Έρεη 

θαηαξγεζεί κε Λόκν θαη δελ ην κάζακε; Αλ απιώο αδξαλνπνηήζεθε, γηαηί δελ 

ελεξγνπνηείηαη; Σην πνιύ πξόζθαην παξειζόλ κόλν επηινγή Πξνέδξνπ έρνπκε αληηιεθζεί ! 

Β.2 Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΣΥΠ έρεη ΖΓΖ πξαγκαηνπνηεζεί Γηάινγνο γηα ηελ 

Ξαηδεία. Αθόκε θη αλ πξέπεη λα μεθηλήζεη λένο δηάινγνο, κε βάζε λέεο θαηεπζύλζεηο ηεο λέαο 

Κπβέξλεζεο, είλαη ινγηθό, δεκνθξαηηθά αλεθηό θαη δεκνζηνλνκηθά παξαδεθηό, λα κελ 

αμηνπνηείηαη ηίπνηε από ηελ εξγαζία πνπ έρεη ήδε γίλεη, εξγαζία γηα ηελ νπνία θαηαλαιώζεθαλ 

ακέηξεηεο εξγαηνώξεο θαη ρξήκαηα ηνπ Διιεληθνύ Λανύ; 
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Γ. Ζ Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ. ζην Γηάινγν 

Ζ Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ. εθθξάδεη αληηπξνζσπεπηηθά ηελ Αλώηεξε Γεπηεξνβάζκηα Τερληθή 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε (Ρ.Δ.Δ.) πνπ απνηειεί έλα από ηα θύξηα θαη ζεκαληηθά ζέκαηα ζηα 

νπνία πξνβιέπεηαη λα εζηηαζζεί ν δηάινγνο. 

Ζ Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ. είλαη ε απνιύησο θαη ε κόλε θαηάιιειε «…λα δηαθσηίζεη ζε εηδηθά 

ή ηερληθά δεηήκαηα…» όζνλ αθνξά ζηελ Ρ.Δ.Δ. 

Ζ Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ. ζπκκεηείρε πάληνηε ζην Γηάινγν, όπνηε απηόο δηνξγαλώζεθε ζεζκηθά. 

Ζ Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ. ζπκκεηείρε ζηηο δηαδηθαζίεο Γηαιόγνπ ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΞ 

(εηζήγεζε θαη θαηάζεζε ππνκλήκαηνο ζηελ 30ε ζπλεδξίαζε ηνπ ΣΠΓΔ ηεο 7εο Ινπλίνπ 2011 γηα 

ην Τερλνινγηθό Λύθεην). 

Ζ Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ. απέζηεηιε εγθαίξσο έγγξαθν αίηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεη ζην 

Γηάινγν (βι. ην κε αξ. πξση. 091/20-10-2015, http://www.oltee.gr/?p=4912), 

Ζ Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ. απέζηεηιε λέν αίηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε ζπλεδξίαζε 

ηεο 9εο Φεβξνπαξίνπ (βι. ην κε αξ. πξση. 111/02-02-2016, http://www.oltee.gr/?p=5646), 

Ιίγεο ώξεο πξηλ από ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Μνξθσηηθώλ Υπνζέζεσλ, ν 

Πξόεδξόο ηεο θ. Θ. Γαβξόγινπ καο απάληεζε κε ειεθηξνληθό κήλπκα όηη «…Η αθξόαζε κε 

ηνλ Σύιινγν ζαο ζα γίλεη ζηε δεύηεξε θάζε ησλ ζπδεηήζεσλ κεηά ηηο 15 Μαξηίνπ…». 

Ζ Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ. δελ έιαβε πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο. Δμαηξέζεθε !!! 

 

Γ. Ζ Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ. ΚΔΠΑ ζηε Βνπιή 

Γηα ηελ πξόζθιεζε θαη ζπκκεηνρή ηεο Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ. ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Μνξθσηηθώλ Υπνζέζεσλ ζπλεγόξεζαλ: 

α) Από ηνπο Αλεμάξηεηνπο Έιιελεο ν βνπιεπηήο θ. Θώζηαο Ενπξάξεο πνπ 

απέζηεηιε έγθαηξα (από ηηο 5-2-2016) θαη ζρεηηθή επηζηνιή πξνο ηνλ Πξόεδξν. Τελ εκέξα ηεο 

ζπλεδξηάζεσο ζπλαληεζήθακε κε ην βνπιεπηή ΚΔΠΑ ζηε Βνπιή. 

β) Η Γεκνθξαηηθή Ππκπαξάηαμε. Σηηο 8-2-2016 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε κε 

ηελ Πξόεδξν θαη ηνλ Τνκέα Παηδείαο ηνπ ΞΑΠΝΘ (βι. http://www.oltee.gr/?p=5688). Σηηο 9-2-

2016 ζπλαληεζήθακε κε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Μνξθσηηθώλ Υπνζέζεσλ, ηνπο βνπιεπηέο θα 

Σαξά Θεθαιίδνπ θαη θ. Γεκήηξε Θσλζηαληόπνπιν ΚΔΠΑ ζηε Βνπιή. 

γ) Η Έλσζε Θεληξώσλ. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε κε ζηειέρε ηνπ 

θόκκαηνο ΚΔΠΑ ζηε Βνπιή. 

δ) ΚΔΠΑ ζηε Βνπιή ζπλαληεζήθακε κε ηε βνπιεπηή ηνπ ΠΟΗΕΑ θα Διέλε 

Απισλίηνπ. Η βνπιεπηήο πξνέβε ζε έληνλε δεκόζηα παξέκβαζε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Μνξθσηηθώλ Υπνζέζεσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζθιεζεί ε Ο.Λ.Τ.Δ.Δ. έζησ θαη ηελ 

ηειεπηαία ζηηγκή. 

ε) ΚΔΠΑ ζηε Βνπιή ζπλαληεζήθακε κε ηνλ Ξξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο θν Θ. 

Γαβξόγινπ βνπιεπηή ηνπ ΠΟΗΕΑ ν νπνίνο καο επαλέιαβε ηε δέζκεπζή ηνπ όηη ζα καο 
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πξνζθαιέζεη επηζήκσο ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηηο 15 Μαξηίνπ. Τα ίδηα επαλέιαβε δεκόζηα θαη από 

ην βήκα ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Δπηηξνπήο όηη «… κεηά ηηο 15 Μαξηίνπ … ζα ηνπο θαιέζνπκε ζε 

θαλνληθή δηαδηθαζία …» απαληώληαο ζε παξέκβαζε βνπιεπηή ππέξ ηεο παξνπζίαο ηεο 

Ο.Λ.Τ.Δ.Δ. (βι. http://www.oltee.gr/?p=5730). Ο θ. Γαβξόγινπ δήηεζε λα ηνπ ζηείινπκε 

ππόκλεκα ζέζεσλ ζηηο 10 Μαξηίνπ θαη πξνζθέξζεθε λα κεζνιαβήζεη γηα ηε ζπκκεηνρή καο 

ζε Δπηηξνπή ηνπ Υπνπξγείνπ κε αληηθείκελν εξγαζηώλ ηελ Τ.Δ.Δ. Αλακέλνπκε ηελ έκπξαθηε 

επηβεβαίσζε ησλ δεζκεύζεώλ ηνπ. 

ζη) ΚΔΠΑ ζηε Βνπιή ζπλαληεζήθακε κε ηνλ θ. Γεώξγην Καπξσηά βνπιεπηή 

κε ην Ξνηάκη. Αληαιιάμακε απόςεηο γηα ηελ Τ.Δ.Δ. θαη ηελ εθπαίδεπζε γεληθόηεξα θαη 

δεζκεπηήθακε γηα ζηελόηεξε ζπλεξγαζία ζην κέιινλ. 

Σην πξνζερέο δηάζηεκα πξνγξακκαηίδνπκε ζπλαληήζεηο θαη κε άιινπο βνπιεπηέο. 

 

Σε θάζε πεξίπησζε, ΚΔΠΑ θαη ΔΜΩ από ηε ΒΝΙΖ, ζα ζπλερίζνπκε ηηο δπλακηθέο, 

ζηνρεπκέλεο θαη αγσληζηηθέο καο παξεκβάζεηο κέρξη ηελ ηειηθή δηθαίσζε γηα: 

1. Γηαηήξεζε ηεο Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ΚΔΠΑ ζηε 

ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑ ΡΞΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο. 

2. Απζύπαξθην 3εηέο Ιύθεην ηεο ΡΔΔ πνπ ζα παξέρεη Ξηπρίν Δηδηθόηεηαο θαη 

Απνιπηήξην ηζόηηκν ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ (όπσο ην ζεκεξηλό ΔΠΑ.Λ.) 

3. Ξηπρίν εηδηθόηεηαο ζηα 18 κε πιήξε Δπαγγεικαηηθά Γηθαηώκαηα. 

4. Ρέηαξην έηνο επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο. 

5. Θαηάξηηζε κόλν ζε ελήιηθεο θαη κεηά ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

6. Καζεηεία εθηόο ηππηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

7. Ξξνγξάκκαηα απόθηεζεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαη εηζόδνπ – έληαμεο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα πηπρηνύρνπο. 

 

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