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πξνο ηνπο θ.θ. Ξξφεδξν, Αληηπξφεδξν, Γξακκαηέα θαη ηα Κέιε  

ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Κνξθσηηθψλ πνζέζεσλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, 

ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ θαη Θνηλσληθνχ Γηαιφγνπ γηα ηελ Ξαηδεία. 

  

Ξαξά ην γεγνλφο φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζπλάληεζή καο κε ηνλ πνπξγφ 

Ξαηδείαο ηελ νπνία επαλεηιεκκέλα δεηήζακε (κε ηηο κε αξ. πξση. 86/02-10-2015 θαη 104/23-

12-2015 επηζηνιέο καο, βι. θαη http://www.oltee.gr/?p=4610, http://www.oltee.gr/?p=5309). 

Ξαξά ηελ δηθαηνινγεκέλε θαρππνςία φηη νη απνθάζεηο ηνπ πνπξγείνπ είλαη ήδε 

πξνεηιεκκέλεο θαη φηη ν δηάινγνο είλαη πξνζρεκαηηθφο, ζχκθσλα κε ηηο επηθπιάμεηο πνπ 

έρνπκε εθθξάζεη κε ηελ κε αξ. πξση. 109/15-01-2016 επηζηνιή θαη ην δειηίν ηχπνπ κε αξ. 

54/27-01-2016 (βι. http://www.oltee.gr/?p=5453, http://www.oltee.gr/?p=5605). 

Έρνληαο επίγλσζε φηη ν ηξφπνο πνπ ελζπλείδεηα έρνπκε επηιέμεη λα ιεηηνπξγνχκε: 

–  έμσ απφ ζπληερληαθά ζπκθέξνληα, 

–  έμσ απφ ηε ζπλδηθαιηζηηθή «πεπαηεκέλε», 

–  ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε ή πνδεγέηεζε θνκκαηηθψλ παξαηάμεσλ, 

–  ρσξίο ηδενιεπηηθέο εκκνλέο, 

ελεξγνπνηεί ηα απηφκαηα αληαλαθιαζηηθά ηνπ «ζπζηήκαηνο» πνπ πξνζπαζεί ιπζζαιέα 

λα απνθιείζεη ηελ Νκνζπνλδία θαη λα πλίμεη ηε θσλή καο. 

Κε ζπλαίζζεζε φηη θακηά άιιε Νξγάλσζε δελ πξφθεηηαη λα ππνζηεξίμεη απφςεηο θαη 

λα ηεθκεξηψζεη ζέζεηο ΘΑΘΑΟΑ θαη ΚΝΛΝ ΞΔΟ ηεο Αλψηεξεο Γεπηεξνβάζκηαο Ρ.Δ.Δ.,  

Κε ππεπζπλφηεηα θαη ζπλέπεηα ζην φξακα γηα ηελ Ρ.Δ.Δ. πνπ εθθξάδνπκε, αιιά 

θαη πιήξε ζπλείδεζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο καο ππνρξέσζεο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ηελ 

ππεξεηνχλ θαη εθπξνζσπνχκε αληηπξνζσπεπηηθά, 
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Α Ξ Ν Φ Α Π Η Π Α Κ Δ      

α) ηε ΠΚΚΔΡΝΣΖ ηεο Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ. ζηνλ Δζληθφ θαη Θνηλσληθφ Γηάινγν γηα ηελ 

Ξαηδεία, ΘΔΠΚΗΘΑ θαη  

β) ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηδενιεςηψλ, ην 

μεπέξαζκα απαξραησκέλσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ λννηξνπηψλ, ηελ αλαηξνπή ηεο αλαρξνληζηηθήο 

παξαηαμηαθήο εθθνξάο ιφγνπ, αιιά θαη ηελ ζθνδξή αληηπαξάζεζε κε ην λεφθνπν θαη 

πξσηνθαλή ζε έπαξζε θπβεξλεηηθφ ζπλδηθαιηζκφ, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη πιένλ δεκφζηα, 

μεδηάληξνπα θαη ρσξίο πξνζρήκαηα ζθηρηαγθαιηαζκέλνο κε ηελ πνιηηηθή. 

 

Η.  Γεληθέο ζέζεηο γηα ηελ Ρερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα 

Ηα) Ρν λα γίλεη ε εθπαίδεπζε ππνρξεσηηθή «δηα λφκνπ», δελ ηελ θάλεη απηφκαηα θαη 

θαιχηεξε, νχηε ηελ αλαβαζκίδεη αλαγθαζηηθά.  

Απφδεημε ηνπ παξαπάλσ αμηψκαηνο απνηειεί ε σκή πξαγκαηηθφηεηα ηεο κέρξη 

ζήκεξα «ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο»: 

– Ν εθθνβηζκφο γηα ηηο …ζπλέπεηεο ηνπ λφκνπ, δελ απέηξεςε κέρξη ζήκεξα απηνχο 

πνπ εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν απφ ην λα εμαθνινπζνχλ λα …«παξαλνκνχλ» 

ζπζηεκαηηθά.... 

– Ξνιινί απφθνηηνη ησλ Γπκλαζίσλ «πξνσζνχληαη» φπσο - φπσο ζηελ «απφιπζή» 

ηνπο, κε ζνβαξφηαηεο ειιείςεηο θαη αβπζζαιέα θελά.  

Δλ πξνθεηκέλσ, ν «ππνρξεσηηθφο» ραξαθηήξαο ηνπ Γπκλαζίνπ φρη κφλν δελ σθειεί 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ, αιιά ηειηθψο απνβαίλεη ζε βάξνο ηνπο, θαζψο 

απνηειεί ην αθιφλεην άιινζη γηα ηελ θαθήλ - θαθψο πξναγσγή θαη απφιπζή ηνπο, 

αθξηβψο κε ην επηρείξεκα φηη αθνχ ε φιε δηαδηθαζία είλαη «αλαγθαζηηθή», πξέπεη λα 

νινθιεξσζεί έζησ θαη «γηα ηνπο ηχπνπο». 

 

Ηβ) Δάλ ην πνπξγείν επηζπκεί πξαγκαηηθά λα επηηειέζεη επηηέινπο ε εθπαίδεπζε ηνλ 

θνηλσληθφ ηεο ξφιν, ηφηε απηή πξέπεη:  

– λα είλαη ειθπζηηθή,   

– λα πξνζθέξεηαη ζε πνηθηιία ηχπσλ,   

– λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ ιανχ θαη 

– λα απνδεηθλχεη ρεηξνπηαζηά φηη ζην ηέινο ηεο φπνηαο «ππνρξεσηηθήο» εθπαηδεπηηθήο 

πνξείαο, ζα έρεη επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

Ρν επηρείξεκα φηη ε επηβνιή ελφο θαη κφλν «κε ηαμηθνχ Ιπθείνπ» (Δληαίνπ ή Θεσξίαο θαη 

Ξξάμεο) ζα «δηνξζψζεη» θαη ηελ πθηζηάκελε ηαμηθή δηαζηξσκάησζε ηεο θνηλσλίαο, 

είλαη απνιχησο εμνξγηζηηθφ ! Γηα κηα αθφκε θνξά πξνηάζζεηαη ε δήζελ δηαζθάιηζε ησλ 

«ιατθψλ ζπκθεξφλησλ» σο ην ηέιεην άιινζη γηα λα πξνσζεζεί κηα θαζαξά 
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ζπληερληαθή επηδίσμε, πξνο άγξαλ «πειαηψλ» θαη εξγαζηαθήο εμαζθάιηζεο, κε 

ηαπηφρξνλε νπζηαζηηθή δεκία θαη ζε βάξνο ησλ ιατθψλ ηάμεσλ. Όζνη δελ 

αληέρνπλ ηελ «αηψληα» Γεληθή Δθπαίδεπζή ηνπο, ζα εμσζεζνχλ κηα ψξα αξρχηεξα 

εθηφο Δθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπνπ ζα παγηδεπηνχλ δηα βίνπ θαη ζα 

θαηαδηθαζηνχλ λα εξγάδνληαη σο αλεηδίθεπηνη εξγάηεο, αθνχ γηα λα 

ζπνπδάζνπλ κηα νπνηαδήπνηε ηέρλε ζα πξέπεη πξψηα λα ηειεηψζνπλ ην Ιχθεην !! 

 

Ηγ) Θακία εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε δελ πξφθεηηαη λα επηηχρεη, φζν ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ζεσξεί σο «κάζεζε» ηελ αθαηάζρεηε «ζηνίβαμε» γλψζεσλ ζε παηδηθνχο 

εγθεθάινπο. 

Ρν πεηπρεκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξέπεη: 

– Λα κπνξεί λα εληνπίδεη, λα ελζαξξχλεη θαη λα επηβξαβεχεη φια ηα είδε δεμηνηήησλ, 

ηαιέλησλ θαη «κνξθψλ επθπΐαο». 

– Λα δηακνξθψλεη πξνζσπηθφηεηεο πνπ κε ηελ ελειηθίσζή ηνπο ζα απνηειέζνπλ 

«πνιίηεο» ηεο θνηλσλίαο. 

– Λα δίλεη εθφδηα γηα ηελ εχζηνρε θαη έγθαηξε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ 

καζεηψλ κε ηελ ελειηθίσζή ηνπο, σο κέξνο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ «πνιίηε» ηεο ρψξαο. 

 

Ηδ) Νη καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηα ζρνιεία ηεο Ρ.Δ.Δ. έρνπλ θάπνηα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξέπεη λα αλαγλσξίζεη θάπνηνο φηαλ ζρεδηάδεη ηελ εθπαίδεπζή 

ηνπο. Ππγθεθξηκέλα:  

– Απέρνπλ παξαζάγγεο απφ ην πξφηππν ηνπ «επηκεινχο» καζεηή πνπ επηβξαβεχεη ην 

πθηζηάκελν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη εμ’ απηνχ θέξνπλ ζπλήζσο ην «ζηίγκα» ηνπ 

«αλεπίδεθηνπ καζήζεσο». 

– Πηελ πξαγκαηηθφηεηα δηαζέηνπλ εμαηξεηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηαιέληα ζηε δηαρείξηζε 

εξγαζηψλ θαη επίιπζε ζπλδπαζηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχλ ζπλεξγαζία 

αλαιπηηθήο ζθέςεο θαη δεμηνηερλίαο. 

– Αλήθνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζηα κεζαία θαη ρακειά νηθνλνκηθά ζηξψκαηα, ελψ 

αξθεηνί απφ απηνχο πξνεξρφκελνη απφ νηθνγέλεηεο κεηαλαζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ: 

– Δίλαη πην ψξηκνη θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ησλ αλψηεξσλ 

νηθνλνκηθά ζηξσκάησλ. 

– Έρνπλ απφιπηε αλάγθε ηελ απφθηεζε πηπρίνπ εηδηθφηεηαο ζηα 18 γηα ηελ άκεζε 

εθθίλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο κε ηππηθά θαη νπζηαζηηθά εθφδηα – πξνζφληα. 

 

Ηε) «Δπηζηήκνλεο» θαη «Ρερλίηεο»  

Ρν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο θαιιηεξγεί θαη ζπληεξεί ζπζηεκαηηθά θαη απφ 

πνιχ λσξίο, έλα θάζεην δηαρσξηζκφ ηεο γλψζεο πνπ πξνζιακβάλνληαη απνιχησο 
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«ζεσξεηηθά» θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχλ «ρεηξσλαθηηθή» εμάζθεζε. Νη απφθνηηνη 

ηνπ πξψηνπ θιάδνπ πξνσζνχληαη λα γίλνπλ νη κειινληηθνί «Δπηζηήκνλεο», ελψ νη 

δεχηεξνη πξννξίδνληαη γηα «Ρερλίηεο».  

Όκσο, απηφο ν απφιπηνο δηαρσξηζκφο ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο δεκηνπξγεί 

αλππέξβιεην ράζκα ζηε επηθνηλσλία ησλ δχν απνθνίησλ, φηαλ ζηελ εξγαζηαθή ηνπο 

δσή ρξεηάδεηαη λα ζπλεξγάδνληαη ζπλερψο θαη επί ηνπ ηδίνπ αληηθεηκέλνπ. Ν 

κεραληθφο κε ηνλ ηερλίηε, ν γηαηξφο κε ηε λνζειεχηξηα.  

Πηηο εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο, είλαη απαξαίηεην νη κειινληηθνί «επηζηήκνλεο» λα 

ιακβάλνπλ εξγαζηεξηαθά καζήκαηα «Ρνκέα» αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, καδί κε ηνπο 

κειινληηθνχο «ηερλίηεο» θαη ζπλεξγάηεο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή. 

 

Ηζη) Ζ Ρερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε έρεη απμεκέλν θφζηνο ζε ζρέζε κε ηε 

Γεληθή Δθπαίδεπζε. Ωζηφζν, ε επέλδπζε ζηελ ΡΔΔ απνηειεί ΘΔΦΑΙΑΗΝ θαη φρη 

πνιπηέιεηα γηα ηε ρψξα. Κηα ζηηβαξή ΡΔΔ απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε θάζε 

πξνεγκέλεο ρψξαο πνπ επελδχεη ζην κέιινλ θαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο.  

 

Ηδ) Ρππηθφ ζχζηεκα  

Πην ηππηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο (ΔΞΑΙ-ΔΘ) παξέρεηαη ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΑΗΓΔΗΑ. Δθηφο απφ 

ηε δηδαζθαιία ηεο «δηδαθηέαο χιεο», δηαπιάζνληαη ραξαθηήξεο θαη δηακνξθψλνληαη 

ζπκπεξηθνξέο θαη ήζε. 

Ρα ζρνιεία θαη νη ζρνιέο ηνπ Ρππηθνχ Ππζηήκαηνο παξέρνπλ αλαγλσξηζκέλνπο ηίηινπο 

ζπνπδψλ (πηπρία) κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο. 

 

Ηε) Κε ηππηθή κάζεζε  

Ρα ΦΟΝΛΡΗΠΡΖΟΗΑ Θαηάξηηζεο (ΗΔΘ) ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο παξέρνπλ κνλφπιεπξε 

ηερληθή γλψζε, ΓΔΛ δίλνπλ πηπρίν, ΓΔΛ έρνπλ δνκή θαη ιεηηνπξγία ζρνιείνπ, ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ, θιπ. 

 

Ηζ) Γηα ηελ παξνρή πςειψλ ππεξεζηψλ Δθπαίδεπζεο απαηηείηαη ε ηαπηφρξνλε ζπλδξνκή 

πνιιψλ παξαγφλησλ ζε πνιιαπιά επίπεδα. Γηα ην ιφγν απηφ (θαη φρη γηα λα πξνζδνζεί 

ε «αλακελφκελε» ζπλδηθαιηζηηθή «ρξνηά») νη πξνηάζεηο καο αλαπηχζζνληαη ζε 

φιν ην θάζκα θαη αλαθέξνληαη ζε φινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηεο Δθπαίδεπζεο.  

 

ΗΗ. Ν Λφκνο 1566/85,  ε κεηέπεηηα θαθνδαηκνλία θαη ε κεγάιε ΑΛΑΡΟΝΞΖ  

ΗΗα) Δίλαη ζεκαληηθφ λα παξαθνινπζήζεη θάπνηνο ηελ πνξεία ηεο Ρ.Δ.Δ. ζηελ Διιάδα κέζα 

απφ κηα εμέιημε 190 ρξφλσλ. Απφ ην πξψην Ρερληθφ Πρνιείν Αίγηλαο πνπ ηδξχζεθε απφ 
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ηνλ Θαπνδίζηξηα ην 1858, έσο ην Λ. 4186/2013. (βι. Φειέθεο, Ξξαθηηθά Δπηζηεκνληθήο 

Ζκεξίδαο «Ρερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε – Σζέο, Πήκεξα, Αχξην», Θεζζαινλίθε 

2011, ζει. 71, ζπλεκκέλν 2 θαη http://www.oltee.gr/?p=5935). 

Νξφζεκν ζηελ Δθπαηδεπηηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο απνηειεί αλακθίβνια ν Λ. 

1566/1985 επί πνπξγίαο ηνπ θ. Απ. Θαθιακάλε. Ν Λφκνο απηφο αληηκεησπίδεη ζε 

βάζνο θαη έθηαζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Δθπαίδεπζε, θάζε ηχπνπ θαη 

είδνπο, θαζψο θαη ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζπληειεζηέο ηεο. Πην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ησλ 30 εηψλ πνπ κεζνιάβεζε κέρξη ζήκεξα, έγηλαλ πνιιέο «κεηαξξπζκίζεηο» 

θαη ηξνπνπνηήζεηο επηκέξνπο δηαηάμεψλ ηνπ. Ωζηφζν, ην γξάκκα, αιιά θπξίσο ην 

πλεχκα ηνπ Λ. 1566/85, δελ κπφξεζε λα μεπεξαζζεί, παξακέλεη κέρξη θαη ζήκεξα ζε 

ηζρχ θαη εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί σο βάζε θαη ζεκείν αλαθνξάο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ Ρερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, κε ην Λ. 1566/85 εληάρζεθε 

ζηηο δνκέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζην δεχηεξν θχθιν ηεο Αλψηεξεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ππγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη φηη: 

– Ρα ιχθεηα ιεηηνπξγνχλ σο γεληθά, θιαζηθά, ηερληθά - επαγγεικαηηθά θαη εληαία 

πνιπθιαδηθά» (άξζξν 6 παξ. 1). 

– «α) Ρν ηερληθφ — επαγγεικαηηθφ ιχθεην επηδηψθεη επηπιένλ λα κεηαδψζεη ζηνπο 

καζεηέο ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο ή άιιεο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη λα αλαπηχμεη ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο, ψζηε κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο λα κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ κε 

επηηπρία ζε νξηζκέλν ηερληθφ ή επαγγεικαηηθφ θιάδν. β) Νη καζεηέο ησλ ηερληθψλ – 

επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ αζθνχληαη ζην επάγγεικα» (άξζξν 6 παξ. 3). 

– Αθφκε, πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηερληθψλ - επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ, φπνπ 

«Δθηφο απφ ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

εηδηθφηεξνο ζθνπφο ηεο ηερληθήο – επαγγεικαηηθήο ζρνιήο είλαη ε κεηάδνζε ηερληθψλ 

θαη επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ, ψζηε ν απφθνηηνο λα 

κπνξεί λα αζθήζεη κε επηηπρία νξηζκέλν επάγγεικα θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο. Ξαξάιιεια επηδηψθεηαη ε εκπέδσζε 

θαη ν εκπινπηηζκφο ησλ γεληθψλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ» (άξζξν 9, παξ. 1). 

– Γηα ηα ζρνιηθά εξγαζηεξηαθά θέληξα θαη ζρνιηθά εξγαζηήξηα πξνβιέπεη «Γηα ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε ησλ καζεηψλ ησλ ηερληθψλ - επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ, ησλ 

εληαίσλ πνιπθιαδηθψλ ιπθείσλ θαη ησλ ηερληθψλ - επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ 

ζπγθξνηνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο ζρνιηθά 

εξγαζηεξηαθά θέληξα (Π.Δ.Θ.)…» (άξζξν 10, παξ. 1). 

 

ΗΗβ) Αθνινχζεζαλ επαλσηέο κεηαξξπζκίζεηο θαη αλαδηαξζξψζεηο, φρη ρσξίο ζρεδηαζκφ, 

αιιά ζίγνπξα ρσξίο ζπλέρεηα θαη δηάξθεηα, νη νπνίεο επέθεξαλ κφληκν 

απνπξνζαλαηνιηζκφ θαη δηαηάξαδαλ πεξηνδηθά ηελ ππφζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιείσλ ηεο Ρ.Δ.Δ. Αιιαγέο ζηελ νλνκαζία ηνπ πνπξγείνπ, ζηελ νλνκαζία ησλ 

ζρνιείσλ ηεο Ρ.Δ.Δ., ζηηο δνκέο δηνίθεζεο θαη επνπηείαο ηνπο, ζηελ νλνκαζία ησλ 

εηδηθνηήησλ, ζηε δνκή θαη πεξηερφκελν ζπνπδψλ, ζηνπο παξερφκελνπο ηίηινπο, 

http://www.oltee.gr/?p=5935
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ζηα δηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ, ζηελ πξφζβαζε (ή ζηνλ απνθιεηζκφ) ηνπο ζε 

Ρξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θιπ. 

Ξνηέ ε Ξαηδεία θαη ε Δθπαίδεπζε δελ έγηλαλ εζληθή ππφζεζε, ψζηε κε ηε ζπκκεηνρή 

θαη ηε ζπλαίλεζε φισλ λα αθνινπζνχληαη πνιηηηθέο καθξάο πλνήο θαη λα δηαζθαιίδεηαη 

ε δηάξθεηά ηνπο! 

Θνληά ζε απηά, ην ζπληερληαθφ θαηεζηεκέλν ηεο Γεληθήο εθπαίδεπζεο επηθχιαζζε (θαη 

ζπληεξεί αθφκε) ηελ πιένλ απαμησηηθή πξνζέγγηζε πξνο ηελ Ρ.Δ.Δ., ηελ νπνία 

αληηκεηψπηδε πάληα σο ην δνρείν «απνξξηκκάησλ» ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο. 

Δχθνινο ζηφρνο θαη κφληκα πξνζθεξφκελε γηα ζπλερείο πεηξακαηηζκνχο, κνλίκσο 

ππνιεηπφκελε θαη ελνρνπνηεκέλε, ε Ρ.Δ.Δ. παξέκελε ζε παξαηεηακέλε ππνβάζκηζε 

θαη πνηέ δελ θαηάθεξε λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξν απφ ην 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

καζεηψλ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ν κέζνο επξσπατθφο φξνο θηλείηαη ζην 50% θαη ζηηο 

πξνεγκέλεο εθπαηδεπηηθά ρψξεο ππεξβαίλεη αθφκε θαη ην 70% ! 

 

ΗΗγ) Ρν 2013 ε Ρ.Δ.Δ. δέρζεθε ην πιένλ θαίξην πιήγκα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 200 εηψλ 

ηζηνξίαο ηεο. Θαηαξγήζεθαλ νη πηφ δεκνθηιείο Ρνκείο θαη Δηδηθφηεηεο απφ ηα 

Δπαγγεικαηηθά Ιχθεηα, 2.500 Δθπαηδεπηηθνί Ρερληθψλ Δηδηθνηήησλ πνπ δίδαζθαλ ζε 

απηά βγήθαλ ζε δηαζεζηκφηεηα θαη θαηαξγήζεθαλ πιήξσο νη ΔΞΑ.Π.  

Ζ Ρ.Δ.Δ. απνδπλακψζεθε, θαίξηεο εηδηθφηεηέο ηεο εθδηψρζεθαλ απφ ηελ 

Ρππηθή Δθπαίδεπζε, εληζρχζεθε ζπζηεκαηηθά ε Κε Ρππηθή Κάζεζε ησλ 

Φξνληηζηεξίσλ Θαηάξηηζεο ΗΔΘ, ελψ εηζέβαιε ε Καζεηεία ηνπ ΝΑΔΓ ζην 4ν έηνο 

ησλ ΔΞΑ.Ι. 

 

ΗΗδ) Ρν 2015 ε λέα Θπβέξλεζε επαλαπξνζέιαβε ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο Ρερληθψλ 

Δηδηθνηήησλ πνπ είραλ βγεη ζε δηαζεζηκφηεηα θαη μαλαιεηηνχξγεζε ηνπο 

θαηαξγεκέλνπο Ρνκείο θαη Δηδηθφηεηεο ζηα ΔΞΑ.Ι. Ωζηφζν:  

– Γελ αλαζπζηάζεθαλ νη ΔΞΑ.Π. θαη  

– Γελ ιεηηνχξγεζαλ φιεο νη εηδηθφηεηεο ησλ ΔΞΑ.Ι., θαζψο ε αλαζχζηαζε ησλ 

θαηαξγεκέλσλ έγηλε κε θαζπζηέξεζε θαη ελψ είραλ γίλεη ήδε νη δειψζεηο πξνηίκεζεο 

ησλ ηειεηνθνίησλ ησλ Γπκλαζίσλ. 

Φέηνο, πξηλ πξνιάβνπλ αθφκε λα νξζνπνδήζνπλ ηα ΔΞΑ.Ι., απηή ε ίδηα 

Θπβέξλεζε πνπ επαλέθεξε ηνπο θαηαξγεκέλνπο Ρνκείο θαη ηνπο εθδησρζέληεο 

εθπαηδεπηηθνχο, θαίλεηαη λα ζπλερίδεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο 

πξνεγνχκελεο, δηαθσλψληαο κφλν ζηελ …ηδενινγηθή ηεθκεξίσζε θαη εμνβειίδεη 

ΝΙΝΘΙΖΟΖ πιένλ ηελ Ρ.Δ.Δ. ΔΜΩ απφ ηε ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑ Ρππηθή 

Δθπαίδεπζε, ηα ηερληθά ζρνιεία θαη φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηερληθψλ 

εηδηθνηήησλ, ελζσκαηψλνληάο ηνπο ζηε Κε Ρππηθή Κάζεζε ησλ Φξνληηζηεξίσλ 

Θαηάξηηζεο ΗΔΘ, ελψ επηζεκνπνηείηαη ε ΞΙΖΟΖΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖ ηνπ 4ν έηνπο ησλ 

ΔΞΑ.Ι. ζην πνπξγείν Δξγαζίαο (ΝΑΔΓ) θαη ζηε Καζεηεία ηνπ… 
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Δπηζήκσο πιένλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην πνπξγείν ν λεφθνπνο γηα ηα Διιεληθά 

δεδνκέλα φξνο Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Θαηάξηηζε (Δ.Δ.Θ.). Δπηδηψθεηαη 

κάιηζηα λα εκθαληζηεί φηη Δθπαίδεπζε θαη Θαηάξηηζε απνηεινχλ έλα εληαίν είδνο 

«Κάζεζεο».  

Δπηπιένλ, πξνσζεί πιένλ ε Θπβέξλεζε ηελ εηζβνιή ηεο «Καζεηείαο» κέζα ζηα 

Πρνιεία ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο θαη ηελ ζηαδηαθή παξάδνζή ηνπο ζην 

πνπξγείν Δξγαζίαο. Ρεο ίδηαο Καζεηείαο ελαληίνλ ηεο νπνίαο αγσληδφηαλ απφ ηα 

έδξαλα ηεο αληηπνιίηεπζεο ! 

 

Ρν κέγα δεηνχκελν πιένλ γηα ηελ ΡΔΔ δελ είλαη ην βέιηηζην δεκφζην ζρνιείν ηεο, 

αιιά ην εάλ ζα παξακείλεη ΠΣΝΙΔΗΝ ηνπ πνπξγείνπ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ή ζα 

παξαδνζεί πιήξσο ζηε ΦΟΝΛΡΗΠΡΖΟΗΑΘΖ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ησλ ΗΔΘ θαη ζηε 

ΚΑΘΖΡΔΗΑ ηνπ πνπξγείνπ ΔΟΓΑΠΗΑΠ, ζχκθσλα κε ηηο αθξαία λενθηιειεχζεξεο 

επηηαγέο ηνπ ΝΝΠΑ, εμαγληζκέλεο απηή ηε θνξά κεηά ηελ αλάδπζή ηνπο απφ ηελ θαζαγηαζηηθή 

θνιπκβήζξα ηεο «πξννδεπηηθήο ηεθκεξίσζεο» θαη επηρεηξεκαηνινγίαο.  

 

Κέζα ζε απηφ ην πιαίζην θαη κε πιήξε επίγλσζε ηεο θξηζηκφηεηαο ησλ ζηηγκψλ, ζην 

πλεχκα θαη ηηο αξρέο ηεο Γεκφζηαο θαη Γσξεάλ Δθπαίδεπζεο πνπ δηθαηνχηαη ν θάζε Έιιελαο 

πνιίηεο, θαηαζέηνπκε ηηο απφςεηο θαη ζέζεηο καο, νκαδνπνηεκέλεο ζε ελφηεηεο, 

ζπλνδεπφκελεο απφ ζηνηρεηψδε ηεθκεξίσζε θαη αλαθνξέο. 

 

ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔ – ΕΖΡΝΚΔ: 

 

Α. ΠΣΝΙΗΘΔΠ ΚΝΛΑΓΔΠ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 

Α.1 Γηαηήξεζε ηεο Ρερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ΚΔΠΑ ζηε ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑ 

ΡΞΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ, απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην πνπξγείν Ξαηδείαο. 

Ρν θξάηνο είλαη ππνρξεσκέλν απφ ην Πχληαγκα λα παξέρεη δεκφζηα δσξεάλ εθπαίδεπζε 

ζηνπο πνιίηεο ηνπ. Ζ Ρερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε νθείιεη λα παξέρεηαη ζηε 

δεχηεξε βαζκίδα: 

– Δπεηδή πξέπεη λα δνζεί εγθαίξσο Ρερληθή Ξαηδεία ζηνπο καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλδπάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ζθέςεο κε ηηο ρεηξσλαθηηθέο δεμηφηεηεο, φζν αθφκε 

εμειίζζνληαη νη εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ε ζσκαηηθή αλάπηπμε. Ζ Ρερληθή 

Δθπαίδεπζε είλαη ΡΟΝΞΝΠ θαη φρη κφλν ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ κάζεζεο. Δάλ ε πνιηηεία 

θαηαλννχζε ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη επίδξαζή ηεο ζηελ ςπρηθή, ζσκαηηθή θαη 

εγθεθαιηθή αλάπηπμε ησλ εθήβσλ, ζα ηελ παξείρε ζε ΝΙΝΠ ηνπο καζεηέο 

αλεμαηξέησο ησλ ηδηαίηεξσλ θιίζεψλ ηνπο. Πε θάζε πεξίπησζε φκσο, δελ κπνξεί λα 
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ζηεξνχκε απηή ηε δπλαηφηεηα ηνπιάρηζηνλ απφ εθείλνπο ηνπο καζεηέο πνπ 

απνδεδεηγκέλα έρνπλ εμαηξεηηθά αλαπηπγκέλεο ηερληθέο δεμηφηεηεο. 

– Δπεηδή ζηα ζρνιεία ηνπ ηππηθνχ ζπζηήκαηνο παξέρεηαη ζπλνιηθή θαη νιφπιεπξε 

ΞΑΗΓΔΗΑ, δηακνξθψλνληαη ζπκπεξηθνξέο θαη θαιιηεξγνχληαη πξνζσπηθφηεηεο, κέζα 

ζε έλα πεξηβάιινλ παηδαγσγηθά θαηάιιειν γηα αλειίθνπο, εκθνξνχκελν απφ 

δεκνθξαηηθέο αξρέο, αμίεο, ηδαληθά, πνιηηηζκφ, ηζφηεηα, πνπ θαηαπνιεκά ηε βία θαη ην 

ξαηζηζκφ, θιπ. 

– Δπεηδή ε Ρ.Δ.Δ. παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηεο πξαγκαηηθά εθφδηα γηα λα μεθηλήζνπλ ηελ 

δσή ηνπο σο ελήιηθνη πνιίηεο, κεηαμχ ησλ άιισλ θαη επαγγεικαηηθά. 

– Γηα λα θαιπθζνχλ νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ελφο κεγάινπ κέξνπο ηεο θνηλσλίαο. 

– Δπεηδή ε Ρ.Δ.Δ. απνηειεί πξαγκαηηθή επέλδπζε γηα ηε Σψξα πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε. 

Ηζηνξηθά, παηδαγσγηθά θαη επηζηεκνληθά, ε Ρερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε (Ρερληθφ 

Ιχθεην) καδί κε ηε Γεληθή Δθπαίδεπζε (Γεληθφ Ιχθεην) απνηεινχλ ηηο δχν αλεμάξηεηεο 

θαη απηφλνκεο επηινγέο ζην ρψξν ηεο Αλψηεξεο (κεηά ην Γπκλάζην) Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. Κάιηζηα, ζηηο πξνεγκέλεο εθπαηδεπηηθά (αιιά θαη νηθνλνκηθά) ρψξεο, ε 

δεπηεξνβάζκηα Ρ.Δ.Δ. απνηειεί ηελ θπξίαξρε επηινγή ησλ καζεηψλ. 

Αληηζέησο, δελ ππάξρεη θακία ρψξα ζηνλ πιαλήηε πνπ λα παξέρεη Ρερληθή 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε απνθιεηζηηθά κεηά ηα 18 ή απνθιεηζηηθά εθηφο ηνπ 

Ρππηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ππζηήκαηνο ! 

Αθφκε, ζε θακία ρψξα ζηνλ πιαλήηε δελ έρεη ηεζεί σο πξνυπφζεζε πξφζβαζεο 

ζε Ρερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, ε ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε 12 (ή 

14) εηψλ Γεληθήο Δθπαίδεπζεο ! 

Νη εηζεγεηέο απηήο ηεο παγθνζκίσο πξσηνθαλνχο εθεπξέζεσο ζα πξέπεη λα 

επηθαιεζηνχλ έζησ έλα παξάδεηγκα ρψξαο πνπ λα κελ παξέρεη Ρερληθή 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ζηε Γεχηεξε Βαζκίδα ηνπ Ρππηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ ηεο 

Ππζηήκαηνο. Απφ ηηο αθξαίεο λενθηιειεχζεξεο νηθνλνκίεο έσο ηηο αθξαηθλείο 

θνκκνπληζηηθέο θνηλσλίεο, ζε θακηά δελ απνπζηάδεη ε Ρ.Δ.Δ. απφ ηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, νχηε ζήκεξα, νχηε ζην παξειζφλ. ΝΡΔ ΚΗΑ ! 

Θάζε άιιεο κνξθήο θξνληηζηεξηαθή θαηάξηηζε, κε ηππηθή κάζεζε, δηα Βίνπ κάζεζε, 

θιπ κπνξεί λα παξέρεηαη θαη απφ άιια πνπξγεία. Γελ κπνξεί φκσο λα θαηαξγεζεί 

πξνο φθειφο ηνπο ε Ρππηθή Δθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ 

ην πνπξγείν Ξαηδείαο, κε επζχλε θαη ζπληαγκαηηθή ππνρξέσζε ηνπ Θξάηνπο. 

 

Α.2 ΝΣΗ ζηελ ελνπνίεζε ησλ δχν Ρχπσλ Ιπθείνπ. 

Ζ ελνπνίεζε ησλ δχν ηχπσλ Ιπθείνπ (Γεληθνχ θαη Ρερληθνχ) νδεγεί ζηε ζηέξεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο επηινγήο ηνπ Ρερληθνχ, κε ζπλέπεηα ηελ θαηαζηξνθή πθηζηάκελσλ 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ηελ απνηπρία δεκηνπξγίαο κεζαίσλ ζηειερψλ ζηελ 



ΞΝΚΛΖΚΑ κε αξ. πξ. 120/21-03-2016, ζει.9/35 

παξαγσγηθή δνκή ηεο Σψξαο θαη ηελ ζπλαθφινπζε αχμεζε ηνπ αλεθπαίδεπηνπ θαη 

αλεηδίθεπηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

Ζ ελνπνίεζε ησλ δχν ηχπσλ Ιπθείνπ είλαη βέβαην φηη ζα πξνθαιέζεη ξαγδαία αχμεζε 

ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο, ε νπνία ζα ιάβεη αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο θαη δελ ζα είλαη 

δπλαηφ λα αληηκεησπηζζεί. 

Ρν επηρείξεκα φηη ε Γεληθή Δθπαίδεπζε ζα είλαη δήζελ «ππνρξεσηηθή» γηα φινπο ηνπο 

πνιίηεο, δελ είλαη απιψο αθειέο, αιιά εμνξγηζηηθά ππνθξηηηθφ. 

Δλδερφκελε ελνπνίεζε ησλ δχν ηχπσλ Ιπθείνπ ζα απνηειέζεη έγθιεκα φρη 

κφλν θαηά ηεο εξγαζίαο, αιιά πξσηίζησο θαηά ηεο Ξαηδείαο, βάιινληαο βάλαπζα 

θαηά ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο θαη κάιηζηα θαηά ησλ πεξηζζφηεξν αδπλάησλ θαη 

εππαζψλ νκάδσλ ηεο. 

 

Α.3 Απζχπαξθην 3εηέο Ιχθεην ηεο Ρ.Δ.Δ., πνπ ζα παξέρεη Ξηπρίν Δηδηθφηεηαο θαη 

Απνιπηήξην ηζφηηκν ηνπ Γεληθνχ Ιπθείνπ (φπσο ην ζεκεξηλφ ΔΞΑ.Ι.). 

Ρν Ιχθεην ηεο Ρ.Δ.Δ. νθείιεη λα είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζρνιείν πνπ: 

– Θα έρεη ΝΙΔΠ ηηο ηάμεηο ηεο Ιπθεηαθήο Βαζκίδαο. 

– Θα παξέρεη Ξηπρίν Δηδηθφηεηαο θαη Απνιπηήξην ηζφηηκν ηνπ Γεληθνχ Ιπθείνπ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζρνιείν ρσξίο Α’ ηάμε ! 

Δπίζεο, δελ είλαη δπλαηφλ λα κελ έρεη κφληκν ζρνιηθφ πιεζπζκφ, αιιά λα απνηειεί ηνλ 

ηφπν πξννξηζκνχ εκεξεζίσλ «ηερλνινγηθψλ …εθδξνκψλ» ησλ καζεηψλ ηνπ «Δληαίνπ 

Ιπθείνπ». Πχκθσλα κε έλα ζελάξην πνπ δηαηππψζεθε γξαπηψο θαη απφ φρη ηπραίνπο, νη 

καζεηέο ηεο Β’ ηάμεο ηνπ «Δληαίνπ Ιπθείνπ» ζα παξαθνινπζνχλ ζην «Δπαγγεικαηηθφ 

Ιχθεην» επί δχν εκέξεο ηεο εβδνκάδνο καζήκαηα Ρνκέσλ θαη νη καζεηέο ηεο Γ’ ηάμεο 

ζα παξαθνινπζνχλ επί ηξείο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο καζήκαηα Δηδηθφηεηαο. Πην 

ελδερφκελν απηφ, νη καζεηέο ζα έρνπλ θαζεκεξηλά δηαθνξεηηθφ ηφπν πξννξηζκνχ, ζε 

δηαθνξεηηθφ ζρνιείν ! 

Αθφκε, ε απφδνζε Ξηπρίνπ Δηδηθφηεηαο θαη Απνιπηεξίνπ Ιπθείνπ κε ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ, πξνυπνζέηεη ηελ θαη’ ειάρηζηνλ δηδαζθαιία ησλ 

απαηηνχκελσλ (ζε πνζφηεηα θαη ζε πεξηερφκελν) καζεκάησλ Δηδηθφηεηνο θαη 

Γεληθήο Ξαηδείαο, ζχκθσλα κε ηα Δπξσπατθά Ξξφηππα θαη ηηο «πηζησηηθέο κνλάδεο» 

(ECVET). 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ, ηα καζήκαηα Ρνκέα/Δηδηθφηεηαο πξέπεη λα μεθηλνχλ απφ 

ηελ Α΄ ηάμε, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ πηζησηηθψλ 

κνλάδσλ. 

Ζ Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ. έρεη ζπληάμεη αλαιπηηθή θαη ηεθκεξησκέλε πξφηαζε γηα ην Ρερληθφ 

Δπαγγεικαηηθφ Ιχθεην (Ρ.Δ.Ι.). Αλαιπηηθέο δεκνζηεχζεηο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ 

Ρχπν, ζε Δπηκειεηήξηα, ζε ζρνιεία θαη είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Νκνζπνλδίαο απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2013, επηθαηξνπνηεκέλε ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2014. 



ΞΝΚΛΖΚΑ κε αξ. πξ. 120/21-03-2016, ζει.10/35 

(βι. ζπλεκκέλν 1 θαη http://www.oltee.gr/?page_id=284). 

 

Α.4 ΑΚΗΓΖΠ Δπαγγεικαηηθφο Θιάδνο ΚΔΠΑ ζην Ιχθεην ηεο Ρ.Δ.Δ. 

Πηελ πξφηαζε ηεο Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ., κέζα ζην Ιχθεην ηεο Ρ.Δ.Δ. πεξηιακβάλεηαη θαη 

«Δπαγγεικαηηθφο Θιάδνο», ζηνλ νπνίν δηδάζθνληαη κφλν καζήκαηα 

Ρνκέα/Δηδηθφηεηαο θαη ζηνπο απνθνίηνπο ηνπ απνδίδεηαη κφλν Ξηπρίν. Ν θιάδνο 

απηφο ιεηηνπξγεί ζε απνγεπκαηηλή βάζε. 

Κε ην ζρήκα απηφ ελζσκαηψλνληαη ζηηο δνκέο ηεο Ρππηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

φζεο εηδηθφηεηεο δηδάζθνληαη κέρξη ζήκεξα απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε Γεκφζηα 

Φξνληηζηήξηα Θαηάξηηζεο (Γ.Η.Δ.Θ.), αιιά ΝΣΗ θαη ζε δεκφζηα ζρνιεία ή ζρνιέο 

ηνπ Ρππηθνχ Ππζηήκαηνο ! 

Δίλαη ε ζπλέρεηα ησλ θαηαξγεκέλσλ ΔΞΑ.Π. θαη ε ελζσκάησζε ζην ηππηθφ ζχζηεκα 

ησλ κεηαγπκλαζηαθψλ Π.Δ.Θ. ηνπ Λ. 4186/2013. 

Ζ αλάγθε γηα ιεηηνπξγία ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Θιάδνπ κέζα ζην Δπαγγεικαηηθφ Ιχθεην 

αλαδείρζεθε ζηελ Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα «Ρερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε – Σζέο, 

Πήκεξα, Αχξην», Θεζζαινλίθε 2011 (βι. Πετηαλίδνπ-Ακπφλεο, Ξξαθηηθά, ζει.76-93 θαη 

ην «Πεκείν 14» ζηα Ππκπεξάζκαηα – Ξξνηάζεηο, φ.π., ζει. 166) 

(βι. ζπλεκκέλν 2 θαη http://www.oltee.gr/?p=5935). 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη δελ ζα πάςνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ηα Φξνληηζηήξηα Η.Δ.Θ., δεκφζηα θαη 

ηδησηηθά. 

Δίλαη επίζεο πξνθαλέο φηη ζηα Ηδησηηθά Φξνληηζηήξηα Η.Δ.Θ. κπνξεί λα παξέρεηαη 

θαηάξηηζε γηα φπνηα «απίζαλε» εηδηθφηεηα επηιέμεη ν θάζε ηδηψηεο «Φξνληηζηεξηάξρεο». 

Γηα λα δηδάζθεηαη φκσο κηα εηδηθφηεηα ζε Γεκφζην Φξνληηζηήξην (Γ.Η.Δ.Θ.) ζεκαίλεη 

φηη ην Θξάηνο ζεσξεί φηη ε εηδηθφηεηα απηή είλαη ζεκαληηθή, επσθειήο γηα ηνπο 

πνιίηεο ηνπ θαη επηζπκεί λα ηνπο ηελ παξέρεη. 

Θέζε καο είλαη φηη δελ κπνξεί λα ππάξρεη ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ ησλ ΓΖΚΝΠΗΩΛ Η.Δ.Θ. 

πνπ λα δηδάζθεηαη ΚΝΛΝ ζε «θξνληηζηεξηαθή βάζε», ΔΜΩ απφ ην Ρππηθφ 

Πχζηεκα θαη κάιηζηα απφ ην …πνπξγείν Ξαηδείαο ! 

Ν αληίζηνηρνο παξαινγηζκφο ζε άιια είδε ή βαζκίδεο εθπαίδεπζεο ζα νδεγνχζε: 

– Ρν πνπξγείν Ξαηδείαο λα θιείζεη ηα Ξαλεπηζηήκηα θαη λα ιεηηνπξγεί ΚΝΛΝ 

…Γεκφζηα «Θνιέγηα» (φκνηα κε ηα ηδησηηθά). 

– Ρν πνπξγείν Ξαηδείαο λα θιείζεη ηα Γεληθά Ιχθεηα θαη λα ιεηηνπξγεί ΚΝΛΝ 

…Γεκφζηα «Φξνληηζηήξηα Κέζεο Δθπαίδεπζεο» (φκνηα κε ηα ηδησηηθά). 

– Ρν πνπξγείν Ξαηδείαο λα θιείζεη ηα Γπκλάζηα θαη λα ιεηηνπξγεί ΚΝΛΝ «Πρνιεία 

Γεχηεξεο Δπθαηξίαο». 

 

http://www.oltee.gr/?page_id=284
http://www.oltee.gr/?p=5935
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Α.5 Ρέηαξην έηνο επαγγεικαηηθήο Δμεηδίθεπζεο – Ξξαθηηθήο άζθεζεο. 

Ρν ηέηαξην έηνο ηεο Ρ.Δ.Δ. ζην Ρερληθφ Δπαγγεικαηηθφ Ιχθεην: 

– Δίλαη εληαγκέλν ζην ΡΞΗΘΝ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (αθνχ είλαη «έηνο» ηνπ 

Ιπθείνπ). 

– Απεπζχλεηαη ζηνπο ΞΡΣΗΝΣΝΠ απνθνίηνπο ηνπ 3εηνχο πξνγξάκκαηνο θνίηεζεο 

ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ιπθείνπ. 

– Απνζθνπεί ζηελ εκβάζπλζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο εηδηθφηεηαο θαη ηελ 

εμεηδίθεπζε ησλ ηερληθψλ γλψζεσλ. 

– Ξεξηιακβάλεη ζεσξεηηθά ηερληθά καζήκαηα θαη ΞΟΑΘΡΗΘΖ άζθεζε. 

– Κεηά ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε θαη ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο, απνλέκεη Γίπισκα 

Δηδηθφηεηνο (ηίηιν ζπνπδψλ) επηπέδνπ 5. 

 

Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζην δεκφζην, 

ζην επξχηεξν δεκφζην, ζηνπο νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην 

δεκφζην ή ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, αιιά θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε ηελ παξνρή 

θαηάιιεισλ θηλήηξσλ. Δίλαη επηζπκεηφ λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, πάληα ππφ ηελ παξνπζία, επζχλε θαη θαζνδήγεζε 

ησλ θαζεγεηψλ ζρεηηθψλ εηδηθνηήησλ, γηα ηελ πιήξε δηαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ 

πξνυπνζέζεσλ, εθπαηδεπηηθψλ ζπλζεθψλ θαη παηδαγσγηθψλ δεδνκέλσλ. Δάλ είλαη 

αδχλαηε ε κεηάβαζε ζε εξγαζηαθφ ρψξν, ζα γίλεηαη πξνζνκνίσζε πξαγκαηηθψλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηα εξγαζηήξηα ή ζε άιιν ρψξν επζχλεο θαη επνπηείαο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Κεηά απφ ελδνζρνιηθέο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο, ν επηηπρψλ απφθνηηνο ηνπ 4νπ έηνπο 

απνθηά επίζεκν θαη δηαβαζκηζκέλν ηίηιν (Γίπισκα Δηδηθφηεηνο), ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε 

πξφζζεηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. Δίλαη πξνθαλέο φηη δελ ππάξρεη βαζκίδα ηνπ 

Ρππηθνχ Ππζηήκαηνο παγθνζκίσο πνπ λα κελ έρεη ελζσκαησκέλν κεραληζκφ 

αμηνιφγεζεο θαη λα κελ ρνξεγεί επίζεκν ηίηιν ζπνπδψλ κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζή 

ηνπο. 

Ν Ρίηινο απηφο δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ «Ξηζηνπνίεζε» πνπ ζα ιάβνπλ 

φζνη απφθνηηνη ησλ Η.Δ.Θ. επηηχρνπλ ζηηο «Δμεηάζεηο Ξηζηνπνίεζεο» πνπ δηελεξγνχληαη 

ζε Ξεξηθεξεηαθή βάζε γηα ηελ αληηζηνίρηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ΚΖ ηππηθήο 

ΚΑΘΖΠΖΠ κε απηά ηνπ Ρππηθνχ Ππζηήκαηνο. 

 

Α.6 ΛΑΗ ζηελ ΞΟΑΘΡΗΘΖ άζθεζε – ΝΣΗ ζηε Καζεηεία κέζα ζην Ρππηθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. 

Ζ δηάθξηζε Ξξαθηηθήο Άζθεζεο θαη Καζεηείαο δελ είλαη απηνλφεηε νχηε γηα φζνπο 

αζρνινχληαη επαγγεικαηηθά κε ηελ Δθπαίδεπζε. Ζ δηάθξηζε απηή φκσο είλαη ΘΟΗΠΗΚΖ 

θαη γηα ην ιφγν απηφ επηκέλνπκε: 
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Ζ ΞΟΑΘΡΗΘΖ Άζθεζε : 

– Απεπζχλεηαη ζε ΞΡΣΗΝΣΝΠ ηνπ Ρππηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ππζηήκαηνο θαη φρη ζε 

αλεηδίθεπηνπο. 

– Απνζθνπεί ζηελ εθαξκνγή ζην πεδίν θαη νιηζηηθά, φζσλ έρνπλ ήδε δηδαρζεί νη 

απφθνηηνη ζε θάπνην Πρνιείν - Πρνιή. 

Ζ Καζεηεία : 

– Απνηειεί κέζνδν Κε Ρππηθήο Κάζεζεο. 

– Απεπζχλεηαη ζε αλεηδίθεπηνπο εξγαδφκελνπο. 

– Έλαο παιαηφο εξγαδφκελνο (ν ΔΘΞΑΗΓΔΡΖΠ) κεηαθέξεη ηε «Κάζεζε» ζηνλ 

αλεηδίθεπην εξγάηε (ζηνλ ΔΘΞΑΗΓΔΝΚΔΛΝ) εληάζζνληάο ηνλ ζηαδηαθά ζηε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο. Ππκπιεξσκαηηθά, κπνξεί ν εθπαηδεπφκελνο λα παξαθνινπζεί 

θαη θάπνηα «ζεσξεηηθά καζήκαηα» ζην ρψξν δνπιεηάο ή ζε θάπνην νξγαλσκέλν ρψξν 

δηδαζθαιίαο έμσ απφ ην εξγνζηάζην. 

– Πηνλ επξσπατθφ ρψξν, ν Δθπαηδεπηήο ζπαλίσο αθνινπζείηαη απφ κφλν έλα 

εθπαηδεπφκελν «παξαγηφ». Ζ κέζνδνο έρεη εθαξκνγή ζε κεγάιεο κνλάδεο 

νξγαλσκέλεο παξαγσγήο. 

– Ρν αθξηβέο αληηθείκελν ηεο κάζεζεο πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη δελ είλαη εληαίν ζε φιε ηε ρψξα. 

– Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ Καζεηείαο, ν λένο εξγαδφκελνο κπνξεί αλ ην 

επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζε εμεηάζεηο Ξηζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Κε 

Ρππηθήο Κάζεζεο, ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηνο θξαηηθφο θνξέαο. 

 

Α.7 Καζεηεία ΔΜΩ απφ ην Ρππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

Γίλεηαη ζαθέο απφ ηα πξνεγνχκελα φηη ε Καζεηεία απνθιείεηαη εμ’ νξηζκνχ απφ 

ην Ρππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

Δπνκέλσο, ε νπνηαδήπνηε αλάκεημε ηεο Καζεηείαο ζην 4ν έηνο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ 

Ιπθείνπ απνηειεί κνλαδηθήο έκπλεπζεο επξεζηηερλία θαη παγθφζκηα πξσηνηππία. 

Ν Ν.Α.Δ.Γ. θαη ην πνπξγείν Δξγαζίαο έρνπλ καθξά εκπεηξία ζηε Καζεηεία, ε νπνία 

βεβαίσο θηλείηαη ζηα κέηξα, ζηα κεγέζε θαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ παξέρεη ην νηθνλνκηθφ 

κνληέιν ηεο ρψξαο. Φπζηθά, δελ κπνξεί λα γίλεηαη θακηά ζχγθξηζε κε ηα Δπξσπατθά 

δεδνκέλα θαη δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη θάπνηνο ζνθφο ή κάληεο γηα λα πξνβιέςεη ην 

πξνθαλέο. Νπνηαζδήπνηε πξνζπάζεηα γηα επξεία εθαξκνγή ηεο Καζεηείαο ζηελ 

Διιάδα είλαη θαηαδηθαζκέλε ζε απνηπρία. Πε θάζε πεξίπησζε, ε Καζεηεία αλήθεη 

ζηνλ Ν.Α.Δ.Γ. πνπ έρεη ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία εδψ θαη δεθαεηίεο. 

Δίλαη φκσο απαξάδεθην λα επηρεηξείηαη αλάκεημε ησλ ηχπσλ κάζεζεο (ηεο Ρππηθήο 

κε ηε Κε Ρππηθή), ησλ πνπξγείσλ (ηνπ Ξαηδείαο κε ην Δξγαζίαο) θαη ησλ δνκψλ 

ηνπο (ησλ Πρνιείσλ κε ηνλ Ν.Α.Δ.Γ.). 



ΞΝΚΛΖΚΑ κε αξ. πξ. 120/21-03-2016, ζει.13/35 

Γελ είλαη «ηδενινγηθνχ ηχπνπ» ε άξλεζή καο. Ρν επηρεηξνχκελν ζρήκα είλαη εμ’ 

νξηζκνχ θαη δνκηθά αληηθαηηθφ θαη γλσξίδνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ φηη κφλν 

πξνβιήκαηα ζα δεκηνπξγήζεη θαη ΓΔΛ ζα ιεηηνπξγήζεη. 

 

Α.8 Φξνληηζηήξηα Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (Η.Δ.Θ.) κφλν ζε ελήιηθεο. 

Ρα Φξνληηζηήξηα Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (Η.Δ.Θ.), σο δηαδηθαζία κε ηππηθήο 

κάζεζεο, δελ είλαη δπλαηφλ λα απεπζχλνληαη ζε αλήιηθνπο καζεηέο γηα φινπο ηνπο 

παηδαγσγηθνχο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

Ρν ειηθηαθφ θξηηήξην δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ην πξναπαηηνχκελν επίπεδν ζπνπδψλ 

πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί θάπνηνο ζην πξφγξακκα κάζεζεο (δει. πνηάο βαζκίδαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Ρππηθνχ Ππζηήκαηνο Απνιπηήξην είλαη απαξαίηεην). Γηθαίσκα ζηε 

Γηα Βίνπ Κάζεζε θαη ζηα Η.Δ.Θ. πξέπεη λα έρνπλ φινη κε ηελ πξνυπφζεζε: 

– Λα είλαη ελήιηθνη. 

– Λα θαηέρνπλ επίπεδν ζπνπδψλ ηέηνην πνπ λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ πξφζιεςε 

ηεο κάζεζεο πνπ πξφθεηηαη λα ιάβνπλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη γηα θάπνηεο ηερληθέο 

εηδηθφηεηεο νη απαηηήζεηο ζε πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο είλαη απμεκέλεο, ελψ ζε άιιεο 

φρη. Δπνκέλσο, εάλ γηα φιεο αδηαθξίησο ηηο εηδηθφηεηεο ηεζεί σο πξνυπφζεζε ε θαηνρή 

Απνιπηεξίνπ Ιπθείνπ, ηφηε ζα ππάξμνπλ αλαίηηνη απνθιεηζκνί. Ιακβάλνληαο ππφςε ην 

αληηθείκελν κάζεζεο, ζα ηίζεληαη ζε θάζε πεξίπησζε νη πξνυπνζέζεηο. 

 

Α.9 Δλζσκάησζε ησλ κεηαγπκλαζηαθψλ Π.Δ.Θ. ζην ΔΞΑ.Ι. 

Κε ην Λ. 4186/2013 θαηαξγήζεθαλ νη Δπαγγεικαηηθέο Πρνιέο (ΔΞΑ.Π.) ηνπ πνπξγείνπ 

Ξαηδείαο θαη ηδξχζεθαλ νη Πρνιέο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (Π.Δ.Θ.) πνπ αλήθνπλ ζηε 

Κε Ρππηθή Κάζεζε. Δπηρεηξεκαηνινγήζακε εθηεηακέλα φηη νη δνκέο ηεο Κε Ρππηθήο 

Κάζεζεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνληαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

αλαθέξζεθαλ. Γελ είλαη δπλαηφλ φκσο λα κελ παξέρνληαη θαηαξρήλ ζην 

Ρππηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πχζηεκα θαη θπζηθά δελ κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζε 

αλήιηθα παηδηά. 

Νη ιίγεο Π.Δ.Θ. πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ. 

 

Α.10 Δλαξκφληζε ηεο Λνκνζεζίαο κε ηελ Δπξσπατθή Νξνινγία γηα ηελ Δθπαίδεπζε 

θαη ηελ Θαηάξηηζε. 

Πην Λ. 4186/2013 αιιά θαη ζε πξνεγνχκελνπο, πεξηέρνληαη ελλνηνινγηθά ιάζε πνπ 

αθνξνχλ ζηε βαζηθή νξνινγία πεξί ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη ηελ Κε Ρππηθή 

Κάζεζε. Δπίζεο, ζην Λ. 3879/2010 γηα ηε Γηα Βίνπ Κάζεζε, ζην άξζξν 2 «Νξηζκνί» 

θαη ζηελ παξ. 4, πεξηγξάθεηαη ηη είλαη ε «Κε ηππηθή εθπαίδεπζε». 
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Ζ «δηά Λφκνπ» ζχγρπζε, δεκηνπξγεί επηπιένλ πξνβιήκαηα φηαλ ν θφζκνο ηεο 

Δθπαίδεπζεο έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο ζεζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ επηκνλή 

καο γηα δηφξζσζε δελ απνηειεί εκκνλή «θηινινγηθνχ» ραξαθηήξα. Ππγθεθξηκέλα: 

– Ν φξνο «Κε Ρππηθή Δθπαίδεπζε» είλαη δνκηθά ιαλζαζκέλνο θαη πεξηιακβάλεη 

αληηθξνπφκελν πεξηερφκελν. Δθπαίδεπζε ζεκαίλεη εμ’ νξηζκνχ Ρππηθφ 

Δθπαηδεπηηθφ Πχζηεκα. Όια ηα ππφινηπα θαινχληαη «Κάζεζε» (Κε ηππηθή θαη Άηππε, 

κε δηαθξηηέο έλλνηεο ε θάζε κία). 

– Γνκέο ηεο Κε Ρππηθήο Κάζεζεο δελ κπνξνχλ λα θέξνπλ παξαπιαλεηηθνχο ηίηινπο 

φπσο «Πρνιή», «Πρνιείν», θιπ. Θαηάιιειεο νλνκαζίεο είλαη «Ηλζηηηνχηα», «Θέληξα», 

θιπ. 

Ππλεκκέλα ππνβάιινπκε ην «Γισζζάξη» ηνπ European Credit system for 

Vocational Education and Training (ECVET). 

(βι. ζπλεκκέλν 3 θαη http://www.oltee.gr/?p=5904). 

Νη ίδηνη νξηζκνί “Non formal learning” θαη  “Informal Learning” αλαγξάθνληαη θαη 

ζην «Γισζζάξη» ηνπ «ECTS Users’ Guide 2015» ηνπ Erasmus+ γηα λα 

πεξηγξάςνπλ ηελ Κε Ρππηθή ΚΑΘΖΠΖ θαη ηελ Άηππε ΚΑΘΖΠΖ αληίζηνηρα (βι. 

http://www.oltee.gr/?p=5920, ζει. 74 θαη 71 αληίζηνηρα). 

Δθηελέζηεξε πεξηγξαθή ησλ φξσλ πεξηιακβάλεηαη ζην CEDEFOP, “Terminology of 

European education and training policy”, Office for Official Publications of the 

European Communities, Luxembourg 2008, ιήκκα Λν 64 γηα ηε Κε Ρππηθή ΚΑΘΖΠΖ 

(ζει. 133) θαη ιήκκα Λν 40 γηα ηελ Άηππε ΚΑΘΖΠΖ (ζει. 93) (βι. 

http://www.oltee.gr/?p=5909). 

 

Α.11 Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πιέγκαηνο Ξεηξακαηηθψλ Ιπθείσλ ηεο Ρ.Δ.Δ. 

Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Ξεηξακαηηθψλ Ιπθείσλ ηεο Ρ.Δ.Δ. ζα απνηειέζεη εθαιηήξην γηα 

κηα νπζηαζηηθή αλαβάζκηζή ηεο. Λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζε εθαξκνγή 

λέσλ σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ, κε ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο θαη θαηλνηφκεο κεζνδνινγίεο 

πνπ εθαξκφδνληαη απφ επηιεγκέλν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ απμεκέλσλ ηππηθψλ 

πξνζφλησλ, ζα απνηειέζνπλ ηελ απαξρή εθαξκνγήο ησλ ηεθκεξησκέλα απαξαίηεησλ 

αιιαγψλ, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ζα δηαρπζνχλ ζην ζχλνιν ησλ Δπαγγεικαηηθψλ 

Ιπθείσλ. 

Ρα Ξεηξακαηηθά Ιχθεηα ηεο Ρ.Δ.Δ. ζα εθπαηδεχνπλ ηπραίν δείγκα καζεηψλ, 

ιακβαλφκελν κε θιήξσζε. Δίλαη ζθφπηκν λα βξίζθνληαη ζε δηαξθή επαθή κε ηα 

πιεζηέζηεξα παξαξηήκαηα ηεο Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ. θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηηο ζρνιέο θαη ηα 

ηκήκαηα ζρνιψλ ησλ Ρ.Δ.Η. αληηζηνίρσλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ απφ θνηλνχ πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ θαη ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. 

Ρν βαζηθφ Λνκνζεηηθφ πιαίζην ππάξρεη θαη κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί ζηηο ιεπηνκέξεηέο 

ηνπ. Κέρξη ζήκεξα φκσο δελ έρεη ηδξπζεί νχηε έλα πεηξακαηηθφ ΔΞΑ.Ι. 

http://www.oltee.gr/?p=5904
http://www.oltee.gr/?p=5920
http://www.oltee.gr/?p=5909
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Α.12 Απηφλνκα Δξγαζηεξηαθά Θέληξα (Δ.Θ.) γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ καζεηψλ. 

Ρα Δξγαζηεξηαθά Θέληξα απνηεινχλ ηελ θαξδηά ηεο Ρ.Δ.Δ. Ρν εηδηθφ έξγν πνπ πξέπεη 

λα επηηειέζνπλ επηβάιιεη ηε ζπλέρηζε ηεο απηφλνκεο ιεηηνπξγία ηνπο σο αλεμάξηεηεο 

ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο. 

Ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ θαη απμεκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο αλαγθψλ, ζα πξέπεη λα 

πξνβιέπεηαη απηνηειήο θαη επαξθήο ρξεκαηνδφηεζή ηνπο, πξσηίζησο γηα ηελ 

πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ πάγηνπ εξγαζηεξηαθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ επάξθεηα ζε αλαιψζηκα πιηθά. 

Δθηφο απφ ηελ ππνζηήξημε ησλ Ρερληθψλ Ιπθείσλ θαη ησλ Γ.Η.Δ.Θ., ηα Δξγαζηεξηαθά 

Θέληξα κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ ζε Θέληξα Ξηζηνπνίεζεο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ 

Ξξνζφλησλ ηεο Κε Ρππηθήο Κάζεζεο (πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 

Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ.) θαη – ππφ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο – λα δηαηίζεληαη γηα ρξήζε ζε 

ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ, ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ, επνπηεπφκελνπο νξγαληζκνχο 

θνξείο απηνδηνίθεζεο, θνηλσληθνχο θνξείο, θιπ. 

 

Α.13 Πχγρξνλν ηερλνινγηθά εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ. 

Ν εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη ηερλνινγηθά ζχγρξνλνο. Θα πξέπεη ινηπφλ 

λα αλαλεψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Ζ αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη θεληξηθά απφ ην πνπξγείν κε έληαμε ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα. Ζ 

ππνρξέσζε απηή δελ κπνξεί λα κεηαηίζεηαη ζηνπο Γήκνπο νη νπνίνη δελ έρνπλ νχηε ηελ 

ηερλνγλσζία γηα λα εθηεινχλ ζπζηεκαηηθά έλα ηέηνην έξγν (ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ, 

θιπ), νχηε ηελ πξφζβαζε ζε πφξνπο. 

Γηα λα παξαθνινπζείηαη ν πάγηνο εμνπιηζκφο ησλ εξγαζηεξίσλ είλαη ζθφπηκν λα 

δεκηνπξγεζεί βάζε δεδνκέλσλ ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο ηνπ παγίνπ 

εμνπιηζκνχ, ε νπνία θαη ζα ελεκεξψλεηαη δηαξθψο. 

 

Α.14 Βειηίσζε ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ. 

Δμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κε ζχγρξνλα κέζα επνπηηθήο δηδαζθαιίαο. 

Αλαλέσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (Π.Δ.Φ.Δ.), 

θιπ. 

 

Α.15 Πρνιηθή ζηέγε. 

Πηαηηθφο έιεγρνο γηα ηελ δνκηθή επάξθεηα φισλ ησλ θηεξίσλ ζρνιηθήο ζηέγεο, κε 

έιεγρν θαηαπφλεζήο ηνπο απφ έθηαθηα γεγνλφηα (ζεηζκνχο, ζενκελίεο, ππξθαγηέο, 

θιπ.). Δθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ ζηαηηθήο ελίζρπζεο πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχπηνληαη νη πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο. 
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Κεραλνινγηθφο έιεγρνο παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο θαη ελεξγεηηθήο ππξαζθάιεηαο, 

νδεχζεσλ δηαθπγήο, πξνδηαγξαθψλ πιηθψλ, θιπ. Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο θαη ππξνπξνζηαζίαο. 

Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε φισλ ησλ δηθηχσλ (ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, λεξνχ, θιπ). 

Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ κε έληαμή ηνπο ζε επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο. 

Δπαξθείο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ. 

 

Α.16 Ρκήκαηα κέρξη δεθαπέληε (15) καζεηψλ ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη ζην 

ζεσξεηηθφ κέξνο ησλ ηερληθψλ καζεκάησλ, κέρξη δέθα (10) καζεηψλ ζην 

εξγαζηεξηαθά καζήκαηα κε δεχηεξν εθπαηδεπηηθφ απφ 11 έσο 15 καζεηέο. 

Ιεηηνπξγία νιηγνκειψλ ηκεκάησλ. 

Ζ πνιππινθφηεηα θαη ην εχξνο ηεο εμαηξεηηθά απαηηεηηθήο ηερληθήο γλψζεο απαηηνχλ 

δηεμνδηθή θαη ζε βάζνο ηεθκεξίσζε θαη αλάιπζε θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ 

παξνπζία πεξηζζφηεξσλ ησλ 15 καζεηψλ ζε κηα ζρνιηθή ηάμε δπζρεξαίλεη – αλ δελ 

θαζηζηά απνιχησο αδχλαηε – ηελ κεηάδνζε θαη θαηαλφεζε ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο 

φζνλ αθνξά ζηα ηερληθά ζέκαηα. 

Δπηπιένλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ επηβάιιεηαη ε ηήξεζε 

θαλφλσλ αζθαιείαο θαη πγείαο ησλ καζεηψλ. πάξρνπλ εξγαζηήξηα κε βαξχ 

ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ηφξλνη, γελλήηξηεο, κεραλέο κε θηλνχκελα κέξε, 

ειεθηξηθέο ηάζεηο θαη ξεχκαηα. Δπηβάιιεηαη ε παξνπζία δεχηεξνπ εξγαζηεξηαθνχ 

θαζεγεηή γηα αξηζκφ καζεηψλ απφ δέθα (10) θαη κέρξη δεθαπέληε (15). 

Όρη ζπάληα, ζηα Δπαγγεικαηηθά Ιχθεηα δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε ιεηηνπξγίαο νιηγνκειψλ 

ηκεκάησλ, εμαηηίαο αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ: 

– Ζ εδαθηθή θαηαλνκή θαη ην γεσγξαθηθφ αλάγιπθν ηεο ρψξαο (λεζηά, δπζπξφζηηεο 

νξεηλέο πεξηνρέο). 

– Ιίγα ζε αξηζκφ Δπαγγεικαηηθά Ιχθεηα, ζηα νπνία πξνζέξρνληαη καζεηέο απφ καθξηλέο 

πεξηνρέο, εηδηθά ζηελ επαξρία. 

– Πε θάζε έλα απφ απηά ηα ζρνιεία ΓΔΛ ιεηηνπξγνχλ ΝΙΔΠ νη Δηδηθφηεηεο. Δπνκέλσο νη 

καζεηέο αλαγθάδνληαη λα δηαλχνπλ αθφκε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο, ή λα 

εγθαηαιείςνπλ ηελ εηδηθφηεηα επηινγήο ηνπο. 

Δπηβάιιεηαη ινηπφλ ε αηηηνινγεκέλε έγθξηζε θαη ιεηηνπξγία νιηγνκειψλ ηκεκάησλ ζηα 

Δπαγγεικαηηθά Ιχθεηα, φπνπ απηά δεκηνπξγνχληαη. Όινη νη καζεηέο πξέπεη λα έρνπλ 

ίδηα δηθαηψκαηα θαη ίζεο επθαηξίεο ζηε κφξθσζε θαη ζηελ επηινγή ηεο ηερληθήο 

εηδηθφηεηαο πνπ επηζπκνχλ λα ζπνπδάζνπλ. 

 

Α.17 Θακία ζπγρψλεπζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ, Ρνκέσλ θαη Δηδηθνηήησλ, ίδξπζε 

λέσλ. 
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Αλ νη δηαθεξπγκέλεο πξνζέζεηο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Ξ.Ξ.Δ.Θ. γηα αλαβάζκηζε θαη 

αλάπηπμε ηεο Ρ.Δ.Δ. είλαη εηιηθξηλείο θαη ην πνπξγείν ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ καζεηψλ ηεο, ηφηε δελ κπνξεί λα γίλεηαη θακηά ζπδήηεζε γηα 

ζπγρψλεπζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ, Ρνκέσλ θαη Δηδηθνηήησλ, κε κνλαδηθφ θίλεηξν ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ. Θάζε πξφηαζε γηα βειηίσζε 

ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα είλαη εληαγκέλε ζε ζρέδην θαη 

πξνγξακκαηηζκφ θαη, θπξίσο, λα είλαη δηαζθαιηζκέλε ε ζπλαίλεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο ψζηε λα εθπιεξψλνληαη νη θνηλσληθέο αλάγθεο ηεο Ρ.Δ.Δ. θαη λα απνηξαπεί 

πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζή ηεο. 

Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδνληαη ηδξχζεηο λέσλ Ρερληθψλ Ιπθείσλ θαη 

ιεηηνπξγία επηπιένλ Ρνκέσλ θαη Δηδηθνηήησλ. 

Αθφκε, δεηνχκε λα ιεηηνπξγήζνπλ Ρερληθά Ιχθεηα ζε απνγεπκαηηλφ σξάξην θαη λα 

αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ην δίθηπν ησλ εζπεξηλψλ ψζηε λα παξέρνληαη φιεο νη 

επθαηξίεο (θπξίσο ζε ελήιηθνπο θαη ζπγρξφλσο εξγαδφκελνπο καζεηέο), λα 

νινθιεξψζνπλ δεπηεξνβάζκην θχθιν ζπνπδψλ, απνθηψληαο απνιπηήξην θαη πηπρίν 

εηδηθφηεηαο γηα επαλέληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Αθφκε, ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ε ζπκβνιή ηεο Ρερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

ζηελ θνηλσληθή έληαμε εηδηθψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ (πρ θξαηνχκελνη ζε 

Πσθξνληζηηθά Ηδξχκαηα, Ονκά, κεηαλάζηεο, θιπ) κε ηελ ζηνρεπκέλε ίδξπζε Ρερληθψλ 

Ιπθείσλ (πρ κέζα ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα θαη ζε άιιεο πεξηνρέο). 

 

Β. ΚΑΘΖΡΔΠ – ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ – ΞΡΣΗΝΣΝΗ 

Β.1 Ξηπρίν εηδηθφηεηαο ζηα 18 κε πιήξε Δπαγγεικαηηθά Γηθαηψκαηα. 

Νη καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηελ Ρ.Δ.Δ., κε ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο δηαθξίλνπλ 

(βι. παξαπάλσ ζηηο «Γεληθέο Θέζεηο»), έρνπλ απφιπηε αλάγθε λα ιάβνπλ πηπρίν 

εηδηθφηεηαο κε ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ην Ιχθεην θαη λα εληαρζνχλ άκεζα θαη νκαιά 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν σο εηδηθεπκέλνη Ρερλίηεο. Ξνιχ πεξηζζφηεξν ζε πεξίνδν 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη: 

– Θα πξέπεη νη καζεηέο λα έρνπλ δηδαρζεί πιήξσο θαη ζε βάζνο φιν ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηεο Δηδηθφηεηαο πνπ ζπνπδάδνπλ, ιακβάλνληαο ηηο αληίζηνηρεο 

«πηζησηηθέο κνλάδεο» καζεκάησλ εηδηθφηεηαο. 

– Ρν Ξηπρίν ηνπο λα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε Δπαγγεικαηηθά Γηθαηψκαηα, ηα νπνία 

πξέπεη λα απνδίδνληαη απφ ην Θξάηνο, ακέζσο κε ηελ ίδξπζε θάζε ηερληθήο 

εηδηθφηεηαο. 

 

Β.2 Αθψιπηε πξφζβαζε ησλ απνθνίησλ ηεο Ρ.Δ.Δ. ζηελ Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ζε 

φιεο ηηο ζρνιέο θαη ηα ηκήκαηα ηεο Ρξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζηηο 
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παξαγσγηθέο ζρνιέο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ Πσκάησλ Αζθαιείαο φισλ ησλ 

θιάδσλ θαη βαζκίδσλ. 

Ρν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηελ πξφζβαζε ησλ απνθνίησλ ηεο Ρ.Δ.Δ. ζηελ 

Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ήηαλ θαη παξακέλεη δηαρξνληθά (πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ) 

δπζκελέο γηα απηνχο. Ρν ζέκα αληηκεησπίδεηαη πξφρεηξα, επηπφιαηα θαη πάληνηε 

ζπκπιεξσκαηηθά ζε ζρέζε κε ηνπο απνθνίηνπο ηνπ Γεληθνχ Ιπθείνπ. 

Νη απφθνηηνη ηεο Ρ.Δ.Δ. ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε : 

– Πε Πρνιέο, Ρκήκαηα θαη Δηζαγσγηθέο Θαηεπζχλζεηο Ρκεκάησλ ησλ Ρ.Δ.Η. θαη ζηελ 

Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ., ζε αληίζηνηρεο ή ζπλαθείο εηδηθφηεηεο ηνπ πηπρίνπ ηνπο θαη ζε 

εηδηθφ πνζνζηφ ζέζεσλ 50% ησλ δηαηηζέκελσλ ζε θάζε Πρνιή, Ρκήκα θαη 

Δηζαγσγηθή Θαηεχζπλζε Ρκήκαηνο ησλ Ρ.Δ.Η. 

– Πηηο αληίζηνηρεο ή ζπλαθείο ηνπ πηπρίνπ ηνπο Πρνιέο, Ρκήκαηα θαη Δηζαγσγηθέο 

Θαηεπζχλζεηο Ρκεκάησλ ησλ Ξαλεπηζηεκίσλ, ζε εηδηθφ πνζνζηφ ζέζεσλ ην νπνίν 

νξίδεηαη ζε 5% ηνπιάρηζηνλ ησλ δηαηηζέκελσλ ζε θάζε Πρνιή θαη Ρκήκα. 

– Πηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Λαπηηθνχ, ζε εηδηθφ πνζνζηφ ζέζεσλ πνπ νξίδεηαη απφ 

ηνλ πνπξγφ Λαπηηιίαο θαη Λεζησηηθήο Ξνιηηηθήο. 

– Πηηο Αλψηεξεο Πηξαηησηηθέο Πρνιέο παμησκαηηθψλ (Α.Π.Π..), ζε εηδηθφ πνζνζηφ 

ζέζεσλ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ πνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο. 

– Πηε Πρνιή Αζηπθπιάθσλ θαη ζηε Πρνιή Ξπξνζβεζηψλ, ζε εηδηθφ πνζνζηφ ζέζεσλ 

πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ πνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 

– Πηα Αλψηαηα Πηξαηησηηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Α.Π.Δ.Η.), ζε εηδηθφ πνζνζηφ 

ζέζεσλ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ πνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο. 

– Πηε Πρνιή Αμησκαηηθψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ζηε Πρνιή 

Αλζππνππξαγψλ ηεο Ξπξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο, ζε εηδηθφ πνζνζηφ ζέζεσλ πνπ 

νξίδεηαη απφ ηνλ πνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 

Ρα παξαπάλσ πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά ζηελ κε αξ. πξση. 82/28-9-2015 επηζηνιή 

καο πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Ξ.Ξ.Δ.Θ. κε ζέκα: «Ξξφζβαζε ησλ Απνθνίησλ 

ΔΞΑ.Ι. ζηελ Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε», 

(βι. ζπλεκκέλν 4 θαη http://www.oltee.gr/?p=4563). 

 

Β.3 Πχληαμε φισλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Ξεξηγξακκάησλ γηα ην Δζληθφ Ξιαίζην 

Ξξνζφλησλ, αλά Δηδηθφηεηα. 

Ξξέπεη άκεζα λα ζπληαρζνχλ ηα Δπαγγεικαηηθά Ξεξηγξάκκαηα γηα θάζε ηερληθή 

εηδηθφηεηα ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Ξιαηζίνπ Ξξνζφλησλ (National Qualifications 

Framework). Πε απηά πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη Γλψζεηο, Γεμηφηεηεο θαη Ηθαλφηεηεο 

πνπ πξέπεη λα θαηέρεη ν απφθνηηνο. Ρα Ξεξηγξάκκαηα έρνπλ άκεζε ζπλάξηεζε κε ηα 

Δπαγγεικαηηθά Γηθαηψκαηα ηνπ απνθνίηνπ, αιιά θαη κε ην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη. 

http://www.oltee.gr/?p=4563
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Πηε ρψξα καο έρνπλ ζπληαρζεί 203 Ξεξηγξάκκαηα κέρξη ζήκεξα, κε πφξνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Φνξέαο πινπνίεζεο ήηαλ ην Δ.ΘΔ.ΞΗΠ. (Δζληθφ Θέληξν 

Ξηζηνπνίεζεο Ππλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο). Νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ 

ηέζεθαλ δελ αληέρνπλ ζε νπνηαδήπνηε έιεγρν θαη θξηηηθή. Δίλαη πεξηηηφ λα ζρνιηάζεη 

θαλείο ηελ αλάγθε γηα ζχληαμε επαγγεικαηηθνχ πεξηγξάκκαηνο γηα εηδηθφηεηεο φπσο 

Θπξσξφο, Κνληέια επίδεημεο πξντφλησλ, Κπάξκαλ, Κπνπθεηδήο, Θξνππηέξεο Ρπρεξψλ 

Ξαηρληδηψλ, πάιιεινο Call Center, Σνξεπηήο/ηξηα, θιπ. Δλλνείηαη φηη ηέηνηεο 

εηδηθφηεηεο δηδάζθνληαη ΚΝΛΝ ζε θξνληηζηήξηα Η.Δ.Θ. 

Ρελ ίδηα ζηηγκή ΓΔΛ έρνπλ ζπληαρζεί πεξηγξάκκαηα γηα εηδηθφηεηεο πνπ δηδάζθνληαη 

ζηελ Ρππηθή Ρερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε. 

Δθηηκνχκε φηη απαηηνχληαη πεξίπνπ 200 λέα Δπαγγεικαηηθά Ξεξηγξάκκαηα ψζηε 

λα θαιπθζνχλ φιεο νη εηδηθφηεηεο ηεο Ρ.Δ.Δ. πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ 

ηνκέα, ηηο ππεξεζίεο θαη άιινπο παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Β.4 Πχληαμε Ωξνινγίσλ Ξξνγξακκάησλ Ππνπδψλ κε βάζε ηα Δπαγγεικαηηθά 

Ξεξηγξάκκαηα. 

Ρα Ωξνιφγηα Ξξνγξακκάησλ Ππνπδψλ (Ω.Ξ.Π.) θαζνξίδνπλ ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα 

αλά εηδηθφηεηα, ην είδνο ηνπο (ζεσξεηηθά, εξγαζηεξηαθά, κεηθηά), αιιά θαη ηηο ψξεο 

πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο. Ξξνυπφζεζε γηα ηε ζχληαμε ησλ Ω.Ξ.Π. 

είλαη ε επζεία αλαθνξά ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα Δπαγγεικαηηθά Ξεξηγξάκκαηα 

Δηδηθνηήησλ. Δίλαη αθαηαλφεηε θαη πέξα απφ θάζε ινγηθή ε ζχληαμε Ωξνινγίσλ 

Ξξνγξακκάησλ απφ «επηηξνπέο ζνθψλ» ή «ζπκβνχισλ», ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

ζχληαμε ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Ξεξηγξακκάησλ ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ. 

 

Β.5 Πχγρξνλα Αλαιπηηθά Ξξνγξάκκαηα Ππνπδψλ κε βάζε ηα Ωξνιφγηα θαη ηα 

Δπαγγεικαηηθά Ξεξηγξάκκαηα. 

Πηα Αλαιπηηθά Ξξνγξάκκαηα Ππνπδψλ (Α.Ξ.Π.) πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην δηδαθηέν 

πεξηερφκελν, αλαιπκέλν ζε επί κέξνπο ζηφρνπο θαη χιε. Δίλαη πξνθαλέο φηη πξέπεη λα 

ζπληάζζνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα Ω.Ξ.Π. θαη ζε επζεία αλαθνξά πξνο ηα 

Δπαγγεικαηηθά Ξεξηγξάκκαηα. Ζ ζεηξά είλαη πξνθαλήο ε ινγηθή αθνινπζία ε νπνία 

πξέπεη λα ηεξείηαη: 

– Ρα Δπαγγεικαηηθά Ξεξηγξάκκαηα «πεξηγξάθνπλ» ηνλ «ηέιεην απφθνηην». 

– Πηα Ω.Ξ.Π. θαζνξίδεηαη ε επαξθήο «πνζφηεηα» ησλ επί κέξνπο καζεκάησλ ψζηε λα 

κπνξέζεη λα θαιπθζεί ην πεξηερφκελν ησλ ΑΞΠ. 

– Πηα Α.Ξ.Π. πεξηγξάθεηαη ην «πεξηερφκελν ζπνπδψλ» αλαιπηηθά. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα Α.Ξ.Π. πξέπεη λα εθζπγρξνλίδνληαη δηαξθψο πξνθεηκέλνπ λα 

παξαθνινπζνχλ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. 
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Β.6 Ππγγξαθή λέσλ, επίθαηξσλ ηερλνινγηθά, βηβιίσλ ηερληθψλ εηδηθνηήησλ. 

Δίλαη απηνλφεηε ε αλάγθε ζπγγξαθήο λέσλ ηερληθψλ βηβιίσλ, γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

εθζπγρξνληζκέλσλ Α.Ξ.Π. κε ηα νπνία θαη ζπζρεηίδνληαη άκεζα. 

Δπίζεο, ηα καζήκαηα θαη ηα βηβιία Γεληθήο Ξαηδείαο πνπ δηδάζθνληαη ζην Ρερληθφ 

Ιχθεην πξέπεη λα είλαη εθαξκνζκέλα θαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ 

δηδαζθφκελσλ Ρερληθψλ Δηδηθνηήησλ, κε παξαδείγκαηα, εθαξκνγέο θαη αζθήζεηο 

ζρεηηθά κε απηέο. 

Ιακπξά παξαδείγκαηα ηέηνησλ βηβιίσλ απνηεινχλ ηα βηβιία καζεκάησλ Γεληθήο 

Ξαηδείαο ηνπ Δπγεληδείνπ Ηδξχκαηνο. 

 

Β.7 Ρα πξνγξάκκαηα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη Ξξφζζεηεο Γηδαθηηθήο Πηήξημεο 

λα μεθηλνχλ ηελ 1ε Νθησβξίνπ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 

Γηα λα ππάξμεη πξαγκαηηθή θαη νπζηαζηηθή ζηήξημε ησλ αδχλακσλ καζεηψλ, ηα 

πξνγξάκκαηα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη Ξ.Γ.Π. πξέπεη λα αθνξνχλ ζε φια ηα 

καζήκαηα, γεληθήο ή ηερληθήο παηδείαο, ζε φιεο ηηο ηάμεηο θαη λα μεθηλνχλ έγθαηξα, απφ 

ηελ 1ε Νθησβξίνπ θάζε έηνπο. 

 

Β.8 Δπηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα δηεηνχο δηάξθεηαο γηα ηνπο πηπρηνχρνπο ησλ 

ζρνιείσλ ηεο Ρ.Δ.Δ. κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, ηελ είζνδν 

θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κε πιήξεηο απνιαβέο θαη αζθαιηζηηθή 

θάιπςε. 

Ρα πξνγξάκκαηα απηά δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη νχηε κε ηελ Ξξαθηηθή Άζθεζε, νχηε 

κε ηε Καζεηεία. 

Πθνπφο είλαη: 

– Ζ δηεπθφιπλζε κεηάβαζεο ηνπ απνθνίηνπ απφ ην ρψξν ηεο Δθπαίδεπζεο ζηνλ θφζκν 

ηεο Δξγαζίαο. 

– Ζ απφθηεζε ηεο απνδεδεηγκέλεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο φπνπ είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ απφδνζε Δπαγγεικαηηθψλ Γηθαησκάησλ. 

Ζ δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ πξέπεη λα είλαη δηεηήο. Νη εληαγκέλνη ζηα 

πξνγξάκκαηα πξέπεη λα ιακβάλνπλ πιήξεηο απνιαβέο πηπρηνχρνπ θαη λα έρνπλ 

νινθιεξσκέλε αζθαιηζηηθή θάιπςε. Ρν πηινηηθφ πξφγξακκα «mathiteia4u» ήηαλ 

ζρεδηαζκέλν πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, σζηφζν δελ πξνβιήζεθε, δελ 

γλσζηνπνηήζεθε επαξθψο θαη δελ δφζεθε επαξθήο ρξφλνο γηα λα αλαπηπρζεί. 

Ζ θαζηέξσζε πξνγξακκάησλ απφθηεζεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζα θαιχςεη 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο, ζα θαηαμηψζεη θνηλσληθά ηελ 

Ρ.Δ.Δ., ζα εμπςψζεη ην «θχξνο» ηεο θαη ζα θάλεη ειθπζηηθφηεξα ηα ζρνιεία ηεο. 
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Γ. ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

Γ.1 Νη εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί λα ππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα ζρνιεία 

ηνπ ηππηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο. 

Ζ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, νη γλψζεηο θαη ε εκπεηξία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγνχ, 

αθνξνχλ πξσηίζησο θαη ζηε δηάπιαζε ραξαθηήξσλ θαη νινθιεξσκέλσλ 

πξνζσπηθνηήησλ, παξάιιεια κε ηε «κεηάδνζε επί κέξνπο γλψζεσλ». Ν Ιεηηνπξγφο 

νθείιεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηα ζρνιεία ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο. 

Νη «Δθπαηδεπηέο» ησλ Φξνληηζηεξίσλ Η.Δ.Θ. είλαη επαγγεικαηίεο ηεο αγνξάο, νη 

νπνίνη γηα ηηο αλάγθεο «δηδαζθαιίαο» ρξίνληαη «Δθπαηδεπηέο» (θαη ΝΣΗ 

Δθπαηδεπηηθνί), αθνχ ππνρξεσζνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ θάπνηα ζεκηλάξηα 

«δηδαθηηθήο», θαηαβάιινληαο θπζηθά ηθαλφ πνζφ γηα ηε «δηδαρή» θαη ηελ 

«πηζηνπνίεζή» ηνπο. Γε ζα κπνχκε ζηελ νπζία ησλ γεγνλφησλ, αλ θαη ζα έπξεπε 

θάπνηα ζηηγκή λα αζρνιεζεί ε πνιηηεία κε ηελ επί πιεξσκή «βηνκεραλία» ζεκηλαξίσλ 

θαη πηζηνπνηήζεσλ «Δθπαηδεπηψλ» απφ πηζηνπνηεκέλνπο «Δθπαηδεπηέο Δθπαηδεπηψλ» 

θαη πάεη ιέγνληαο… 

Θάζε άιιε ελαζρφιεζή ηνπ, κε θαηάξηηζε ζην πλεχκα ηππηθήο ή άηππεο κάζεζεο, ηνλ 

κεηψλεη, ηνλ ππνηηκά θαη ηνλ ππνβαζκίδεη, ε δε απνπζία ηνπ απφ ηελ εθπαίδεπζε ηελ 

δεκηψλεη δηφηη έρεη επίπησζε ζην κνξθσηηθφ ηεο απνηέιεζκα. 

Νη αλαγθαζηηθέο δηαζέζεηο θαη απνζπάζεηο Δθπαηδεπηηθψλ ζηα Γ.Η.Δ.Θ. 

εμππεξεηνχλ ηε ινγηζηηθή πξφζθαηξε πνιηηηθή γηα δήζελ αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. πνβαζκίδνπλ ην ξφιν ηνπ, ηνλ ππνηηκνχλ, ηνλ ππνβαζκίδνπλ, λνζεχνπλ 

ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα θαη ηειηθψο απνβαίλεη εηο βάξνο ηνπ θαζψο ε 

πξνυπεξεζία ζηηο δνκέο απηέο δελ ζεσξείηαη «δηδαθηηθή» γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπ εμέιημε. 

 

Γ.2 Άκεζε θάιπςε ησλ πθηζηακέλσλ θελψλ ζε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. 

Ζ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά 2015-2016 νδεγείηαη ζην ηέινο ηεο. Ρα καζήκαηα ιήγνπλ 

ηππηθά ζηηο 22 Απξηιίνπ, ζε ιηγφηεξν απφ έμη (6) εβδνκάδεο. Ρα ελαπνκείλαληα θελά ζε 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πξέπεη λα θαιπθζνχλ άκεζα. 

 

Γ.3 Νινθιήξσζε φισλ ησλ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ (κεηαζέζεσλ, θιπ) κνλίκνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο Απξηιίνπ. 

Ζ έγθαηξε νινθιήξσζε φισλ ησλ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ηνπ κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ηδηαίηεξα ησλ κεηαζέζεσλ ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο Απξηιίνπ, κεηά 

ηελ ηνπνζέηεζε ζε νξγαληθά θελά απφ ηα Ξ..Π.Γ.Δ., ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηνλ 

αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ ελαπνκεηλάλησλ θελψλ κέρξη ηνλ Ηνχλην, ψζηε λα 

πξνγξακκαηηζζεί έγθαηξα θαη ν δηνξηζκφο κνλίκσλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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Γ.4 Έγθαηξν δηνξηζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηέιε Απγνχζηνπ, ηνπ απαξαίηεηνπ κφληκνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε πιήξε θάιπςε φισλ ησλ νξγαληθψλ θελψλ. 

Κεηά ηηο πεξηπέηεηεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, κε ηα ρηιηάδεο ζπζζσξεπκέλα θελά ζε 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, πξέπεη λα απνηειέζεη θνηλή ζπλείδεζε φηη ηα πξνθχπηνληα 

αλά ζρνιηθφ έηνο νξγαληθά θελά πξέπεη λα θαιχπηνληαη άκεζα κε ηε ιήμε ηνπ, ηνλ 

Αχγνπζην. 

 

Γ.5 Άκεζε λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ζχλλνκν θαη δίθαην ζχζηεκα δηαδηθαζηψλ γηα ην 

δηνξηζκφ ησλ κνλίκσλ θαη ηελ πξφζιεςε ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ξξέπεη ηάρηζηα λα ζπληαρζεί άκεζα δίθαην λνκνζεηηθφ πιαίζην ψζηε λα πξνρσξήζνπλ νη 

δηνξηζκνί ησλ κνλίκσλ θαη ε πξφζιεςε ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ. Ξαξφηη 

θαίλεηαη αληηθαηηθφ θαη αλέθηθην, ην ζχζηεκα θαη νη δηαδηθαζίεο πξέπεη λα 

ζεζκνζεηεζνχλ κε αλαγλψξηζε θαη ζεβαζκφ ζηηο ζέζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηφζν ησλ 

επηηπρφλησλ δηαγσληζκψλ Α.Π.Δ.Ξ., φζν θαη ησλ θαηερφλησλ πξνυπεξεζία 

αλαπιεξσηψλ. Πχλλνκεο ζπκβηβαζηηθέο ιχζεηο κε ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο κπνξνχλ λα 

θέξνπλ ην ζεκηηφ απνηέιεζκα. 

 

Γ.6 Ξεξηνξηζκφ ζην θαη’ ειάρηζηνλ ησλ απνζπάζεσλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν θαη ηα ζρνιεία. 

Ρα θαζήθνληα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ θαζεγεηψλ είλαη ακηγψο εθπαηδεπηηθά. Νη φπνηεο 

ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο ηνπο πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη θαη λα πεξηνξίδνληαη ζηελ 

άζθεζε δηδαθηηθνχ έξγνπ, ζηηο αίζνπζεο ησλ ζρνιείσλ. Νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο πξέπεη 

λα εθιείςνπλ. Νη φπνηεο απνζπάζεηο (θαηφπηλ αηηήζεσο) λα πξαγκαηνπνηνχληαη πάληα 

γηα θάιπςε δηδαθηηθψλ αλαγθψλ, κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη αδηάβιεηεο 

δηαδηθαζίεο. 

Ξέξαλ ηεο παξνρήο δηδαθηηθψλ ππεξεζηψλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηνξηζκέλεο ζην 

ειάρηζην απνζπάζεηο (θαη θαηφπηλ αηηήζεσο) κφλν γηα πιενλάδνληεο θαη νιηθά 

ππεξάξηζκνπο, πάληα ζε ζέζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ππνβνεζεηηθψλ θαη 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ηεο δηδαζθαιίαο (ζε ππεξεζίεο θαη θνξείο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν, βηβιηνζήθεο, θ.α.). 

 

Γ.7 Θάζε αλαγθαία πξφβιεςε θαη ελέξγεηα ψζηε νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ζε 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ λα θαιχπηνληαη κέρξη ηνλ αγηαζκφ ηνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο. 

Ρν είδνο θαη ην πιήζνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ζε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 

θαηαγξάθεηαη ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 1ν δεθαήκεξν ηνπ 

Πεπηεκβξίνπ. Κε ην κεραληζκφ πξφζιεςεο ζε εηνηκφηεηα, είλαη εθηθηή ε ηνπνζέηεζε 

ησλ αλαπιεξσηψλ ζηα ζρνιεία κέρξη ηελ πξνζέιεπζε ησλ καζεηψλ γηα ηνλ 

θαζηεξσκέλν αγηαζκφ. 
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Γ.8 Γηαξθήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ζπλερψλ ελδνζρνιηθψλ θαη 

εμσζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ, κε παξάιιειε απαιιαγή απφ ηα δηδαθηηθά ηνπο 

θαζήθνληα. 

Ζ επηκφξθσζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ζχγρξνλέο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο 

αληηιήςεηο θαη πξνζεγγίζεηο, πξέπεη λα είλαη κηα κφληκε, ζπλερήο θαη δηαξθήο δηαδηθαζία 

γηα φινπο. 

Δπηπιένλ, νη θαζεγεηέο ηερληθψλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα επηκνξθψλνληαη ζην θπζηθφ 

ηνπο αληηθείκελν, φπνηε νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ην επηβάιινπλ. 

Νη επηκνξθψζεηο ζηηο Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ - Ρ.Ξ.Δ. Α’ θαη Β΄ 

επηπέδνπ, πξέπεη λα επεθηαζνχλ ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ρα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη είηε ζην ζρνιείν 

(γεληθνχ παηδαγσγηθνχ θαη δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ) κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιηθνχ 

ζπκβνχινπ παηδαγσγηθήο επζχλεο θαη επηζηεκνληθήο θαζνδήγεζεο, είηε θεληξηθά ππφ 

ηελ επζχλε ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δπηκνξθσηηθψλ Θέληξσλ (Ξ.Δ.Θ.). Ζ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηελ επζχλε θαη ζπκκεηνρή 

θαη θαζνδήγεζε ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ εηδηθνηήησλ. Δπηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ Ρ.Δ.Η θαη ησλ 

Ξαλεπηζηεκίσλ. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε απαιιαγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηα δηδαθηηθά θαη εμσδηδαθηηθά 

ηνπο θαζήθνληα θαηά ην ρξφλν ηεο επηκφξθσζεο, γηα λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο 

απεξίζθεπηεο αθνζίσζεο ζην πεξηερφκελφ ηεο, ψζηε λα απνβαίλεη νπζηαζηηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή. 

 

Γ.9 Δθπαηδεπηηθέο άδεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δσξεάλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

ζε δεκφζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. 

Νη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηα Ξαλεπηζηήκηα θαη ηα Ρ.Δ.Η., είηε ζην παηδαγσγηθφ, είηε 

ζην επί κέξνπο γλσζηηθφ αληηθείκελν, πξέπεη λα παξέρνληαη ρσξίο δίδαθηξα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε. Ρν εκπφξην κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ (ζηελ νπζία «πψιεζε ηίηισλ») πξέπεη λα ζηακαηήζεη, εηδηθά γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε. 

Ξαξάιιεια, πξέπεη λα ζεζκνζεηεζνχλ θίλεηξα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ (πρ βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή πξναγσγή, επίδνκα, κνξηνδφηεζε, θιπ). Νη 

απμεκέλσλ πξνζφλησλ εθπαηδεπηηθνί ζα ζπκβάιινπλ ζηελ νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο. 

Δπίζεο, είλαη απαξαίηεηε ε ρνξήγεζε εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ κε απνδνρέο θαηά ην ρξφλν 

πξαγκαηνπνίεζεο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, γηα ηελ έγθαηξε θαη επηηπρή νινθιήξσζή 

ηνπο. 
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Γ.10 Πχιινγνο Γηδαζθφλησλ κε απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο, πιήξεηο, απνθιεηζηηθέο θαη 

θαζνξηζηηθέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

Θακία ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ρσξίο πξνγελέζηεξε ζρεηηθή ζχκθσλε γλψκε θαη 

απφθαζε ηνπ Ππιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. Ζ φπνηα απφθαζε ηνπ Ππιιφγνπ Γηδαζθφλησλ 

ζηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ, λα απνηειεί δέζκεπζε θαη ππνρξέσζε γηα ηα φξγαλα 

δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηα πεξεζηαθά Ππκβνχιηα. Ξέξαλ απφ ην έξγν ηνπ 

δηνηθεηηθνχ πξντζηακέλνπ κνλάδνο, νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ Γηεπζπληή 

ηνπ ζρνιείνπ λα πεξηνξηζζνχλ ζηελ επζχλε πινπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Ππιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ. 

 

Γ.11 Δθπαίδεπζε ησλ ππνςήθησλ ζηειερψλ γηα φιεο ηηο ζέζεηο επζχλεο. 

Πηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάινπλ ππνςεθηφηεηα γηα ζέζε ζηειέρνπο ζηελ 

εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δσξεάλ παξαθνινχζεζεο 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, κε αληηθείκελν ηε δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε, κε παξάιιειε 

απαιιαγή απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο θαζήθνληα. 

Ρα λέα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο (θαη ζηε πεξίπησζε πνπ δελ θαηέρνπλ ήδε θάπνην 

ζρεηηθφ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν) λα παξαθνινπζνχλ ππνρξεσηηθά πξφγξακκα επηκφξθσζεο 

κεηά ηελ επηινγή ηνπο θαη πξηλ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Πηελ πεξίπησζε 

πνπ ε επηινγή ηνπο γίλεηαη ζηα ηέιε Ηνπλίνπ, ην πξφγξακκα ζα κπνξνχζε λα 

πινπνηεζεί ζηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο κέρξη ηα ηέιε ηνπ Απγνχζηνπ. Αλ φια απηά δελ 

πξαγκαηνπνηεζνχλ, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα παξαθνινπζνχλ κηθξήο έζησ δηάξθεηαο 

εηδηθά ζεκηλάξηα δηνίθεζεο κε ηελ έλαξμε ηεο ζεηείαο ηνπο. 

 

Γ. ΙΝΗΞΑ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΑ 

Γ.1 Απξφζθνπηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ γηα ηελ νινθιεξσηηθή θαη 

άκεζε θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ζρνιείσλ. 

Πηα ρξφληα ηεο θξίζεο νη ζρνιηθέο κνλάδεο έρνπλ ππνζηεί κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ ηνπο γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα κεγαιχηεξε ηνπ 40% ζε 

ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Ρα ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ κφλν ράξε ζηηο 

ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, αιιά βέβαηα νη ζπλέπεηεο ηεο 

ππνρξεκαηνδφηεζεο είλαη εκθαλείο. Ζ ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ είλαη πιένλ νξηαθή θαη 

θξίζηκε. Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε ε αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκνηηθψλ 

ζρνιηθψλ επηηξνπψλ εθπαίδεπζεο. 

 

Γ.2 Γελλαία αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ Ξαηδεία κε ζηφρν ην 5% ηνπ Α.Δ.Ξ. 

Δμήληα ρξφληα κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε, βξηζθφκαζηε πνιχ καθξηά απφ ηηο δηεθδηθήζεηο 

γηα αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ παηδεία ζην 5%. Πηηο ζηαηηζηηθέο αλαθνξέο πνπ 
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αθνξνχλ ζηηο δαπάλεο γηα ηελ παηδεία ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. είκαζηε κνλίκσο νπξαγνί. Ζ 

θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αλέιημε ηνπ ιανχ ζπλαξηάηαη άκεζα κε 

ην κνξθσηηθφ ηνπ επίπεδν. Νπνηαδήπνηε κεηαξξχζκηζε πεξηιακβάλεη ζπξξίθλσζε ησλ 

δαπαλψλ γηα ηελ παηδεία, πξνδηθάδεη έλα αθξσηεξηαζκέλν κέιινλ ρσξίο λα πξνζθέξεη 

νχηε έλα ινγηζηηθά εμνξζνινγηζκέλν παξφλ. 

 

Γ.3 Δπαλαιεηηνπξγία αλεμάξηεησλ Γξαθείσλ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (αλά 

Γ.Γ.Δ.) πνπ ζα αλαθέξνληαη ζε αλεμάξηεηα Ξεξηθεξεηαθά Γξαθεία (αλά 

Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο) θαη εθείλα κε ηε ζεηξά ηνπο ζηε Γ/λζε 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ. 

Νη εδψ θαη δεθαεηίεο πάγηεο δηεθδηθήζεηο καο είλαη ζπγθξφηεζε αλεμάξηεηνπ 

δηνηθεηηθνχ δέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, κε ηε Γηεχζπλζε 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ πνπξγείνπ λα έρεη νπζηαζηηθέο δηνηθεηηθέο 

αξκνδηφηεηεο θαη ηε ζπγθξφηεζε πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ ηεο Ρ.Δ.Δ., ηηο Γηεπζχλζεηο 

Ρερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Γ.Ρ.Δ.). 

Ωο κεηαβαηηθφ ζηάδην κέρξη ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, δεηνχκε: 

– Ρελ επαλαιεηηνπξγία ησλ Γξαθείσλ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ.Δ.) ζηηο 

Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Γ.Δ.), αιιά κε εληζρπκέλεο αξκνδηφηεηεο 

θαη απηνλνκία επνπηείαο ησλ ζρνιείσλ ηεο Ρ.Δ.Δ. 

– Ίδξπζε Ξεξηθεξεηαθψλ Γξαθείσλ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηηο 

Ξεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Ξξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, κε 

εληζρπκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη απηνλνκία ιεηηνπξγίαο. 

– Αλαβάζκηζε ζε Γεληθή Γηεχζπλζε Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ζεκεξηλήο 

Γ/λζεο Δ.Δ. ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ. 

Ρα Ρερληθά Ιχθεηα ζα αλαθέξνληαη ζηα θαηά ηφπνπο Γξαθεία Δ.Δ., απηά κε ηε ζεηξά 

ηνπο ζηα Ξεξηθεξεηαθά Γξαθεία Δ.Δ. θαη ηα ηειεπηαία ζηε Γηεχζπλζε Δ.Δ. ζηελ Γεληθή 

Γηεχζπλζε Δ.Δ. ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ. 

 

Γ.4 Πηειέρσζε ησλ Γξαθείσλ θαη ηεο Γηεχζπλζεο Δ.Δ. κε έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηερληθψλ εηδηθνηήησλ. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ηεο Ρ.Δ.Δ. είλαη απαξαίηεηε ε 

ζηειέρσζε ησλ θαηά ηφπνπο Γξαθείσλ θαη Ξεξηθεξεηαθψλ Γξαθείσλ Δ.Δ. κε έκπεηξνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηερληθψλ εηδηθνηήησλ, θαηέρνληεο ηθαλή (ελδεηθηηθά 15εηή δηδαθηηθή) 

πξνυπεξεζία. 

 

Γ.5 Πηειέρσζε κε ην αλαγθαίν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ 

πνπξγείνπ Ξαηδείαο, ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ πεξεζηψλ θαη ησλ γξακκαηεηψλ ησλ 

ζρνιείσλ. 
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Ρα ζρνιεία είλαη δεκφζηεο ππεξεζίεο κε δηνηθεηηθφ θφξην, αλάγθεο θαη απαηηήζεηο πνπ 

νινέλα θαη απμάλνληαη. Νη γξακκαηείεο ησλ ζρνιείσλ ζηεξνχληαη παληειψο δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ (εθηφο ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ) θαη πξέπεη λα ζηειερσζνχλ άκεζα. 

Δκβαισκαηηθά θαη πξνζσξηλά, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηα ζρνιεία παξέρνπλ 

πεξηζηαζηαθά νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Ππιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, κεηαμχ ησλ ηφζσλ άιισλ 

δηδαθηηθψλ θαη εμσδηδαθηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ. 

Απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ θαηάζηαζεο είλαη λα ππνιεηηνπξγνχλ νη γξακκαηείεο ησλ 

ζρνιείσλ, λα επηβαξχλνληαη αθφξεηα ηα ζηειέρε (Γηεπζπληήο θαη ππνδηεπζπληήο) θαη 

φια απηά λα απνβαίλνπλ ζε βάξνο ηνπ θπξίσο έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ παηδαγσγηθνχ 

θαη δηδαθηηθνχ. 

Ξξνβιήκαηα δηνηθεηηθήο ππνζηειέρσζεο ππάξρνπλ θαη ζηελ Θεληξηθή πεξεζία ηνπ 

πνπξγείνπ Ξαηδείαο, θαζψο θαη ζηηο πεξηθεξεηαθέο δηνηθεηηθέο δνκέο ηνπ, κε 

απνηέιεζκα λα γίλνληαη απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ. Νη ππεξεζίεο απηέο πξέπεη λα ζηειερσζνχλ κε δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο 

θαξηέξαο θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα επηζηξέςνπλ ζηα δηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα ζηηο ηάμεηο 

ησλ ζρνιείσλ. 

 

Γ.6 Άκεζε επαλαιεηηνπξγία ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ ηεο εθπαίδεπζεο, Γξαθείσλ 

Πρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζαλαηνιηζκνχ (ΓΟΑ.Π.Δ.Ξ.), Γξαθείσλ Πχλδεζεο κε ηελ 

Αγνξά Δξγαζίαο (ΓΟΑ.Π.) – Ξαξαηεξεηήξηα Δξγαζίαο. 

Ζ επαλαιεηηνπξγία ησλ ΓΟΑ.Π.Δ.Ξ. κε έδξα ζηα Ρερληθά Ιχθεηα ζα πξνζθέξεη 

ζεκαληηθφηαηεο ππεξεζίεο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνπο καζεηέο θαη ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο ζπκβάιινληαο νπζηαζηηθά ζηηο θαιχηεξεο θαηά πεξίπησζε επηινγέο. 

Ζ επαλαιεηηνπξγία ησλ θαηά ηφπνπο ΓΟΑ.Π. ζα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ είζνδν ησλ πηπρηνχρσλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν. Ρα ΓΟΑ.Π.: 

– Θα ζπληνλίδνπλ θαη ζα επνπηεχνπλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ καζεηψλ ζην 4ν έηνο ηνπ 

Ρερληθνχ Ιπθείνπ. 

– Θα πινπνηνχλ ηα πξνγξάκκαηα δηεηνχο δηάξθεηαο γηα ηνπο πηπρηνχρνπο ησλ ζρνιείσλ 

ηεο Ρ.Δ.Δ. κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο. 

– Θα απνηεινχλ Ξαξαηεξεηήξηα Δξγαζίαο γηα ηνπο απνθνίηνπο ηεο Ρ.Δ.Δ. ηελ 

επαγγεικαηηθή πνξεία ησλ νπνίσλ ζα παξαθνινπζνχλ γηα κηα 5εηία απφ ηελ 

απνθνίηεζή ηνπο. 

 

Γ.7 Ξιήξεο ζηειέρσζε ησλ Θέληξσλ Ππκβνπιεπηηθήο θαη Ξξνζαλαηνιηζκνχ (ΘΔ.Π.Ξ.) 

κε απφιπηα εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Άκεζε ζχλδεζε θαη ζπλερήο ππνζηήξημε 

ηνκέσλ θαη εηδηθνηήησλ απφ ηηο ζρεηηθέο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ζρνιέο θαη 

ηκήκαηα ζρνιψλ ησλ Ρ.Δ.Η. ζηε βάζε ηεο πινπνίεζεο θνηλψλ πξνγξακκάησλ. 
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Ρα ΘΔ.Π.Ξ. επηβάιιεηαη λα ελεκεξψλνπλ θαη λα δηνξγαλψλνπλ ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα: 

– Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηδηαίηεξα ζε απηνχο νη νπνίνη 

δηδάζθνπλ ηνλ Δπαγγεικαηηθφ Ξξνζαλαηνιηζκφ. 

– Ζκεξίδεο ελεκέξσζεο καζεηψλ θαη Γνλέσλ γηα ηα λέα επαγγέικαηα, ηηο Ρερλνινγηθέο 

εμειίμεηο, ηηο ηάζεηο ησλ αγνξψλ θιπ. 

– Λα έρνπλ ην ζπληνληζκφ ηεο ελεκέξσζεο ησλ Γπκλαζίσλ κε ηε Γεπηεξνβάζκηα Ρερληθή 

Δθπαίδεπζε. 

– Λα έρνπλ ελεκεξσηηθή Ηζηνζειίδα Ξιεξνθφξεζεο γηα ηα Δπαγγέικαηα. 

– Λα έρνπλ άκεζε ζχλδεζε θαη πιεξνθφξεζε κε φινπο ηνπο θνξείο πνπ παξέρνπλ 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

– Λα έρνπλ άκεζε ζχλδεζε θαη πιεξνθφξεζε κε φινπο ηνπο θνξείο πνπ παξέρνπλ 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

– Λα δηαζέηνπλ βηβιηνζήθε κε βηβιία θαη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ηνλ Π.Δ.Ξ. 

 

Γ.8 Ξιήξε ζηειέρσζε ησλ Θέληξσλ Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη πνζηήξημεο 

Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ (ΘΔ.Γ.Γ..). 

Ζ επαξθήο ζηειέρσζε ησλ ΘΔ.Γ.Γ.. είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ ζε ηαθηφ ρξφλν έιεγρν 

θαη δηάγλσζε ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ κεξίδαο καζεηψλ, νη νπνίνη ζηε 

ζπλέρεηα πξέπεη λα δηδαρζνχλ κε ηηο ηδηαίηεξεο πξφλνηεο πνπ πξνβιέπεη ν Λφκνο. 

 

Γ.9 Πχζηαζε θαη ζηειέρσζε παλειιαδηθνχ δηθηχνπ γηα ηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε 

φισλ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. 

Ρα κλεκφληα, ηα κέηξα ιηηφηεηαο, ε θησρνπνίεζε ηνπ ιανχ, ηα νμπκέλα θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ε αλεξγία, ε πείλα, θιπ, έρνπλ θέξεη ζε δεηλή ζέζε ηα κέιε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Αλαζθάιεηα, θφβνη, άγρνο, ζηξεο θαη άιια ςπρνινγηθά 

ζπκπηψκαηα πξέπεη λα ππνζηεξηρηνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηε ζχζηαζε θαη 

ζηειέρσζε ελφο νξγαλσκέλνπ παλειιαδηθνχ δηθηχνπ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ κέζα ζηελ 

εθπαίδεπζε γηα ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο. 

 

Δ. ΘΙΑΓΗΘΑ 

Δ.1 Ππδήηεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε απφ κεδεληθή βάζε, ρσξίο ζχλδεζε κε ην κηζζφ, κε 

αλεκπφδηζηε ηε βαζκνινγηθή εμέιημε θαη δηαζθάιηζε ηεο απνπζίαο «ηηκσξεηηθνχ» 

ραξαθηήξα. 

Ζ Νκνζπνλδία καο επηρεηξεκαηνιφγεζε εμαξρήο ΞΔΟ κηαο πξαγκαηηθήο 

Αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κε ζηφρν ηελ απνηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο 
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θαηάζηαζεο φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπληεινχλ ζε απηφ, ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ 

βειηίσζεο πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ θαη φρη ηελ «θαηαζθεπή» θαη «παξαδεηγκαηηθή 

ηηκσξία» ελφρσλ. 

Ζ δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα ηχρεη ηεο απνδνρήο θαη ηεο ζπλαίλεζεο φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ. Νη αθξηβείο φξνη θαη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο ζα πξνθχςνπλ κφλν 

απφ εηιηθξηλή δηάινγν ρσξίο πξνυπνζέζεηο, πξναπαηηνχκελα θαη δεζκεχζεηο. 

Πε θάζε πεξίπησζε είλαη βέβαην φηη πξέπεη λα μεθηλήζεη «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» θαη 

λα πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ ΝΙΝΗ νη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζην Δθπαηδεπηηθφ 

έξγν θαη φρη απνζπαζκαηηθά θαη κφλν νη Δθπαηδεπηηθνί. 

Νη ζέζεηο καο είλαη αλαιπηηθά δηαηππσκέλεο ζηελ κε αξ. πξση. 137/31-1-2013 επηζηνιή 

καο πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο κε ζέκα: «Νη ζέζεηο ηεο 

Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ. γηα ην Πρέδην Ξξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο “Αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο”» 

(βι. ζπλεκκέλν 5 θαη http://www.oltee.gr/?p=915). 

 

Δ.2 Δπαλαθνξά ηνπ ππνρξεσηηθνχ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ζηα πξν ηνπ 2013 δεδνκέλα. 

Βαζκηαία θαη πξννδεπηηθή κείσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ πξνυπεξεζία αιιά θαη κε ηελ ειηθία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Κείσζε ηνπ σξαξίνπ ησλ ππεπζχλσλ εξγαζηεξίσλ θαηά ηξεηο ψξεο απφ ην 

ππνρξεσηηθφ ηνπο σξάξην. 

Νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έρνπλ επηζήκσο δχν είδε σξαξίνπ: 

– Ρν δηδαθηηθφ σξάξην (ψξεο δηδαζθαιίαο) ην νπνίν απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014 

θπκαίλεηαη απφ 23 έσο 18 ψξεο ηελ εβδνκάδα, κεηνχκελν αλαινγηθά κε βάζε ηα ρξφληα 

ππεξεζίαο. 

– Ρν εξγαζηαθφ σξάξην (ψξεο παξακνλήο ζην ζρνιείν γηα ηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ 

εμσδηδαθηηθψλ εξγαζηψλ, εθ’ φζνλ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί) πνπ είλαη θαηά κέγηζην 30 

ψξεο ηελ εβδνκάδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ). 

Πχκθσλα κε έξεπλα ηεο UNESCO πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2012, θάζε δηδαθηηθή ψξα 

θαζεγεηή αληηζηνηρεί ζε 4 ψξεο εξγαζίαο γξαθείνπ. 

Πχκθσλα κε Ακεξηθαληθέο θαη Βξεηαληθέο έξεπλεο, νη εθπαηδεπηηθνί φρη κφλν 

παξακέλνπλ θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν εξγαδφκελνη ζε δηάθνξεο άιιεο εξγαζίεο πέξαλ 

ηεο δηδαζθαιίαο, αιιά εξγάδνληαη άιιεο 2-4 ψξεο θαζεκεξηλά ζην ζπίηη πξνθεηκέλνπ λα 

δηνξζψζνπλ γξαπηά ησλ καζεηψλ ηνπο θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηα καζήκαηα ηεο 

επφκελεο εκέξαο. Κε βάζε ηηο έξεπλεο απηέο, ν πξαγκαηηθφο ρξφλνο εξγαζίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ μεπεξλά ηηο 53 ψξεο εβδνκαδηαίσο, ρξφλνο πνιιαπιάζηνο 

(ηνπιάρηζηνλ ηξηπιάζηνο) ηνπ «δηδαθηηθνχ σξαξίνπ». 

Πε κηα επνρή πνπ ην δεκφζην ζρνιείν πιήηηεηαη βάλαπζα θαη ν ξφινο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απαμηψλεηαη θνηλσληθά, εζηθά θαη νηθνλνκηθά ζεσξνχκε απαξάδεθηε ηελ 

http://www.oltee.gr/?p=915
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αχμεζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε πξφζρεκα ηελ 

θάιπςε ησλ θελψλ. 

Δίλαη απνιχησο αλαγθαία ε επαλαθνξά ηνπ ππνρξεσηηθνχ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ζηα 

ηζρχνληα κέρξη ην 2013 (απφ 21 έσο 16 ψξεο ηελ εβδνκάδα κε βάζε ηελ 

πξνυπεξεζία), ε νπνία πξέπεη λα ζπλδπαζζεί θαη κε αλαινγηθή κείσζε κε βάζε θαη ηελ 

ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε νπνία, εηδηθά ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θπκαίλεηαη 

ζήκεξα ζηα 50 έηε θαηά κέζν φξν. 

Θα πξέπεη επίζεο λα κεηψλεηαη θαηά ηξεηο (3) ψξεο ην ππνρξεσηηθφ δηδαθηηθφ σξάξην 

ησλ ππεπζχλσλ εξγαζηεξίσλ θαηεχζπλζεο ησλ Δ.Θ. θαη ησλ Πρνιηθψλ Δξγαζηεξίσλ – 

Π.Δ., ηφζν γηα ηνπο πξαγκαηηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξνβιέπεηαη ε κείσζε, φζν 

θαη γηα ιφγνπο ηζνλνκίαο κε ηα ηζρχνληα γηα ηνπο ππεπζχλνπο ησλ Π.Δ.Φ.Δ. & 

Π.Δ.Ξ.Δ.Ζ.. ησλ Γπκλαζίσλ θαη ησλ ΓΔ.Ι. 

 

Δ.3 Αχμεζε ησλ απνδνρψλ γηα γξήγνξε επηζηξνθή ζηα επίπεδα πξν θξίζεο. Άκεζε 

επαλαθνξά 13νπ θαη 14νπ κηζζνχ. 

Ζ νηθνλνκηθή εμαζιίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ρσξίο πξνεγνχκελν. Ζ κείσζε ησλ 

απνδνρψλ ηνπ έρεη αγγίμεη ην 50% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα πξν θξίζεο. Δηδηθψο νη 

λενδηφξηζηνη εθπαηδεπηηθνί αδπλαηνχλ λα βηνπνξηζηνχλ. Κε ηελ άκεζε επαλαθνξά ηνπ 

13νπ θαη 14νπ κηζζνχ πξέπεη λα εθαξκνζζεί ρξνλνδηάγξακκα ηαρείαο επαλαθνξάο ησλ 

απνδνρψλ ζηα πξν θξίζεο επίπεδα. 

 

Δ.4 Θακία αχμεζε ζηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Θακία αχμεζε ζηα φξηα 

ζπληαμηνδφηεζεο. Θακία κείσζε θχξησλ θαη επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ θαη 

εθάπαμ. 

Ξαξά ηα φζα ιέγνληαη θαη δεκνζηεχνληαη γηα δήζελ «απμήζεηο» ζηνπο κηζζνχο ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή θαη ην λέν 

κηζζνιφγην είλαη απφιπηα πξνζαξκνζκέλν ζηα κέηξα ησλ κλεκνληαθψλ δεζκεχζεσλ γηα 

πεξηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ζην Γεκφζην: 

– Ζ θαηάηαμε ησλ ππαιιήισλ πνπ έγηλε ζηηο 31-12-2015, κε ην ζπλνιηθφ ρξφλν 

πξνυπεξεζίαο, ζηελ νπζία παγψλεη ηηο απνδνρέο. Γηα ηε δηεηία απφ 1-1-2016 έσο 1-1-

2018 παγψλνπλ νη κηζζνί φισλ ησλ Γ.. θαη δελ ζα γίλεη θακία επαλαθαηάηαμε. 

Ραπηφρξνλα ε δηεηία απηή «ράλεηαη» σο ρξφλνο ππεξεζίαο, αθνχ δελ ζα ππνινγηζηεί 

γηα κειινληηθή επαλαθαηάηαμε. 

– Ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ θαηά θιηκάθην κεηψλεηαη ζεκαληηθά, ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν κηζζνιφγην. 

– Κε ην Λ. 3075/2002 (άξζξν 5, παξ. 3) δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα ζε φζνπο εθπαηδεπηηθνχο 

είραλ δηνξηζηεί κέρξη 31-12-82 λα απνρσξνχλ κε 30 έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία 55 εηψλ, 

αλαγλσξίδνληαο ηελ εξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο ιεηηνχξγεκα. Δπίζεο, φζνη είραλ 
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δηνξηζηεί κεηά ηελ 1-1-83 κπνξνχζαλ λα απνρσξνχλ κε 30 έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία 60 

εηψλ. Ζ δηάηαμε απηή θαηαξγείηαη απφ 1-1-2011. 

– Νη θξαηήζεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ απμήζεθαλ απφ ην 2010 κε κηα ζεηξά λφκσλ, θάλνληαο 

αθφκα πην πεληρξφ ην θαζαξφ πνζφ πνπ ιακβάλεη ν εξγαδφκελνο: 

Θξάηεζε 2% σο εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο 

Λ.3986/2011. 

Έθηαθηε νηθνλνκηθή εηζθνξά θαη εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο θπζηθψλ πξνζψπσλ 

Λ.3758/2009, Λ.3833/2010 θαη Λ.3986/2011. 

Δηδηθή εηζθνξά 1% Λ.3986/2011 (Ρακείν Ξξφλνηαο Γεκνζίσλ παιιήισλ). 

Αχμεζε ηεο θνξνινγίαο θαη κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ. 

Ρα παξαπάλσ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα Γειηία Ρχπνπ καο κε αξ. 053/25-1-2006 κε 

ζέκα: «Λέν Κηζζνιφγην – Λέν πάγσκα απνδνρψλ !!!» 

(βι. http://www.oltee.gr/?p=5589) 

Εεηνχκε λα κε γίλεη θακία παξαπέξα κείσζε ησλ κηζζψλ καο, ησλ θχξησλ θαη 

επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ θαη ηνπ εθάπαμ. Απαηηνχκε ηελ επαλαθνξά ησλ 30 εηψλ 

ππεξεζίαο θαη ηελ ειηθία ησλ 60 εηψλ γηα πιήξε ζπληαμηνδφηεζε. 

 

Δ.5 Ξιήξεο ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ ελ ελεξγεία θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ. 

Δλψ εμαθνινπζνχλ λα παξαθξαηνχληαη θαλνληθά απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο νη 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο κεηψζεθαλ 

δξακαηηθά: 

– Δκπφδηα ζηελ επηινγή ηαηξνχ, ηειεθσληθά ξαληεβνχ. 

– Ραιαηπσξία ιφγσ γξαθεηνθξαηίαο θαη έιιεηςεο ζπληνληζκνχ θαη εβδνκαδηαίαο 

πνζφζησζεο αζζελψλ. 

– Ππληαγνγξάθεζε απνθιεηζηηθά κέζσ γελφζεκσλ. 

– Ξνιχ πςειφηεξε ζπκκεηνρή ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. 

– ςειφηεξε ζπκκεηνρή ζε εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη λνζήιηα. 

– Κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ απφδνζε ησλ ηαηξηθψλ δαπαλψλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο απφ 

ηνλ Δ.Ν.Ξ.Ξ.. (γπαιηά, νδνληηαηξηθέο εξγαζίεο, καγλεηηθέο θιπ). 

 

Δ.6 Λα ινγίδεηαη σο εθπαηδεπηηθή ε νπνηαδήπνηε πξνυπεξεζία ζε θάζε βαζκίδα 

δεκφζηαο ή ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Ζ παξνρή δηδαθηηθψλ ππεξεζηψλ ζε νπνηαδήπνηε βαζκίδα ηεο δεκφζηαο ή θαη ηδησηηθήο 

εθπαίδεπζεο πξέπεη λα πξνζκεηξείηαη σο εθπαηδεπηηθή, δηδαθηηθή. 

 

http://www.oltee.gr/?p=5589
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Δ.7 Θάζε πξνυπεξεζία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα πξνζππνινγίδεηαη ζηε κηζζνινγηθή θαη 

βαζκνινγηθή εμέιημε. 

Κε ην Λ. 4369/2016 αλαγλσξίδεηαη ε «Ξξνυπεξεζία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν έσο επηά 

(7) έηε πνπ έρεη δηαλπζεί πξηλ απφ ην δηνξηζκφ, εθηφο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα…» γηα ηε 

«Βαζκνινγηθή έληαμε − Αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο» (άξζξν 26, παξ. 6). Εεηνχκε: 

– Λα αλαγλσξηζζεί ΝΙΖ ε πξνυπεξεζία ζην Ηδησηηθφ Ρνκέα πξηλ απφ ην δηνξηζκφ 

γηα ηε κηζζνινγηθή θαη βαζκνινγηθή εμέιημε ηνπ παιιήινπ, κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπεη ν Λφκνο. 

– Λα εθδνζνχλ ηα ζρεηηθά Ξξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πνπ πξνβιέπεη ν Λφκνο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ. 

 

Δ.8 ΘΑΚΗΑ ΠΓΣΩΛΔΠΖ Δηδηθνηήησλ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ρσξίο ηελ πξνγελέζηεξε 

ζχκθσλε άπνςε ηνπ θιάδνπ. 

Κε πξφζρεκα ηνλ αλαζρεδηαζκφ θαη ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ εηδηθνηήησλ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πξνσζνχληαη ζπγρσλεχζεηο γηα ηε δεκηνπξγία «εληαίσλ 

εηδηθνηήησλ» 

Θακηά ζπγρψλεπζε Δηδηθνηήησλ Δθπαηδεπηηθψλ δελ κπνξεί λα γίλεη ρσξίο λα πξνυπάξμεη 

ζπκθσλία ησλ θιάδσλ θαη ησλ εηδηθνηήησλ. 

 

ΠΡ. ΓΔΛΗΘΑ 

Πη.1 Ξαηδεία ρσξίο δηαθξίζεηο θαη απνθιεηζκνχο, πξαγκαηηθά δεκφζην θαη δσξεάλ 

αγαζφ. 

Σαξαθηεξηζηηθά ηεο Ξαηδείαο πνπ αξκφδνπλ ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία, ζε έλα 

πνιηηηζκέλν θαη επλνκνχκελν θξάηνο, κέηνρν ησλ Δπξσπατθψλ θεθηεκέλσλ. 

 

Πη.2 Αλαβάζκηζε ηνπ θχξνπο ηεο Ρ.Δ.Δ. Θαηαμίσζε ησλ απνθνίησλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο. 

Ζ θνίηεζε ζηελ Ρ.Δ.Δ. έρεη αληηθεηκεληθά πςειέο απαηηήζεηο ζε γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο. Ξαξφια απηά, ηα ζρνιεία ηεο Ρ.Δ.Δ. απνηεινχλ αθφκε θαη ζήκεξα 

πξννξηζκφ θπξίσο γηα ηνπο καζεηέο εθείλνπο πνπ ζηηγκαηίδνληαη σο «αδχλακνη», κε 

«καζεζηαθέο δπζθνιίεο» θαη έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη πξνζδνθίεο. 

Απηφ πνπ πξέπεη λα αιιάμεη δξακαηηθά δελ είλαη ε Ρ.Δ.Δ., αιιά ν ηξφπνο πνπ 

ηελ αληηκεησπίδεη ε Θνηλσλία. Ξξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ φιεο νη δπλαηφηεηεο 

πξνβνιήο ηεο Ρερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. 
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Πήκεξα ππάξρεη έλαο νινέλα απμαλφκελνο αξηζκφο καζεηψλ πνπ είλαη 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνη σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία θαη ηελ εηζαγσγή ηνπο 

ζηελ Ρξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Θνληά ζε απηνχο πξνζηίζεληαη πνιινί απφθνηηνη ηνπ 

Γεληθνχ Ιπθείνπ, αιιά θαη ηεο Ρξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίνη εμσζήζεθαλ ζε 

ιάζνο επηινγέο απφ ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ, απφ άγλνηα ή αθνινπζψληαο ην 

«ξεχκα» θαη ηψξα αλαζρεδηάδνπλ ηε δσή ηνπο θαζψο αληηκεησπίδνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. 

Ζ αλάδεημε θαη ε πξνβνιή ηνπ ξφινπ ηεο Ρ.Δ.Δ. ζα βνεζήζεη Καζεηέο, Γνλείο θαη 

Θνηλσλία λα αληηιεθζνχλ εγθαίξσο ηα εξγαζηαθά, παξαγσγηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε 

απηήο ηεο επηινγήο. 

Γηα λα γίλεη πην ειθπζηηθή θαη αληαγσληζηηθή ε Ρ.Δ.Δ. ζα πξέπεη λα δνζνχλ θίλεηξα 

ζηνπο καζεηέο γηα ηηο ζπνπδέο ηνπο, ηα επαγγεικαηηθά ηνπο πξνζφληα θαη δηθαηψκαηα, 

ηελ αλαγλψξηζε ησλ πηπρίσλ ηνπο, ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, ηε δπλαηφηεηα 

ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε Ρ.Δ.Η. θαη Ξαλεπηζηήκηα. 

Ζ κεγαιχηεξε θαηαμίσζε ησλ απνθνίησλ ηεο Ρ.Δ.Δ. είλαη ε επηηπρεκέλε έληαμή 

ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε νπνία ζα δψζεη θαη ψζεζε ζε φινπο ηνπο 

παξαγσγηθνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, ζηηο κεηαθνξέο, ηηο επηθνηλσλίεο, ηηο 

θαηαζθεπέο, ηνλ ηνπξηζκφ, ηελ γεσξγία, ηε βηνκεραλία, ηελ ελέξγεηα θιπ. 

Ππγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θχξνπο ηεο Ρ.Δ.Δ. παξνπζηάδνληαη 

ηεθκεξησκέλα ζην Αλάηππν «Ππκπεξάζκαηα θαη Ξξνηάζεηο» ηεο Δπηζηεκνληθήο 

Ζκεξίδαο «Ρερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε – Σζέο, Πήκεξα, Αχξην», Θεζζαινλίθε 

2011 (βι. «Πεκείν 5», ζει. 167) 

(βι. ζπλεκκέλν 5 θαη http://www.oltee.gr/?p=5929). 

Δπηγξακκαηηθά αλαθέξνπκε εδψ: 

– Πηαζεξφηεηα ζηελ ΡΔΔ. Όρη ζπλερείο κεηαξξπζκίζεηο. 

– Παθήο ζηνρνζεζία. 

– Ξαξνρή πςεινχ επηπέδνπ ηερληθήο εθπαίδεπζεο. 

– Θαηνρχξσζε επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ. 

– Πχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

– Απνηειεζκαηηθφο επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο. 

– Ιεηηνπξγία πεδίσλ Δθαξκνζκέλσλ επηζηεκψλ απνθιεηζηηθά ζην Ρερλνινγηθφ Ιχθεην. 

– Ηζνηηκία απνιπηεξίσλ Γεληθνχ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Ιπθείνπ. 

– Ηζφηηκε πξφζβαζε ζηελ Ρξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

– Δθδειψζεηο ελεκέξσζεο Γνλέσλ θαη θνηλνχ. 

– Δθ βάζξσλ αιιαγή λννηξνπίαο ηεο Διιεληθήο Θνηλσλίαο. 

http://www.oltee.gr/?p=5929
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Πη.3 Νπζηαζηηθφο Γηάινγνο γηα ηε Ξαηδεία κε βάζε ηηο πξνηάζεηο ησλ Φνξέσλ 

εθπξνζψπεζεο ηνπ Θιάδνπ θαη ηεο Δθπαηδεπηηθήο Θνηλφηεηαο. 

Ζ Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ. θαηάγγεηιε εγθαίξσο θαη εκπεξηζηαησκέλα ηηο αληηδεκνθξαηηθέο πξαθηηθέο 

πνπ επηρεηξήζεθαλ, κε ζηεκέλεο «δηαιέμεηο» θαη επηιεθηηθή πξνβνιή ησλ επηζπκεηψλ 

απφςεσλ, ελψ ηαπηφρξνλα αγσλίδεηαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί έλαο νπζηαζηηθφο 

δηάινγνο γηα ηελ Ξαηδεία, ζηνλ νπνίν δηεθδηθεί ηε ζέζε πνπ ηεο αλήθεη δηθαησκαηηθά. 

(βι. http://www.oltee.gr/?p=5453 θαη http://www.oltee.gr/?p=5605) 

 

Πη.4 Αξλνχκαζηε ηηο κλεκνληαθέο επηηαγέο πνπ δηαιχνπλ ηελ Δθπαίδεπζε, ηηο 

«Νδεγίεο» ηεο ΔΔ θαη φζα απηή επηρεηξεί λα επηβάιιεη κέζσ ηεο Δξγαιεηνζήθεο ηνπ 

Ν.Ν.Π.Α. 

Ξξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζχκθσλα κε ηηο 

κλεκνληαθέο επηηαγέο, κε ην Λ. 4172/2013 θαηαξγήζεθαλ εηδηθφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ θαη 

κε ην Λ. 4186/2013 θαηαξγήζεθαλ θαη νη ΔΞΑ.Π., κε απνηέιεζκα ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθνί 

λα ηεζνχλ ζε δηαζεζηκφηεηα. 

Νη πνιηηηθέο ηνπ Ν.Ν.Π.Α. θαη ηεο Δ.Δ. νδεγνχλ ηε γλψζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ζηελ 

πιήξε ππαγσγή ηνπο ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ. Ξξνθεηκέλνπ λα επεξεάζνπλ 

ηελ θνηλή γλψκε, εκθαλίδνπλ ηηο επηδηψμεηο ηνπο λα ηαπηίδνληαη δήζελ κε ηηο αλάγθεο 

ηεο θνηλσλίαο. Νη επηρεηξήζεηο ζα βξίζθνπλ ζηελ Δ.Δ. εξγαηηθφ δπλακηθφ πην 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπο, επνκέλσο ζα πξνβνχλ ζε επελδχζεηο, ζα ππάξμεη 

αλάπηπμε, απαζρφιεζε θαη ζα κεησζεί ε αλεξγία. 

Πηελ εηζήγεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ «αλαζρεδηαζκφ» ηεο εθπαίδεπζεο 

(2012) γίλεηαη αλαθνξά ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ επηβάιιεη ν παγθφζκηνο 

αληαγσληζκφο. Νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο δηαηήξεζαλ θαηά ην 2012 ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ κεραληζκψλ ππνζηήξημεο γηα καζεηέο θαη θνηηεηέο. Απφ ηηο ρψξεο ηνπ Λφηνπ, ε 

Ηζπαλία, ε Θχπξνο θαη ε Ξνξηνγαιία αλέθεξαλ κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ελψ θακία 

αλαθνξά δελ γίλεηαη ζηελ Διιάδα, ε νπνία βξίζθεηαη πιένλ ζηελ ηειεπηαία ζέζε 

αλάκεζα ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. σο πξνο ηηο δαπάλεο γηα ηελ Ξαηδεία. 

Πεκαληηθέο ζπλέπεηεο ηεο ππνρξεκαηνδφηεζεο ζηνλ Δπξσπατθφ λφην είλαη ηα άδεηα 

καζεηηθά ζξαλία θαη ε πξφσξε ζρνιηθή εγθαηάιεηςε πνπ αλέξρεηαη ζε απαξάδεθηα 

επίπεδα (π.ρ. Ηζπαλία 26,5% θαη Ξνξηνγαιία 23,2% γηα ηηο ρψξεο πνπ δίλνπλ ζηνηρεία). 

Πηα πιαίζηα ηεο αλαγθαηφηεηαο «αλαζρεδηαζκνχ θαη αλαβάζκηζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

θπξίσο ηεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο», ελεξγνπνηήζεθαλ: 

http://www.oltee.gr/?p=5453
http://www.oltee.gr/?p=5605
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– Ζ «Δπξσπατθή Ππκκαρία Καζεηείαο» κε ηελ ππνγξαθή Κλεκνλίνπ γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηελ Δπξψπε, κεηαμχ Γεξκαλίαο θαη 

Διιάδαο, Ηηαιίαο, Ηζπαλίαο, Ξνξηνγαιίαο, Ιεηνλίαο, Πινβαθίαο. 

– ην «Κλεκφλην θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο» πνπ ππνγξάθεθε κεηαμχ ησλ 

ππνπξγείσλ παηδείαο Γεξκαλίαο θαη Διιάδαο. 

Όια πξνβιέπνπλ κέηξα γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ γεξκαληθνχ κνληέινπ ζηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ ρσξψλ, θαη άκεζεο 

εθαξκνγέο ζπζηεκάησλ καζεηείαο ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, 

ζε ζπλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο. Ξξνθεηκέλνπ λα «βνεζεζνχλ» νη αζζελέζηεξεο ρψξεο, 

νη Γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο «πξνζθέξνληαη» λα «θηινμελήζνπλ» σο 

καζεηεπφκελνπο κεηαλάζηεο φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο λενιαίνπο ησλ άιισλ 

ρσξψλ. 

 

Πη.5 Απνξξίπηνπκε ηα «κηζζνιφγηα – θησρνιφγηα». Αξλνχκαζηε ηα ζθαγηαζηηθά 

αζθαιηζηηθά, ζπληαμηνδνηηθά, θνξνινγηθά κέηξα. 

 

Πη.6 Εεηνχκε δηαζθάιηζε ηνπ ΓΖΚΝΠΗΝ, ΑΛΑΓΗΑΛΔΚΖΡΗΘΝ θαη ΘΝΗΛΩΛΗΘΝ 

ραξαθηήξα ηεο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Δπαξθή ΑΛΑΘΔΦΑΙΑΗΝΞΝΗΖΠΖ ησλ 

Αζθαιηζηηθψλ Ρακείσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηάο ηνπο. 

Κε ην λέν αζθαιηζηηθφ θαηαξγείηαη θάζε έλλνηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ην ζχζηεκα 

κεηαηξέπεηαη απφ αλαδηαλεκεηηθφ ζε θεθαιαηνπνηεηηθφ. 

Ρν λέν ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα πξνβιέπεη αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο (67 έηε θαη 40 

ρξφληα εξγαζίαο) θαη κείσζε ησλ ζπληάμεσλ. 

Ρν πφξηζκα ηεο «Δπηηξνπήο Πνθψλ» πηνζέηεζε ηελ πξνψζεζε ηνπ αηνκηθνχ 

θεθαιαηνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε πιήξε αληαπνδνηηθφηεηα κεηαμχ εηζθνξψλ θαη 

παξνρψλ, ηε ζεζκνζέηεζε ηεο αξρήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηζθνξψλ (θαη αβέβαησλ 

παξνρψλ), ηελ ελνπνίεζε θχξηαο, επηθνπξηθήο ζχληαμεο θαη εθάπαμ, ηελ αχμεζε ησλ 

ρξφλσλ εξγαζίαο θαη ηε ρνξήγεζε εζληθήο ζχληαμεο βάζεη εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ. 

Ρν ηειηθφ πνζφ ηεο ζχληαμεο ζα δηακνξθψλεηαη κε βάζε ην πξνζδφθηκν δσήο θαη ην 

ζπλνιηθφ αξηζκφ εηψλ αζθάιηζεο ηνπ εξγαδφκελνπ. Ξξνηείλεηαη, αθφκα, ν 

επαλππνινγηζκφο ησλ πθηζηάκελσλ ζπληάμεσλ πνπ δίλνληαη ζήκεξα, κε βάζε ηα 

δεδνκέλα ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο θαη αδηεπθξίληζην πνζνζηφ αλαπιήξσζεο». 

(βι. ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΝ – ΠΛΡΑΜΗΝΓΝΡΗΘΝ http://www.oltee.gr/?p=5589) 

Εεηνχκε ηε δηαθχιαμε ηνπ Γεκφζηνπ αλαδηαλεκεηηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

ραξαθηήξα ηεο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ 

http://www.oltee.gr/?p=5589
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αζθαιηζηηθψλ Ρακείσλ απφ ηηο κέρξη ηψξα θαηαζηξνθηθέο δηαρεηξίζεηο ησλ 

θπβεξλψλησλ θαη ηελ εμαθάληζε ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπο. 
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