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Α. Ο Γηάινγνο, ην Δ.Τ.Π. θαη ε Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. 

Η Οκνζπνλδία Λεηηνπξγώλ Τερληθήο Επαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) 

εθπξνζσπεί θαη εθθξάδεη απνθιεηζηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ππεξεηνύλ ηελ 

Σ.Δ.Δ. σο ε αληηπξνζσπεπηηθή δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή ηνπο νξγάλσζε, από ην 1987. 

Επνκέλσο, ε ζπκκεηνρή ηεο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ζε θάζε ζπδήηεζε πνπ αθνξά ζηα εηδηθά ζέκαηα πνπ 

απαζρνινύλ ηελ Τ.Ε.Ε., ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηνπ δηεμαγόκελνπ Εζληθνύ θαη Δεκόζηνπ 

Δηαιόγνπ, είλαη πεξηζζόηεξν από επηβεβιεκέλε θαη απηνλόεηε. 

Υπελζπκίδνπκε όηη θαη ζην παξειζόλ ε Οκνζπνλδία καο έρεη ζπκκεηάζρεη ζηνλ 

Δζληθό δηάινγν γηα ηελ Παηδεία ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.Τ.Π. (ζην Σπκβνύιην Πξσηνβάζκηαο θαη 

Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο - Σ.Π.Δ.Ε.), θαηαζέηνληαο ππόκλεκα θαη παξνπζηάδνληαο ηηο 

ζέζεηο καο γηα ην «Τερλνινγηθό Λύθεην» ζηελ 30ε Σπλεδξίαζε ηεο Σ.Π.Δ.Ε. ηεο 7εο Ινπλίνπ 

2011, αλ θαη δελ ζπκπεξηιακβαλόκαζηε ζηα νξηδόκελα από ην Π.Δ. 127/2003 κέιε ηνπ 

Σπκβνπιίνπ. Σεκεηώλνπκε κάιηζηα κε ιύπε όηη ηελ ίδηα ζηηγκή, άιιεο Οκνζπνλδίεο 

εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ νη νπνίεο ήηαλ κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ απείραλ ζπζηεκαηηθά από ηηο 

εξγαζίεο ηνπ θαη δελ ζπκκεηείραλ ζηνλ Εζληθό δηάινγν. 

Επαλεηιεκκέλα έρνπκε ππνβάιιεη αίηεκα γηα εθπξνζώπεζε ηεο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ζηε ζύλζεζε 

ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Σπκβνπιίνπ Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο (Σ.Π.Δ.Ε.) κε 

ηε ζπκκεηνρή δύν κειώλ ηεο θαη ζηε ζύλζεζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Ε.ΣΥ.Π. κε έλα κέινο, κε 

ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ Π.Δ. πνπ νξίδεη ηε Σπγθξόηεζε, Οξγάλσζε, Λεηηνπξγία, 

Δηνηθεηηθή Υπνζηήξημε θαη έδξα ηνπ Εζληθνύ Σπκβνπιίνπ Παηδείαο. Σην κέιινλ ζα 

επαλεξρόκαζηε ζπλερώο ζρεηηθά κε απηό ην αίηεκά καο. 

Θεσξνύκε όηη ην Δ.Τ.Π. απνηειεί ην θνξπθαίν ζεζκηθό όξγαλν γηα ηε ράξαμε 

ελόο καθξνπξόζεζκνπ Εζληθνύ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ γηα ηελ Παηδεία (όπσο άιισζηε νξίδεη 

θαη ην ηδξπηηθό Π.Δ.) θαζώο θαη γηα κείδνλνο ζεκαζίαο δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, 

πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηεί ζρεηηθά πξνο ηνλ εθάζηνηε Υπνπξγό Π.Ε.Θ. Επνκέλσο θαη ζηελ 

παξνύζα θάζε, ζεσξνύκε όηη ην Δ.Τ.Π. απνηειεί ην πιένλ ππεύζπλν θαη αξκόδην 

Όξγαλν γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ Γεκόζηνπ Γηαιόγνπ γηα ηελ Παηδεία, όπσο ην έπξαμε κε 

επηηπρία θαη ζην παξειζόλ. Επρόκαζηε ηε γξήγνξε ελεξγνπνίεζε ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ ζεζκηθνύ ηνπ έξγνπ, ελώ επηθπιαζζόκαζηε λα θαηαζέζνπκε ζην κέιινλ 

αλαιπηηθόηεξεο πξνηάζεηο ζηα επί κέξνπο ζέκαηα πνπ πξόθεηηαη λα απαζρνιήζνπλ ηηο νκάδεο 

εξγαζίαο πνπ πξνηίζεζηε – όπσο καο γλσξίζαηε θ. Πξόεδξε – λα ζπζηήζεηε. 

Φπζηθά, όπσο έρνπκε ζπλαπνθαζίζεη κε ηα κέιε καο (ηηο Ελώζεηο Λεηηνπξγώλ Τερληθήο 

& Επαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο, Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.), ζα αληαπνθξηζνύκε θαη ζε θάζε πξόζθιεζε 

γηα νπζηαζηηθό δηάινγν ζηα πιαίζηα ησλ Θεζκώλ: 

–  παξά ην γεγνλόο όηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζπλάληεζή καο κε ηνλ Υπνπξγό 

Παηδείαο 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), 

http://www.oltee.gr/?p=4610
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–  παξά ηε δηθαηνινγεκέλε θαρππνςία όηη νη απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ είλαη ήδε 

πξνεηιεκκέλεο θαη όηη ν δηάινγνο είλαη πξνζρεκαηηθόο, ζύκθσλα κε ηηο επηθπιάμεηο πνπ 

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

ηύπνπ κε αξ. 54/27-01-2016 (βι. http://www.oltee.gr/?p=5453, 

http://www.oltee.gr/?p=5605), 

–  κε πιήξε επίγλσζε όηη ν ηξόπνο πνπ ελζπλείδεηα έρνπκε επηιέμεη λα ιεηηνπξγνύκε, 

έμσ από ζπληερληαθά ζπκθέξνληα, έμσ από ηε ζπλδηθαιηζηηθή «πεπαηεκέλε», ρσξίο 

ηελ θαζνδήγεζε ή πνδεγέηεζε θνκκαηηθώλ παξαηάμεσλ θαη ρσξίο ηδενιεπηηθέο 

εκκνλέο, ελεξγνπνηεί ηα απηόκαηα αληαλαθιαζηηθά ηνπ «ζπζηήκαηνο» πνπ πξνζπαζεί 

ιπζζαιέα λα απνθιείζεη ηελ Οκνζπνλδία θαη λα πλίμεη ηε θσλή καο, 

–  κε ζπλαίζζεζε όηη θακηά άιιε ζπλδηθαιηζηηθή Οξγάλσζε δελ πξόθεηηαη λα 

ππνζηεξίμεη απόςεηο θαη λα ηεθκεξηώζεη ζέζεηο ΚΑΘΑΡΑ θαη ΜΟΝΟ ΤΠΔΡ ηεο 

Αλώηεξεο Γεπηεξνβάζκηαο Σ.Δ.Δ. θαη 

–  κε ππεπζπλόηεηα θαη ζπλέπεηα ζην όξακα γηα ηελ Σ.Δ.Δ. πνπ εθθξάδνπκε, αιιά 

θαη πιήξε ζπλείδεζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο καο ππνρξέσζεο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

πνπ ηελ ππεξεηνύλ θαη εθπξνζσπνύκε αληηπξνζσπεπηηθά. 

 

Β. Η Σ.Δ.Δ. ζηελ Διιάδα 

Είλαη ζεκαληηθό λα παξαθνινπζήζεη θάπνηνο ηελ πνξεία ηεο Τ.Ε.Ε. ζηελ Ειιάδα κέζα 

από κηα εμέιημε 190 ρξόλσλ. Από ην πξώην Τερληθό Σρνιείν Αίγηλαο πνπ ηδξύζεθε από ηνλ 

Καπνδίζηξηα ην 1858, έσο ην Ν. 4186/2013. (βι. Πξαθηηθά Επηζηεκνληθήο Ηκεξίδαο «Τερληθή 

Επαγγεικαηηθή Εθπαίδεπζε – Φζέο, Σήκεξα, Αύξην», Θεζζαινλίθε 2011, ζει. 71, 

http://www.oltee.gr/?p=5935). 

Οξόζεκν ζηελ Δθπαηδεπηηθή ηζηνξία ηεο ρώξαο απνηειεί αλακθίβνια ν Ν. 

1566/1985, επί Υπνπξγίαο ηνπ θ. Απ. Καθιακάλε, κε ηνλ νπνίν ε Σ.Δ.Δ. εληάρζεθε ζηηο 

δνκέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζην δεύηεξν θύθιν ηεο Αλώηεξεο 

Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο. Ο Νόκνο απηόο αληηκεησπίδεη ζε βάζνο θαη έθηαζε όια ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ Εθπαίδεπζε, θάζε ηύπνπ θαη είδνπο, θαζώο θαη ζε όινπο ηνπο 

εκπιεθόκελνπο ζπληειεζηέο ηεο. Σην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ 30 εηώλ πνπ κεζνιάβεζε κέρξη 

ζήκεξα, έγηλαλ πνιιέο «κεηαξξπζκίζεηο» θαη ηξνπνπνηήζεηο επηκέξνπο δηαηάμεώλ ηνπ. 

Ωζηόζν, ην γξάκκα, αιιά θπξίσο ην πλεύκα ηνπ Ν. 1566/85, δελ κπόξεζε λα μεπεξαζζεί, 

παξακέλεη κέρξη θαη ζήκεξα ζε ηζρύ θαη εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί σο βάζε θαη ζεκείν 

αλαθνξάο. Σπγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη όηη: 

– Τα ιύθεηα ιεηηνπξγνύλ σο γεληθά, θιαζηθά, ηερληθά - επαγγεικαηηθά θαη εληαία 

πνιπθιαδηθά» (άξζξν 6 παξ. 1). 

– «α) Τν ηερληθό — επαγγεικαηηθό ιύθεην επηδηώθεη επηπιένλ λα κεηαδώζεη ζηνπο 

καζεηέο ηηο απαηηνύκελεο ηερληθέο ή άιιεο επαγγεικαηηθέο γλώζεηο θαη λα αλαπηύμεη ηηο 

δεμηόηεηέο ηνπο, ώζηε κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο λα κπνξνύλ λα απαζρνιεζνύλ κε 

http://www.oltee.gr/?p=5453
http://www.oltee.gr/?p=5605
http://www.oltee.gr/?p=5935
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επηηπρία ζε νξηζκέλν ηερληθό ή επαγγεικαηηθό θιάδν. β) Οη καζεηέο ησλ ηερληθώλ – 

επαγγεικαηηθώλ ιπθείσλ αζθνύληαη ζην επάγγεικα» (άξζξν 6 παξ. 3). 

– Αθόκε, πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηερληθώλ - επαγγεικαηηθώλ ζρνιώλ, όπνπ 

«Εθηόο από ηνπο γεληθνύο ζθνπνύο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

εηδηθόηεξνο ζθνπόο ηεο ηερληθήο – επαγγεικαηηθήο ζρνιήο είλαη ε κεηάδνζε ηερληθώλ 

θαη επαγγεικαηηθώλ γλώζεσλ θαη ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ, ώζηε ν απόθνηηνο λα 

κπνξεί λα αζθήζεη κε επηηπρία νξηζκέλν επάγγεικα θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο. Παξάιιεια επηδηώθεηαη ε εκπέδσζε 

θαη ν εκπινπηηζκόο ησλ γεληθώλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ» (άξζξν 9, παξ. 1). 

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

ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ καζεηώλ ησλ ηερληθώλ - επαγγεικαηηθώλ ιπθείσλ, ησλ 

εληαίσλ πνιπθιαδηθώλ ιπθείσλ θαη ησλ ηερληθώλ - επαγγεικαηηθώλ ζρνιώλ 

ζπγθξνηνύληαη θαη ιεηηνπξγνύλ αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο ζρνιηθά 

εξγαζηεξηαθά θέληξα (Σ.Ε.Κ.)…» (άξζξν 10, παξ. 1). 

Αθνινύζεζαλ επαλσηέο κεηαξξπζκίζεηο θαη αλαδηαξζξώζεηο, όρη ρσξίο ζρεδηαζκό, 

αιιά ζίγνπξα ρσξίο ζπλέρεηα θαη δηάξθεηα, νη νπνίεο επέθεξαλ κόληκν απνπξνζαλαηνιηζκό 

θαη δηαηάξαδαλ πεξηνδηθά ηελ ππόζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ηεο Τ.Ε.Ε. Αιιαγέο 

ζηελ νλνκαζία ηνπ Τπνπξγείνπ, ζηελ νλνκαζία ησλ ζρνιείσλ ηεο Τ.Ε.Ε., ζηηο δνκέο 

δηνίθεζεο θαη επνπηείαο ηνπο, ζηελ νλνκαζία ησλ εηδηθνηήησλ, ζηε δνκή θαη 

πεξηερόκελν ζπνπδώλ, ζηνπο παξερόκελνπο ηίηινπο, ζηα δηθαηώκαηα ησλ απνθνίησλ, 

ζηελ πξόζβαζε (ή ζηνλ απνθιεηζκό) ηνπο ζε Τξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θιπ. 

Πνηέ ε Παηδεία θαη ε Εθπαίδεπζε δελ έγηλαλ εζληθή ππόζεζε, ώζηε κε ηε ζπκκεηνρή 

θαη ηε ζπλαίλεζε όισλ λα αθνινπζνύληαη πνιηηηθέο καθξάο πλνήο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε 

δηάξθεηά ηνπο ! 

Κνληά ζε απηά, ην ζπληερληαθό θαηεζηεκέλν ηεο Γεληθήο εθπαίδεπζεο επηθύιαζζε (θαη 

ζπληεξεί αθόκε) ηελ πιένλ απαμησηηθή πξνζέγγηζε πξνο ηελ Τ.Ε.Ε., ηελ νπνία αληηκεηώπηδε 

πάληα σο ην δνρείν «απνξξηκκάησλ» ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο. Εύθνινο ζηόρνο θαη 

κόληκα πξνζθεξόκελε γηα ζπλερείο πεηξακαηηζκνύο, κνλίκσο ππνιεηπόκελε θαη 

ελνρνπνηεκέλε, ε Τ.Ε.Ε. παξέκελε ζε παξαηεηακέλε ππνβάζκηζε θαη πνηέ δελ θαηάθεξε 

λα πξνζειθύζεη πεξηζζόηεξν από ην 30% ηνπ ζπλόινπ ησλ καζεηώλ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ν 

κέζνο επξσπατθόο όξνο θηλείηαη ζην 50% θαη ζηηο πξνεγκέλεο εθπαηδεπηηθά ρώξεο ππεξβαίλεη 

αθόκε θαη ην 70% ! 

Σν 2013 ε Τ.Ε.Ε. δέρζεθε ην πιένλ θαίξην πιήγκα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο 200 εηώλ 

ηζηνξίαο ηεο. Καηαξγήζεθαλ νη πην δεκνθηιείο Τνκείο θαη Εηδηθόηεηεο από ηα Επαγγεικαηηθά 

Λύθεηα, 2.500 Εθπαηδεπηηθνί Τερληθώλ Εηδηθνηήησλ πνπ δίδαζθαλ ζε απηά βγήθαλ ζε 

δηαζεζηκόηεηα θαη θαηαξγήζεθαλ πιήξσο νη Επαγγεικαηηθέο Σρνιέο - ΕΠΑ.Σ. 

Η Σ.Δ.Δ. απνδπλακώζεθε, θαίξηεο εηδηθόηεηέο ηεο εθδηώρζεθαλ από ηελ 

Σππηθή Δθπαίδεπζε, εληζρύζεθε ζπζηεκαηηθά ε Με Τππηθή Μάζεζε ησλ Φξνληηζηεξίσλ 

Καηάξηηζεο Ι.Δ.Κ., ελώ εηζέβαιε ε Μαζεηεία ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ζην 4ν έηνο ησλ ΕΠΑ.Λ. 
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Σν 2015 ε λέα Κπβέξλεζε επαλαπξνζέιαβε ηνπο Εθπαηδεπηηθνύο Τερληθώλ 

Εηδηθνηήησλ πνπ είραλ βγεη ζε δηαζεζηκόηεηα θαη μαλαιεηηνύξγεζε ηνπο θαηαξγεκέλνπο 

Σνκείο θαη Δηδηθόηεηεο ζηα Επαγγεικαηηθά Λύθεηα - ΕΠΑ.Λ. Ωζηόζν: 

– Δελ αλαζπζηάζεθαλ νη ΕΠΑ.Σ. θαη 

– Δελ ιεηηνύξγεζαλ όιεο νη εηδηθόηεηεο ησλ ΕΠΑ.Λ., θαζώο ε αλαζύζηαζε ησλ 

θαηαξγεκέλσλ έγηλε κε θαζπζηέξεζε θαη ελώ είραλ ήδε νινθιεξσζεί νη δειώζεηο πξνηίκεζεο 

ησλ ηειεηνθνίησλ ησλ Γπκλαζίσλ, νη νπνίνη κάιηζηα ήηαλ πιήξσο αλελεκέξσηνη. 

Φέηνο, πξηλ πξνιάβνπλ αθόκε λα νξζνπνδήζνπλ ηα ΔΠΑ.Λ., απηή ε ίδηα 

Κπβέξλεζε πνπ επαλέθεξε ηνπο θαηαξγεκέλνπο Τνκείο θαη ηνπο εθδησρζέληεο εθπαηδεπηηθνύο, 

θαίλεηαη λα ζπλερίδεη ηνπο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο ηεο πξνεγνύκελεο, δηαθσλώληαο 

κόλν ζηελ …ηδενινγηθή ηεθκεξίσζε, εμνβειίδνληαο ΟΛΟΚΛΗΡΗ πιένλ ηελ Σ.Δ.Δ. ΔΞΩ 

από ηε ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ Σππηθή Δθπαίδεπζε, ηα ηερληθά ζρνιεία θαη όινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηερληθώλ εηδηθνηήησλ, ελζσκαηώλνληάο ηνπο ζηε Με Τππηθή Μάζεζε 

ησλ Φξνληηζηεξίσλ Καηάξηηζεο Ι.Ε.Κ., ελώ επηζεκνπνηείηαη ε ΠΛΗΡΗ ΠΑΡΑΓΟΗ ηνπ 4ν 

έηνπο ησλ ΕΠΑ.Λ. ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο (Ο.Α.Ε.Δ.) θαη ζηε Μαζεηεία ηνπ … 

Επηζήκσο πιένλ ρξεζηκνπνηείηαη από ην Υπνπξγείν ν λεόθνπνο (γηα ηα Ειιεληθά 

δεδνκέλα) όξνο Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (Ε.Ε.Κ.). Επηδηώθεηαη κάιηζηα 

λα εκθαληζηεί όηη Εθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε απνηεινύλ έλα εληαίν είδνο «Μάζεζεο». 

Επηπιένλ, ε Κπβέξλεζε πξνσζεί ηελ εηζβνιή ηεο «Μαζεηείαο» κέζα ζηα ρνιεία 

ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηε ζηαδηαθή παξάδνζή ηνπο ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο. Τεο 

ίδηαο Μαζεηείαο ελαληίνλ ηεο νπνίαο αγσληδόηαλ από ηα έδξαλα ηεο αληηπνιίηεπζεο ! 

Τν κέγα δεηνύκελν πιένλ γηα ηελ Τ.Ε.Ε. δελ είλαη ην βέιηηζην δεκόζην ζρνιείν 

ηεο, αιιά ην εάλ ζα παξακείλεη ΥΟΛΔΙΟ ηνπ Τπνπξγείνπ ΠΑΙΓΔΙΑ ή ζα 

παξαδνζεί πιήξσο ζηε ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ησλ Ι.Δ.Κ. θαη 

ζηε ΜΑΘΗΣΔΙΑ ηνπ Τπνπξγείνπ ΔΡΓΑΙΑ, ζύκθσλα κε ηηο αθξαία 

λενθηιειεύζεξεο επηηαγέο ηνπ Ο.Ο.Σ.Α., εμαγληζκέλεο απηή ηε θνξά κεηά ηελ αλάδπζή ηνπο 

από ηελ θαζαγηαζηηθή θνιπκβήζξα ηεο «πξννδεπηηθήο ηεθκεξίσζεο» θαη επηρεηξεκαηνινγίαο. 

 

Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. 

 

 

 

 


