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Πξηλ ιήμεη ε κεηαβαηηθή πεξίνδνο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ έθεξε 

ν Ν. 4186/2013 ζηελ πνιχπαζε Σ.Δ.Δ., μεθίλεζε ε επφκελε κεηαξξχζκηζε, γηα πξψηε θνξά 

«πξνο ηα αξηζηεξά». Παξαγσγή ζσξείαο λφκσλ, δηαηάμεσλ θαη απνθάζεσλ πνπ θηινδνμνχζαλ 

λα είλαη πξντφληα ζπγθιίζεσλ θαη ζπλαηλέζεσλ δεκνθξαηηθψλ αλνηθηψλ δηαδηθαζηψλ (ζην φλνκα 

πάληα ηεο …αλαβάζκηζεο ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

απνηειέζκαηνο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ ξφινπ…) ! Γηα έλα ΔΠΑ.Λ. κε ηαμηθφ, 

ηζφηηκν ηνπ ΓΔ.Λ., ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη δπλαηνηήησλ ! Σν ζρνιείν πνπ δελ ζα είλαη πιένλ 

απηφ ηε «δεχηεξεο» επηινγήο !  

Τςεινί ζηφρνη θαη νξάκαηα πνπ γηα λα επηηεπρζνχλ πξέπεη λα εθαξκνζζεί ε θαηάιιειε 

πνιηηηθή ! Αιιηψο, άιιε κηα πνιηηηθή εγεζία ηνπ Παηδείαο ζα θαηαγξάςεη ηηο δηθέο ηεο ζειίδεο 

απνηπρίαο ζην παρχ βηβιίν ηεο ηζηνξίαο ησλ «κεηαξξπζκίζεσλ» ηεο εθπαίδεπζεο, κε ζχκα, 

αθφκε κηα θνξά, ηελ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε !!!  

Αο δνχκε, φκσο αλαιπηηθά ην Νόκν 4386/2016. 

Με ηνλ Δζληθφ, Κνηλσληθφ θαη Γεκφζην Γηάινγν ζε εμέιημε, πξηλ ηα πνξίζκαηα ησλ 

Δπηηξνπψλ θαη πξηλ ην ηέινο ησλ Παζραιηάηηθσλ δηαθνπψλ (ηπραίν;), ςεθίζηεθε ζηε Βνπιή 

ζηηο 6 Μαΐνπ 2016 ν λφκνο 4386 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ Έξεπλα» (ΦΔΚ 83/η. Α΄/11-5-2016) κε 

άιιεο δηαηάμεηο «ξπζκίζεσλ» γηα ηα «δεηήκαηα» ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηελ ππεξεηνχλ. Ο λένο απηφο Νφκνο απηφο επελδχεη θαη ζπκπιεξψλεη ην 

γξάκκα θαη ην πλεχκα ηνπ Ν. 4186/2013, ηνλ νπνίν δήζελ ζα θαηαξγνχζε ε Κπβέξλεζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 

Α. Σν «Μεηαιπθεηαθό έηνο − Σάμε Μαζεηείαο» 

1. ην Ν. 4186/2013, «Άξζξν 7 Γηάξζξσζε πνπδψλ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη 

Σάμεηο Μαζεηείαο»: 

«Σν Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην πξνζθέξεη δύν θύθινπο ζπνπδώλ, νη νπνίνη αλήθνπλ ζην ηππηθό 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα: 
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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Σν «λέν» Νέν ΔΠΑ.Λ. ζε ηξνρηά νξηζηηθήο ΚΑΣΑΡΓΗΗ ! 
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α. ην «Γεπηεξνβάζκην Κχθιν πνπδψλ» θαη 
β. ην «Μεηαδεπηεξνβάζκην θχθιν ζπνπδψλ», ηελ «Σάμε Μαζεηείαο»». 

Με ην Ν. 4386/2013, «Άξζξν 66 Ρπζκίζεηο γηα ηα δεηήκαηα ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο»: 

«Σν άξζξν 7 ηνπ λ. 4186/2013 (Α΄193), φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 
«Άξζξν 7 
Γηάξζξσζε πνπδψλ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη Σάμεηο Μαζεηείαο 
1. Σν Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην πξνζθέξεη δύν θύθινπο ζπνπδώλ σο εμήο: 
α. ην «Γεπηεξνβάζκην Κχθιν πνπδψλ», πνπ αλήθεη ζην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη 
β. ην «Μεηαιπθεηαθό έηνο − ηάμε καζεηείαο», πνπ απνηειεί «Μεηαδεπηεξνβάζκην Κχθιν πνπδψλ» 
θαη αλήθεη ζην κε ηππηθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα»». 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ: Σν ΔΠΑ.Λ., Λύθεην ηεο Αλώηεξεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο πνπ εληάζζεηαη ζην ηππηθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ζα πξνζθέξεη δύν 

θύθινπο ζπνπδώλ, έλαλ ηνπ ηππηθνύ θαη έλαλ ηνπ κε ηππηθνύ εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο !!! Βξέζεθε, ινηπφλ, ε ιχζε χπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο καζεηείαο ζε ηάμε 

κεηαιπθεηαθή ηάμε, πνπ ζα πξνζθέξεη ην ΔΠΑ.Λ., αιιά εθηφο ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ! ΠΛΗΡΗ ε ΑΣΑΞΙΑ θαη ε ΣΡΔΒΛΩΗ πξντφλ αλψηεξσλ πλεπκαηηθψλ δηεξγαζηψλ, 

κεηαξξχζκηζε ζηελ νινθιήξσζε ηνπ ΑΛΛΑΛΟΤΜ !!! 

2. α) Καηά ην Ν. 4186/2013, άξζξν 7, παξ. 3. 

«Σελ επζχλε πινπνίεζεο ηεο ηάμεο καζεηείαο, ηεο ηνπνζέηεζεο ζε ρψξνπο εξγαζίαο ησλ θνηηνχλησλ, 

θαζψο θαη φια ηα ζρεηηθά κε απηήλ έρεη ην ΔΠΑ.Λ. θαη ν Ο.Α.Δ.Γ.. Η ηνπνζέηεζε ζε ρψξνπο εξγαζίαο 

ησλ θνηηνχλησλ θαη παξαθνινχζεζή ηνπο ζεσξείηαη άζθεζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.»,  

Αληηθαηαζηάζεθε κε ην Ν. 4386/2016. 

 «Σελ επζχλε πινπνίεζεο ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο − Σάμεο Μαζεηείαο», έρεη ην ΔΠΑ.Λ. ή ην Δ.Κ. Με 

θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 

θαζνξίδνληαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ηεο καζεηείαο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΑΔΓ.» 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ: Έιαβε ηέινο ε «δηεθδίθεζε» (;) ηεο επζχλεο πινπνίεζεο ηνπ 

«Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο − Σάμεο Μαζεηείαο» απφ ην ΔΠΑ.Λ. ή ην Δ.Κ. Σα ζρνιεία ζα «έρνπλ ηελ 

επζχλε πινπνίεζεο», αιιά ε δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ηεο καζεηείαο πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΑΔΓ ! Γειαδή, …πιήξεο «μεθαζάξηζκα ξφισλ» !!! 

2. β) «Η ηνπνζέηεζε ζε ρψξνπο εξγαζίαο ησλ θνηηνχλησλ θαη παξαθνινχζεζή ηνπο ζεσξείηαη άζθεζε 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη ε ζρέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ κε ην εξγαζηαθό θαη ην δηδαθηηθό σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθώλ».  

ΤΜΠΔΡΑΜΑ: Γηα λα «πεξάζεη» ρσξίο αληηδξάζεηο ν εμνβειηζκφο ηεο ΣΔΔ ζηελ 

Καηάξηηζε θαη ηε Μαζεηεία, πξνζθέξεη ππφζρεζε γηα «θεξαζάθη» ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Κξαηάκε κηθξφ θαιάζη. Παξακέλεη ν ζηφρνο γηα εμνηθνλφκεζε σξψλ θαη κεδεληζκφ ησλ 

πξνζιήςεσλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ ηερληθψλ εηδηθνηήησλ !!! 

2. γ) «Πξνυπφζεζε εγγξαθήο ζην «Μεηαιπθεηαθφ έηνο – ηάμε καζεηεία» είλαη απνιπηήξην θαη πηπρίν..»  

ΤΜΠΔΡΑΜΑ: Απνθιείνληαη φζνη θαηέρνπλ ΜΟΝΟ πηπρίν εηδηθφηεηαο (απφθνηηνη 

ΣΔΔ, ΣΔ ή θαη ΔΠΑΛ πνπ δελ απέθηεζαλ απνιπηήξην ιπθείνπ). Γηαηί ; 
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3. Με ην Ν. 4386/2016 επήιζαλ αληηθαηαζηάζεηο δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 9, παξ. 3, ηνπ 

Ν. 4186/2013, φπσο: 

3. α) Σν «πξφγξακκα εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ηεο εηδηθφηεηαο επηά (7) ζπλνιηθά σξψλ, ην νπνίν 

δηδάζθεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα ηνπ ΔΠΑ.Λ. ή ηνπ Δ.Κ., από εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ηνπ 

ΔΠΑ.Λ. ή ηνπ Δ.Κ. γηα έλα δηδαθηηθφ έηνο» θαη «ην εξγαζηεξηαθό κάζεκα πξαγκαηνπνηείηαη ζηα 

νηθεία Δξγαζηεξηαθά Κέληξα ή ζηα ρνιηθά Δξγαζηήξηα ησλ ΔΠΑ.Λ.»,  

αληί ηνπ «πξφγξακκα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο «Δληζρπηηθή Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε ηεο 

Μαζεηείαο» επηά (7) ζπλνιηθά σξψλ, επηκεξηζκέλν ζε δχν εκέξεο εβδνκαδηαίσο, ην νπνίν δηδάζθεηαη 

ζηε ζρνιηθή κνλάδα ηνπ ΔΠΑ.Λ., θαζψο θαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., απφ εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. γηα δηάξθεηα ελφο ζρνιηθνχ 

έηνπο, ήηνη απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ έσο θαη ηελ 30ή Απγνχζηνπ εθάζηνπ έηνπο» θαη «ην εξγαζηεξηαθφ 

κάζεκα πξαγκαηνπνηείηαη ζε Δξγαζηήξηα ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ή ζηα νηθεία Δξγαζηεξηαθά Κέληξα ή ζηα ρνιηθά 

Δξγαζηήξηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ». 

3. β) Σν ««Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζην ρψξν εξγαζίαο − Μαζεηεία ζε εξγαζηαθφ ρψξν» είθνζη νθηψ 

(28) σξψλ εβδνκαδηαίσο, επηκεξηζκέλν ηνπιάρηζηνλ ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο γηα έλα ζρνιηθό 

έηνο. Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεηείαο είλαη ελλέα (9) κήλεο»,  

αληί ηνπ «Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζην ρψξν εξγαζίαο − Μαζεηεία ζε εξγαζηαθφ ρψξν» είθνζη νθηψ 

(28) σξψλ εβδνκαδηαίσο, επηκεξηζκέλν ζε πέληε (5) εκέξεο γηα έλα ζρνιηθφ έηνο». 

3. γ) Σν «Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζην ρψξν εξγαζίαο –Μαζεηεία ζε εξγαζηαθφ ρψξν» δηέπεηαη απφ 

ζχκβαζε, πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμύ ηνπ καζεηή θαη ηνπ εξγνδόηε (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 

ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ) θαη ζεσξείηαη από ηνλ Γηεπζπληή ηεο νηθείαο ζρνιηθήο κνλάδαο. Η 

χκβαζε Μαζεηείαο είλαη δπλαηφλ: α) λα θαηαγγειζεί ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία απφ ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο, β) λα αθπξσζεί κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Κ.Π.Α. ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. κεηά από 

εηζήγεζε ηνπ ππεύζπλνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπ ΔΠΑ.Λ. ή ηνπ Δ.Κ., ν νπνίνο είλαη αξκόδηνο γηα 

ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ πξνγξάκκαηνο κάζεζεο ζην ρώξν εξγαζίαο» θαη 

«Κάζε εθπαηδεπηηθόο ησλ ΔΠΑ.Λ. ή ησλ Δ.Κ. είλαη αξκόδηνο γηα ηε καζεηεία ζηνλ εξγαζηαθό 

ρώξν θαηά αλψηαην φξην είθνζη πέληε (25) καζεηψλ»,  

αληί ηνπ «ην «Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζην ρψξν εξγαζίαο − Μαζεηεία ζε εξγαζηαθφ ρψξν» δηέπεηαη 

απφ ζχκβαζε, πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. θαη ηνπ εξγνδφηε (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 

ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ), κε επηπξόζζεηα θίλεηξα πξόζιεςεο ηνπ Μαζεηεπόκελνπ κεηά ην 

πέξαο ηεο καζεηείαο», θαη «έθαζηνο εθπαηδεπηηθφο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

θαζψο θαη ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. είλαη αξκφδηνο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή, εξγαζηεξηαθή θαη ηε καζεηεία ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν θαηά αλψηαην φξην 25 καζεηψλ». 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ: Σα «επηπξόζζεηα θίλεηξα πξόζιεςεο ηνπ Μαζεηεπόκελνπ κεηά ην πέξαο 

ηεο καζεηείαο» έρνπλ εθιείςεη ζην λέν λφκν ! Σπραίν ;  

3. δ) Σν «Οη απφθνηηνη ηνπ «κεηαιπθεηαθνχ έηνπο – ηάμεο καζεηείαο» ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, πνπ 

νινθιεξψζεθε, δχλαληαη λα παξαθνινπζνχλ εηεζίσο Πξνπαξαζθεπαζηηθφ Πξφγξακκα Πηζηνπνίεζεο, 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο εβδνκήληα (70) σξψλ, ην νπνίν νξγαλώλεηαη θαη πξαγκαηνπνηείηαη από ηα 

ΔΠΑ.Λ. θαη ηα Δ.Κ.»  

αληί ηνπ «Δηεζίσο, απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ έσο ηε 15ε επηεκβξίνπ, νη απφθνηηνη ηεο Σάμεο 

Μαζεηείαο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, πνπ νινθιεξψζεθε ηελ 30ή Απγνχζηνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο, εθφζνλ ην 

επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ην Πξνπαξαζθεπαζηηθφ Πξφγξακκα Πηζηνπνίεζεο, ζπλνιηθήο 

δηάξθεηαο 70 σξψλ»,  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑ: Σα ΔΠΑ.Λ. θαη ηα Δ.Κ. ηνπ ηππηθνχ ζπζηήκαηνο αλαδεηθλχνληαη ζε 

θαηεμνρήλ θνξείο ηεο Μαζεηείαο ηεο Με Σππηθήο Μάζεζεο. Πφζν καθξηά απέρεη ε κέξα πνπ 

ρνιεηά θαη Δθπαηδεπηηθνί ηεο ΣΔΔ ζα «ζπξσρζνχλ» εθηφο Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα λα πάςνπλ 

θαη νη δπζιεηηνπξγίεο πνπ ζίγνπξα ζα πξνθχςνπλ απφ ηε δήζελ ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο θαη ηνλ ΟΑΔΓ ;  

3. ε) «Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο − ηάμεο καζεηείαο», φπσο θαη «Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 

θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο, ν ρξφλνο, νη φξνη, ε δηαδηθαζία θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Πξνπαξαζθεπαζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Πηζηνπνίεζεο»,  

αληί ηνπ «Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο θαζνξίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Πξνπαξαζθεπαζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Πηζηνπνίεζεο». 

4. Με ην Ν. 4386/2016 επήιζαλ αληηθαηαζηάζεηο δηαηάμεσλ παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ 

14, ηνπ Ν. 4186/2013, φπσο: 

4. α) «Σν «Μεηαιπθεηαθό έηνο − Σάμε Μαζεηείαο» πινπνηείηαη από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Σελ επζύλε ηνπνζέηεζεο ζε ρώξνπο εξγαζίαο ησλ θνηηνύλησλ, 

θαζώο θαη όια ηα ζρεηηθά κε απηή έρνπλ ηα Δ.Π.Α.Λ. ή ηα Δ.Κ. θαη ν Ο.Α.Δ.Γ. από θνηλνύ, κέζσ 

ησλ Κ.Π.Α. ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. Γηα ην ιφγν απηφλ, κπνξεί λα δηαηίζεληαη κεξηθά ή νιηθά εθπαηδεπηηθνί 

ησλ ΔΠΑΛ ζηα Κ.Π.Α. ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. κεηά από αίηεζή ηνπο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ: α) θαζνξίδνληαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν, ην ρξφλν θαη ηε δηαδηθαζία 

δηάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη β) δηαηίζεληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ»,  

αληί ηνπ «Η «Σάμε Μαζεηείαο» εθαξκφδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνλ 

Ο.Α.Δ.Γ., .... Σελ επζχλε ηνπνζέηεζεο ζε ρψξνπο εξγαζίαο ησλ θνηηνχλησλ, θαζψο θαη φια ηα ζρεηηθά 

κε απηή έρνπλ ηα Δ.Π.Α.Λ. θαη ν Ο.Α.Δ.Γ. απφ θνηλνχ.». 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ: Η καζεηεία πινπνηείηαη κελ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, αιιά κπνξεί 

λα δηαζέηεη κεξηθά ή νιηθά εθπαηδεπηηθνύο ησλ ΔΠΑ.Λ. ζηα Κ.Π.Α. ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. !!! 

4. β) «Μεηά ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4186/2013 (Α΄193) πξνζηίζεληαη 

εδάθηα σο αθνινχζσο: 

«Οη καζεηέο ππάγνληαη αζθαιηζηηθά ζην ΙΚΑ γηα ην δηάζηεκα ηεο καζεηείαο ζηνλ θιάδν 

παξνρώλ αζζέλεηαο ζε είδνο θαη ζηνλ θιάδν παξνρώλ αζζέλεηαο ζε ρξήκα, ν δε ρξόλνο 

αζθάιηζήο ηνπο είλαη ζπληάμηκνο. Η ακνηβή γηα ην δηάζηεκα ηεο καζεηείαο είλαη ίζε κε ην 

75% επί ηνπ θαησηάηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε»». 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ: Οη πηπρηνύρνη ησλ ΔΠΑ.Λ., κε πηζηνπνηεκέλα πξνζφληα επηπέδνπ 4, 

ζα ακείβνληαη, γηα ην δηάζηεκα ηεο καζεηείαο, κε ην 75% ηνπ θαηώηαηνπ εκεξνκηζζίνπ 

ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε ! Πιήξεο ζεζκηθή ππνηίκεζε ηνπ πηπρίνπ ησλ ΔΠΑΛ θαη 

απαμίσζή ηνπο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ! Αο κελ μερλάκε φηη, έλα θαη κηζφ ρξφλν πξηλ, νη λπλ 

θπβεξλψληεο απνξξίπηαλε θαη θαηαδηθάδαλε ηε καζεηεία ζαλ απιήξσηε θαη καχξε εξγαζία ! 

Τπφζρνληαλ ζα ηελ θαηαξγήζνπλε !  

Ση άιιαμε μαθληθά ηψξα ; 
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Απηφ πνπ άιιαμε είλαη φηη ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2015 ππνγξάθηεθε ην 3ν κλεκόλην, 

ν Ν. 4336/2015 (ΦΔΚ 94/η. Α΄/14-8-2015). Δθεί Γηαβάδνπκε: 

«ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Γ.: ΤΜΦΩΝΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΥΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΡΘΡΩΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΩΝ, 

Διιάδα, Μλεκφλην πλελλφεζεο γηα ηξηεηέο πξφγξακκα ηνπ ΔΜ, 4.1 Αγνξά εξγαζίαο θαη αλζξψπηλν 

θεθάιαην, … 

Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016 θαη πξνθεηκέλνπ 

λα επηηύρεη ηνλ εθζπγρξνληζκό θαη ηελ επέθηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο (ΔΔΚ), θαη κε βάζε ηε κεηαξξχζκηζε πνπ εγθξίζεθε ην 2013 (λ. 4186/2013), ε θπβέξλεζε, 

έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015 (βαζηθφ παξαδνηέν): i) ζα ζεζπίζεη έλα ζύγρξνλν πιαίζην πνηόηεηαο 

γηα ηελ ΔΔΚ/καζεηεία, ii) ζα δεκηνπξγήζεη έλα ζχζηεκα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε 

επίπεδν δεμηνηήησλ θαη κηα δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο πηζηνπνίεζεο, iii) ζα 

δξνκνινγήζεη πηινηηθέο ζπκπξάμεηο κε πεξηθεξεηαθέο αξρέο θαη εξγνδφηεο ην 2015-2016 θαη iv) ζα 

ραξάμεη νινθιεξσκέλν ζρέδην εθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηνπ 

ΟΑΔΓ, κε ζθνπφ ηελ παξνρή ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ ζέζεσλ καζεηείαο γηα φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο 

ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (ΔΠΑ θαη ΙΔΚ) έσο ην 2016 θαη γηα ην 33% ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

ζπλόινπ ησλ ζπνπδαζηώλ ηεο ηερληθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΔΠΑΛ) έσο ην 2016-

2017 θαη …» !!! 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ: Η απαίηεζε γηα ηε Μαζεηεία είλαη κλεκνληαθφ πξναπαηηνχκελν θαη 

πξέπεη κάιηζηα λα «ηθαλνπνηεζεί» κέζα ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν !!! 

 

Οη ζέζεηο ηεο Ο.Λ.Σ.Δ.Δ., είηε γηα ηνλ ηέσο «Μεηαδεπηεξνβάζκην θχθιν ζπνπδψλ - 

Σάμε Μαζεηείαο», είηε γηα ην λπλ «Μεηαιπθεηαθφ έηνο − Σάμε Μαζεηείαο», είλαη απφ θαηξφ 

(2013) γλσζηέο, ζηαζεξέο θαη αδηαπξαγκάηεπηεο. 

Σν ηέηαξην έηνο ηεο Σ.Δ.Δ. ζην ΔΠΑ.Λ. πξέπεη λα: 

– Δίλαη εληαγκέλν ζην ΣΤΠΙΚΟ εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα (αθνχ είλαη «έηνο» ηνπ 

Λπθείνπ). 

– Απεπζχλεηαη ζηνπο ΠΣΤΥΙΟΤΥΟΤ απνθνίηνπο ηνπ 3εηνχο πξνγξάκκαηνο θνίηεζεο 

ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ. 

– Απνζθνπεί ζηελ εκβάζπλζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο εηδηθφηεηαο θαη ηελ 

εμεηδίθεπζε ησλ ηερληθψλ γλψζεσλ. 

– Πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθά ηερληθά καζήκαηα θαη ΠΡΑΚΣΙΚΗ άζθεζε, ΟΥΙ 

ΜΑΘΗΣΔΙΑ. 

– Απνλέκεη Γίπισκα – Πηπρίν Δηδηθόηεηνο (ηίηιν ζπνπδψλ) επηπέδνπ 5, κεηά απφ 

επηηπρή παξαθνινχζεζε θαη ζπκκεηνρή ζε ελδνζρνιηθέο πηπρηαθέο εμεηάζεηο θαη 

φρη ζε «Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο» πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. γηα ηελ 

αληηζηνίρηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ΜΗ ηππηθήο ΜΑΘΗΗ (Ι.Δ.Κ.) κε απηά ηνπ 

Σππηθνχ πζηήκαηνο. 

Οη παξαπάλσ απφςεηο – πξνηάζεηο θαηαηέζεθαλ πξφζθαηα κε ηελ 3ε εηζήγεζε ηεο 

Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. ζηε ζπδήηεζε πνπ δηνξγάλσζε ην Δ.Τ.Π. ζηηο 16 Απξηιίνπ 2016, κε ππφκλεκα πξνο 

ηε Γηαξθή Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο (21-3-2016, βι. 
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http://www.oltee.gr/?p=5950), παιαηφηεξεο επηζηνιέο πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο (βι. http://www.oltee.gr/?p=3687), αιιά θαη δειηία ηχπνπ (βι. http://www.oltee.gr/?p=3682). 

 

Β. Γήζελ θαηάξγεζε ησλ ρνιώλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο – .Δ.Κ. 

Με ην Ν. 4386/2013, «Άξζξν 66 Ρπζκίζεηο γηα ηα δεηήκαηα ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο»: 

«19. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4186/2013 (Α΄193), φπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη, 

πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 15, 16 θαη 17 σο αθνινχζσο: 

16. α) Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγνύληαη νη δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο ρνιέο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (.Δ.Κ.). Καη’ εμαίξεζε, νη δεκόζηεο ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο (.Δ.Κ.), πνπ αλήθνπλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

δύλαηαη λα κεηαηξέπνληαη ζε ΓΙΔΚ ελειίθσλ απνθνίησλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, 

επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ 

εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη κε ηελ νπνία ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο παξνχζαο δηάηαμεο». 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ: Γήζελ θαηαξγνύληαη νη .Δ.Κ. αιιά «δύλαηαη λα κεηαηξέπνληαη 

ζε ΓΙΔΚ ελειίθσλ απνθνίησλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο» !!! Η κεηαιπθεηαθή - 

κεηαδεπηεξνβάζκηα θαηάξηηζε απέθηεζε κηθξφηεξε αδειθνχια, ηε κεηαγπκλαζηαθή 

θαηάξηηζε !!! Η θαηάξηηζε εμαπιψλεηαη ζε βάξνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε Κπβέξλεζε 

θαηαγξάθεη αθόκα κηα ζεακαηηθή «θσινηνύκπα» ζε ζρέζε κε ηηο δεζκεχζεηο ηεο !! Καη ην 

πιένλ αλαθφινπζν, ζηηο «λένπ ηίηινπ .Δ.Κ.» κπνξνχλ λα γξάθνληαη απφθνηηνη Γπκλαζίνπ, 

αιιά γηα λα εληαρζνχλ ζηε «Μαζεηεία» πξέπεη λα απνθηήζνπλ Απνιπηήξην Λπθείνπ !! 

 

Η Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. επαλεηιεκκέλα θαη έγθαηξα απφ ηελ ίδξπζε ησλ .Δ.Κ. ηνπνζεηήζεθε 

ππέξ ηεο θαηάξγεζήο ηνπο (ελδεηθηηθά βι. http://www.oltee.gr/?p=4126) κε «ελζσκάησζε ησλ 

κεηαγπκλαζηαθψλ .Δ.Κ. ζην ΔΠΑ.Λ.» (βι. http://www.oltee.gr/?p=5950, παξ. Α.9). 

 

Γ. Παξάηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ ΔΠΑ.. Μαζεηείαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. 

πλερίδνληαο ζην παξαπάλσ άξζξν: 

«17. Παξαηείλεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ΔΠΑ.. Μαζεηείαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ηνπ λ. 3475/2006 (Α΄ 146), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, κέρξη ην ζρνιηθό έηνο 2020−2021. Δηδηθά νη καζεηέο πνπ θνηηνχλ 

ζηελ Α΄ ηάμε ησλ ΔΠΑ.. θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2020−2021 ζπλερίδνπλ ζηε Β΄ ηάμε θαη νινθιεξψλνπλ 

ηηο ζπνπδέο ηνπ ην 2022. Κάζε άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα ηνπ 

παξφληνο θαηαξγείηαη». 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ: Ο Ν. 4186/2013 θαηήξγεζε ηηο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο – ΔΠΑ.. 

χκθσλα κε ην άξζξν 46, παξ. 3, εδ. 2: «Δηδηθφηεξα νη ΔΠΑ Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ζα ιεηηνπξγήζνπλ 

ην ζρνιηθφ έηνο 2013−2014 ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 48071/10−62913 πξνθήξπμε εηζαγσγήο καζεηψλ, φπσο 

απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 52494/25.6.2013 πξνθήξπμε, θαη παύνπλ ηε 15ε 

επηεκβξίνπ 2015» θαη ζηε ζπλέρεηα παξ. 4: «Η ιεηηνπξγία ηεο Α΄ Σάμεο ησλ ΔΠΑ.. ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ παχεη ην ζρνιηθφ έηνο 2012−2013. Η ιεηηνπξγία ηεο Β΄ Σάμεο ησλ ΔΠΑ.. ηνπ 

http://www.oltee.gr/?p=5950
http://www.oltee.gr/?p=3687
http://www.oltee.gr/?p=3682
http://www.oltee.gr/?p=4126
http://www.oltee.gr/?p=5950
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Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ παχεη ην ζρνιηθφ έηνο 2013−2014. Οη ΔΠΑ.. ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηε 15ε επηεκβξίνπ 2014 θαη νη ππόινηπεο ΔΠΑ.. ηε 15ε επηεκβξίνπ 

2015 θαηαξγνύληαη».  

Πξάγκαηη νη 106 ΔΠΑ.. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαηαξγήζεθαλ ηελ 15ε 

επηεκβξίνπ 2014 επηθέξνληαο πνιχ κεγάιν πιήγκα ζηελ Σ.Δ.Δ.  

Αληηζέησο ε ιεηηνπξγία ησλ ΔΠΑ.. ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. παξαηείλεηαη ΞΑΝΑ θαη ΞΑΝΑ 

κε θάζε Κπβέξλεζε, απηή ηε θνξά κέρξη ην ζρνιηθφ έηνο 2020-2021 !!!  

Πνηα αηηηνινγεκέλε απάληεζε κπνξεί λα δψζεη ε παξνχζα Κπβέξλεζε γηα απηή ηε 

δηαθξηηηθή αληηκεηψπηζε ; Πνηα κνξθή εθπαηδεπηηθήο ή άιιεο πνιηηηθήο εθαξκφδεηαη θαηά 

πεξίπησζε θαη γηαηί ; Γηαηί σο αληηπνιίηεπζε δηακαξηπξήζεθε ΜΟΝΟ γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Σερληθψλ Δηδηθνηήησλ, αιιά ΓΔΝ ΔΦΔΡΔ ΚΑΝΔΝΑ ΔΜΠΟΓΙΟ ζηελ 

ΠΡΟΩΡΗ ΚΑΣΑΡΣΗΗ ησλ ΔΠΑ.. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ ήηαλ θαηεμνρήλ ηα 

ζρνιεία πνπ ππεξεηνχζαλ νη Γηαζέζηκνη ; Γηαηί δελ ηηο επαλέθεξε όηαλ έγηλε Κπβέξλεζε ; 

Αλ έρεη «ηδενινγηθή αληίζεζε» κε ηελ χπαξμε ησλ ΔΠΑ.., ηφηε πσο δηθαηνινγείηαη ε 

ζπλερήο παξάηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ ΔΠΑ.. ΜΟΝΟ ηνπ ΟΑΔΓ ; 

 

Η Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. απφ ηελ πξψηε ζηηγκή αγσλίζηεθε γηα ηελ παξακνλή ζε ιεηηνπξγία ησλ 

ΔΠΑ.. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, βι. ελδεηθηηθά http://www.oltee.gr/?p=4264. 

 

Γ. Πξόζβαζε ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Με ην Ν. 4386/2013, «Άξζξν 66 Ρπζκίζεηο γηα ηα δεηήκαηα ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο»: 

«10.α) Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 4186/2013 (Α΄193), φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί 

κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 4310/2014, αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«1.i) Οη θάηνρνη πηπρίνπ ΔΠΑ.Λ., εθφζνλ θαηέρνπλ απνιπηήξην δεπηεξνβάζκηνπ θχθινπ ζπνπδψλ 

Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, ii) νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, εθφζνλ θαηέρνπλ θαη πηπρίν 

εηδηθφηεηαο ΔΠΑ.Λ., θαη iii) νη θάηνρνη ηζφηηκσλ ηίηισλ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ έρνπλ δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζε εηδηθέο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα εηζαγσγή ζηελ ΑΠΑΙΣΔ θαη ζε ρνιέο, Σκήκαηα θαη 

Δηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο ησλ ΣΔΙ, ζε αληίζηνηρεο ή ζπλαθείο εηδηθφηεηεο ηνπ πηπρίνπ ηνπο, ησλ 

Αλσηέξσλ ρνιψλ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο, ησλ ηξαηησηηθώλ ρνιώλ Τπαμησκαηηθώλ ησλ 

Δλόπισλ Γπλάκεσλ, ηεο ρνιήο Αζηπθπιάθσλ, ηεο ρνιήο Ππξνζβεζηηθήο, ησλ ρνιψλ ηεο 

Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θαη ζε εηδηθό πνζνζηό ζέζεσλ ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ εηζαθηέσλ, 

θαηά πξνζέγγηζε αλάινγν ηνπ πνζνζηνύ ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ ησλ απνθνίησλ 

ΔΠΑ.Λ. ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ησλ ππνςεθίσλ απνθνίησλ ΓΔΛ θαη ΔΠΑ.Λ. γηα ηα ΣΔΙ, πνπ 

νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή θαη ηνπ θαηά 

πεξίπησζε αξκόδηνπ Τπνπξγνύ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηηο αλσηέξσ εηδηθέο εμεηάζεηο έρνπλ δηθαίσκα λα 

δηεθδηθήζνπλ ζέζεηο θαη ζε ηκήκαηα ζρνιώλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, γηα εηδηθό πνζνζηό επηπιένλ 

ζέζεσλ 1% επί ηνπ αξηζκνύ ησλ ζέζεσλ θαηά ηκήκα, ζε ηκήκαηα πνπ είλαη αληίζηνηρα κε ηνπο 

ηνκείο πνπ απνθνηηνχλ νη καζεηέο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ .Α.Π.Δ. θαη ηνπ .Α.Σ.Δ. θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη νη αληηζηνηρίεο ηκεκάησλ ησλ ΑΔΙ κε ηνπο ηνκείο ησλ ΔΠΑ.Λ., θαζψο θαη 

θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο απηήο.»» 

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


αξ. Γ.Σ.: 066/29-06-2016, ζει.8/11 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ: χκθσλα κε ηηο εμαγγειίεο, ην ΔΠΑ.Λ. δελ ζα είλαη πιένλ ην Λχθεην 

δεχηεξεο επηινγήο θαη αλαβαζκίδεηαη νπζηαζηηθά γηα λα θαηαζηεί πιήξσο ηζφηηκν ηνπ ΓΔ.Λ. Γελ 

ζα πξέπεη, ινηπφλ, λα δίλεη ηηο ίδηεο επθαηξίεο ζηνπο θαηόρνπο απνιπηεξίνπ ηνπ 

ζπγθξηηηθά κε ηνπ ΓΔ.Λ. ;  

Γηαηί, ηόηε, δελ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο ησλ θαηφρσλ απνιπηεξίνπ 

ΔΠΑ.Λ. ή ηζφηηκνπ ζηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο Αμησκαηηθώλ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, ζηηο 

ρνιέο Αμησκαηηθώλ ηεο Αζηπλνκίαο, ζηηο ρνιέο Αμησκαηηθώλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο ;  

Γηαηί δελ νξίδεηαη πάγηα γηα ηνπο θαηφρνπο απνιπηεξίνπ ΔΠΑ.Λ. ή ηζφηηκνπ, ην 

εηδηθό πνζνζηό ζέζεσλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εηζαθηέσλ ;  

Με πνηα θξηηήξηα νξίδεηαη ην εηδηθό πνζνζηό επηπιένλ ζέζεσλ 1% επί ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ θαηά ηκήκα ρνιψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ; Πφζν κηθξφ θαη ιίγν θαληάδεη 

απηφ γηα λα απνδεηθλχεη - ηεθκεξηψλεη ηελ ηζνηηκία ; Μέζσ απηψλ ησλ δπλαηνηήησλ 

πξφζβαζεο ησλ απνθνίησλ ζηελ Σξηηνβάζκηα κπνξεί πξάγκαηη λα γίλεη ειθπζηηθφ ην ΔΠΑ.Λ. ; 

Ή κήπσο δελ είλαη ηειηθά απηφο ν ζηφρνο ; 

 

Η Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. ππνζηεξίδεη ηελ αθώιπηε πξόζβαζε ησλ απνθνίησλ ηεο Σ.Δ.Δ. ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ζε όιεο ηηο ζρνιέο θαη ηα ηκήκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη ζηηο παξαγσγηθέο ζρνιέο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ 

Αζθαιείαο φισλ ησλ θιάδσλ θαη βαζκίδσλ. (βι. http://www.oltee.gr/?p=5950, παξ. Β.2 θαη 

http://www.oltee.gr/?p=4563). Οη απόθνηηνη ηεο Σ.Δ.Δ. ζα πξέπεη λα έρνπλ πξόζβαζε : 

– ε ρνιέο, Σκήκαηα θαη Δηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο Σκεκάησλ ησλ Σ.Δ.Ι. θαη ζηελ 

Α..ΠΑΙ.Σ.Δ., ζε αληίζηνηρεο ή ζπλαθείο εηδηθόηεηεο ηνπ πηπρίνπ ηνπο θαη ζε 

εηδηθφ πνζνζηό ζέζεσλ 50% ησλ δηαηηζέκελσλ ζε θάζε ρνιή, Σκήκα θαη 

Δηζαγσγηθή Καηεχζπλζε Σκήκαηνο ησλ Σ.Δ.Ι. 

– ηηο αληίζηνηρεο ή ζπλαθείο ηνπ πηπρίνπ ηνπο ρνιέο, Σκήκαηα θαη Δηζαγσγηθέο 

Καηεπζχλζεηο Σκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ζε εηδηθφ πνζνζηφ ζέζεσλ ην νπνίν 

νξίδεηαη ζε 5% ηνπιάρηζηνλ ησλ δηαηηζέκελσλ ζε θάζε ρνιή θαη Σκήκα. 

– ηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ, ζε εηδηθφ πνζνζηφ ζέζεσλ πνπ νξίδεηαη απφ 

ηνλ Τπνπξγφ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. 

– ηηο Αλώηεξεο ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθώλ (Α...Τ.), ζε εηδηθφ πνζνζηφ 

ζέζεσλ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο. 

– ηε ρνιή Αζηπθπιάθσλ θαη ζηε ρνιή Ππξνζβεζηώλ, ζε εηδηθφ πνζνζηφ ζέζεσλ 

πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 

– ηα Αλώηαηα ηξαηησηηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα (Α..Δ.Ι.), ζε εηδηθφ πνζνζηφ 

ζέζεσλ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο. 

– ηε ρνιή Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ζηε ρνιή 

Αλζππνππξαγώλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο, ζε εηδηθφ πνζνζηφ ζέζεσλ πνπ 

νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 

http://www.oltee.gr/?p=5950
http://www.oltee.gr/?p=4563
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Δ. Γηάζεζε εθπαηδεπηηθώλ 

1. Με ην Ν. 4386/2013, «Άξζξν 41 Γηάζεζε εθπαηδεπηηθψλ ζηα δεκφζηα Ι.Δ.Κ.»: 

«Η παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 3879/2010 (Α΄ 163), φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4327/2015 (Α΄ 50), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«10. Με απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή 

αίηεζε ησλ δεκφζησλ Ι.Δ.Κ. πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο, εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ ΠΤΓΔ θαη πξφηαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, είλαη δπλαηή ε νιηθή ή κεξηθή δηάζεζε εθπαηδεπηηθώλ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηα δεκόζηα Ι.Δ.Κ., θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε φζα εδξεχνπλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο 

ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππνρξεσηηθνχ δηδαθηηθνχ 

σξαξίνπ ηνπο. Η θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ δεκφζησλ Ι.Δ.Κ. γίλεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηαηίζεληαη, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην θαη, εθφζνλ απηνί δελ 

επαξθνχλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ πξφζιεςε εθπαηδεπηψλ ζηα Ι.Δ.Κ. 

Θέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.»» 

2. Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, κε ην Ν. 4386/2013, «Άξζξν 66 Ρπζκίζεηο γηα ηα 

δεηήκαηα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο»: 

«11.α) Η παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4186/2013 (Α΄ 193) αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«1. Σν «Μεηαιπθεηαθφ έηνο − Σάμε Μαζεηείαο» πινπνηείηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. Σελ επζχλε ηνπνζέηεζεο ζε ρψξνπο εξγαζίαο ησλ θνηηνχλησλ, θαζψο θαη φια ηα 

ζρεηηθά κε απηή έρνπλ ηα Δ.Π.Α.Λ. ή ηα Δ.Κ. θαη ν Ο.Α.Δ.Γ. απφ θνηλνχ, κέζσ ησλ Κ.Π.Α. ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. 

Γηα ην ιφγν απηφλ, κπνξεί λα δηαηίζεληαη κεξηθά ή νιηθά εθπαηδεπηηθνί ησλ ΔΠΑΛ ζηα Κ.Π.Α. 

ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. κεηά απφ αίηεζή ηνπο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ: 

α) θαζνξίδνληαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν, ην ρξφλν θαη ηε δηαδηθαζία δηάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

β) δηαηίζεληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ». 

3. Με ην Ν. 4386/2013, «Άξζξν 66 Ρπζκίζεηο γηα ηα δεηήκαηα ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο»: 

«14. ην λ. 4186/2013 (Α΄193), φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 14Α σο αθνινχζσο: 

«Άξζξν 14Α 

Δηδηθά ζέκαηα εθπαηδεπηηθψλ 

2. Δθπαηδεπηηθνί ησλ ΔΠΑ.Λ. πνπ δελ ζπκπιεξψλνπλ ην ππνρξεσηηθφ δηδαθηηθφ ηνπο σξάξην, 

δύλαληαη λα δηαηίζεληαη γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ θαη ζε άιιεο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο 

Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη ηα καζήκαηα, ηα 

νπνία δχλαηαη λα αλαηίζεληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ δηδαθηηθνχ 

ηνπο σξαξίνπ, θαζψο θαη ε αληηζηνηρία ηνπο κε ηνπο θιάδνπο θαη ηηο εηδηθφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Η 

δηαδηθαζία ηεο δηάζεζεο γίλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο». 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ: Αλνίγνπλ όινη νη δξόκνη δηάζεζεο, κεξηθά ή νιηθά, 

εθπαηδεπηηθώλ ησλ ΔΠΑ.Λ., ζηα Γ.Ι.Δ.Κ., ζηα Κ.Π.Α. ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. θαη ζε άιιεο 

εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο !!! Σσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΔΠΑ.Λ. πνπ δήζελ εληζρχνληαη, αλαβαζκίδνληαη νπζηαζηηθά...  
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Ση πξέπεη αθόκε λα καο πνπλ γηα λα θαηαιάβνπκε ηη πξόθεηηαη λα ζπκβεί, 

ελφςεη ηεο επεξρφκελεο «αμηνιφγεζεο» ηεο Δ.Δ.Κ. (ζε κηα 5εηία) θαη ηνπ «Λπθείνπ Θεσξίαο θαη 

Πξάμεο» ή θαη’ άιινπο «Δληαίνπ Λπθείνπ» ; 

 

Η Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. έρεη ηνπνζεηεζεί κε ζρεηηθφ δειηίν ηχπνπ (αξηζκ. 061/29-2-2016) κε 

ζέκα: «”Γηαρείξηζε” ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ.» 

(βι. http://www.oltee.gr/?p=5779), αιιά θαη παιαηφηεξα ζρεηηθά π.ρ βι. http://www.oltee.gr/?p=5286, 

θ.α. 

 

Σ. Ωξάξην εθπαηδεπηηθώλ 

Με ην Ν. 4386/2013, «Άξζξν 66 Ρπζκίζεηο γηα ηα δεηήκαηα ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο»: 

«14. ην λ. 4186/2013 (Α΄193), φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 14Α σο αθνινχζσο: 

«Άξζξν 14Α 

Δηδηθά ζέκαηα εθπαηδεπηηθψλ 

3. Σν δηδαθηηθφ σξάξην ησλ ππεπζχλσλ εξγαζηεξίσλ ηνκέσλ θαη εηδηθνηήησλ ησλ Δ.Κ. θαη ΔΠΑ.Λ. 

κεηψλεηαη θαηά δχν (2) δηδαθηηθέο ψξεο απφ ην ηζρχνλ θάζε θνξά δηδαθηηθφ σξάξην γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

κε θαηψηεξν φξην ηηο δεθανθηψ (18) ψξεο, εθφζνλ κε βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

πξνο ηνλ Γηεπζπληή ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηαπηζηψλεηαη ε ιεηηνπξγία 

αληίζηνηρνπ εξγαζηεξίνπ. Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο νη νπνίνη έρνπλ νξηζηεί ππεύζπλνη 

εξγαζηεξίσλ: α) πιεξνθνξηθήο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ή β) πιεξνθνξηθήο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ή γ) θπζηθώλ επηζηεκώλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ 

πξνβιέπεηαη κείσζε δηδαθηηθνύ σξαξίνπ θαη αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ηνπ εξγαζηεξίνπ σο 

απνθιεηζηηθή εμσδηδαθηηθή απαζρφιεζε θαηά ηελ θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ απφ ην ζχιινγν 

δηδαζθφλησλ». 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ: Οη ππεύζπλνη εξγαζηεξίσλ ηνκέσλ (ηνκεάξρεο) ζα έρνπλ 

πιένλ από 18 έσο θαη 21 ώξεο δηδαθηηθό σξάξην αληί ησλ 16, κέρξη ζήκεξα, σξώλ !!! 

Μφλν νη έρνληεο ππνρξεσηηθφ δηδαθηηθφ σξάξην 20 σξψλ, ππεχζπλνη εξγαζηεξίσλ εηδηθνηήησλ, 

ζα έρνπλ κείσζε 2 σξψλ !!!  

Όζν γηα ηνπο ππεχζπλνπο εξγαζηεξίσλ: α) πιεξνθνξηθήο ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ή β) πιεξνθνξηθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ή γ) θπζηθψλ επηζηεκψλ ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηα δεδνκέλα δελ δηθαηνινγνχλ 

κείσζε δηδαθηηθνχ σξαξίνπ !!! Θα παξέρνπλ ηηο ίδηεο ππεξεζίεο ρσξίο δηδαθηηθή ειάθξπλζε κε 

επηθφξηηζε ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ σο πξνο ηηο εμσδηδαθηηθέο 

εξγαζίεο !!!  

Δλ ηέιεη, ΟΛΑ απνηηκώληαη ινγηζηηθά γηα ηελ εμνηθνλόκεζε σξώλ θαη πάληα 

ζε βάξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πνπ ζπζηάδεηαη θαη ζηεξίδεη ην δεκόζην ζρνιείν ! 

 

πλάδειθνη, 

http://www.oltee.gr/?p=5779
http://www.oltee.gr/?p=5286


αξ. Γ.Σ.: 066/29-06-2016, ζει.11/11 

Όιεο νη πξνεθινγηθέο δεζκεχζεηο ηεο Κπβέξλεζεο απνδεηθλχνληαη παξαπιαλεηηθέο 

ππνζρέζεηο γηα αθειείο. 

Ο Τπνπξγφο Παηδείαο ζπλερίδεη αθάζεθηνο ην έξγν ηνπ Αξβαληηφπνπινπ γηα ηνλ 

εμνζηξαθηζκό ηεο Σ.Δ.Δ. ΔΚΣΟ ηνπ ηππηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, πξνο ηελ 

Καηάξηηζε θαη ηε Μαζεηεία ηνπ ΟΑΔΓ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. Απηή ηε θνξά 

«ελδεδπκέλν» κε ηνλ «αξηζηεξό καλδύα» ηεο ελνπνίεζεο ηεο αλψηεξεο Β΄βάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζε έλα Δληαίν ρνιείν.  

Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηε ζπλαίλεζε ηνπ Κιάδνπ, «καο θιείλεη ην κάηη» 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί Σερληθψλ Δηδηθνηήησλ δελ ζα απνιπζνύκε, αιιά «ζα βνιεπηνύκε» ζηα 

ΓΔ.Λ. θαη ζηελ Πξσηνβάζκηα κε δηεχξπλζε ησλ αλαζέζεσλ, ζηελ Καηάξηηζε ή ζηα Κ.Π.Α. 

ηνπ ΟΑΔΓ. Θα καο δψζεη θαη θαλέλα «ηπξάθη» γηα παξαθνινχζεζε ηεο «Μαζεηείαο», φηαλ 

θαη ζε φπνηα θιίκαθα εθαξκνζηεί. 

Η πξαγκαηηθφηεηα φκσο είλαη σκή θαη άγξηα. 

Η Κπβέξλεζε πνπ πηζηώζεθε (δηθαίσο) ηελ επάλνδν ησλ δηαζέζηκσλ ζηα 

ζρνιεηά καο, ηώξα θιείλεη ηα ζρνιεηά καο ζηαδηαθά θαη «κεηαβαηηθά», ελψ πξνζθέξεη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Σ.Δ.Δ. «δηεμφδνπο» γηα λα «δηαζσζνχκε», ν θαζέλαο αηνκηθά… 

Πήξακε πίζσ ηνπο δηαζέζηκνπο, 

Σώξα ζα πάξνπκε θαη ηα ζρνιεηά καο. 

Γε καο αξθεί λα «βνιεπηνύκε» θαη «λα ζώζνπκε ην ηνκάξη καο». 

Θέινπκε λα δηαθπιάμνπκε ην Γεκόζην Γσξεάλ Σερληθό ρνιείν. 

 

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

 

 


