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 Α.  ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΑ 

Α.1 ΓΔΛΗΘΑ 

1. Αίηεκα πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο γηα ηε ζπκκεηνρή 

εθπξνζώπσλ – κειώλ ηνπ Γ.Π. ηεο Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ. ζηε ζπγθξόηεζε ηεο Νκάδαο 

Δξγαζίαο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ Ξ.Γ. 

50/1996 θαη ηνπ Ξ.Γ. 1/2003. 

2. Θάιεζκα ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο Ρ.Δ.Δ., ζηηο εθινγέο αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζηα 

πεξεζηαθά Ππκβνύιηα (5/11/2014), λα ζηεξίμνπλ αλεμάξηεηεο – κε 

παξαηαμηαθέο ππνςεθηόηεηεο εθπαηδεπηηθώλ πνπ ππεξέηεζαλ ή ππεξεηνύλ ζηηο 

ζρνιηθέο καο κνλάδεο. 

3. Έλαξμε, από ην Λνέκβξην 2014, ηειεδηαζθέςεσλ ηνπ Ξξνεδξείνπ ηεο 

Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ. κε ηνπο Ξξνέδξνπο – εθπξνζώπνπο ησλ Γ.Π. ησλ Δ.Ι.Ρ.Δ.Δ. 

Θαζηέξσζε ζεζκνύ θαη ηαθηηθή πξαγκαηνπνίεζε ηελ 1ε Ρεηάξηε θάζε κήλα. 

4. Δπηζηνιή (25-11-2014), πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο, κε 

αηηήκαηα: α) Λα απνζπξζνύλ άκεζα ηα άξζξα ηεο ηξνπνινγίαο πνπ αθνξνύλ 

ζηε Καζεηεία, β) Ρν ΔΞΑ.Ι. θαη ην 4ν έηνο ηνπ λα αλήθνπλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Ρππηθή Δθπαίδεπζε, γ) Ξξαθηηθή άζθεζε γηα ηνπο πηπρηνύρνπο καζεηέο καο ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ακεηβόκελεο θαη αζθαιηζκέλεο εξγαζίαο, δ) Λα 

επαλαιεηηνπξγήζνπλ ΝΙΝΗ νη Ρνκείο θαη ΝΙΔΠ νη Δηδηθόηεηεο ζηα 

Δπαγγεικαηηθά Ιύθεηα, ε) Λα επαλαιεηηνπξγήζνπλ νη Δπαγγεικαηηθέο Πρνιέο 

ζην ηππηθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ζη) Λα αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ησλ Π.Δ.Θ. 

Όρη 15ρξνλα παηδηά ζηε ΚΖ ΡΞΗΘΖ Κάζεζε, ζηελ Θαηάξηηζε θαη ζηε 

Καζεηεία, δ) «Καζεηεία» κόλν ζηνλ Ν.Α.Δ.Γ. θαη εθηόο πνπξγείνπ Ξαηδείαο, ε) 

Θαηάξγεζε ηνπ αληηπαηδαγσγηθνύ θαη αληηεθπαηδεπηηθνύ Λ. 4186/2013 θαη ζ) 

Λέν Λόκν, απνθιεηζηηθά γηα ηελ αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα Ρ.Δ.Δ. Έθδνζε θαη 

ελεκεξσηηθνύ ζρεηηθνύ δειηίνπ ηύπνπ. 

5. Ππλάληεζε, 1/12/2014, κε ην Βνπιεπηή Α’ Θεζζαινλίθεο θ. Ράζν Θνπξάθε, 

ηόηε Ρνκεάξρε Ξαηδείαο ηεο Θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ηνπ Π.ΟΗΕ.Α. 
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6. Αίηεκα πξνο ηνλ πνπξγό Ξαηδείαο γηα αλάθιεζε ηεο πνπξγηθήο Απόθαζεο 

αλάζεζεο ζηα ΓΗΔΘ ηεο επζύλεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δξγαζηεξηαθώλ Θέληξσλ. 

7. Θάιεζκα, 5/12/2014 κε δειηίν ηύπνπ, ηνπ πνπξγνύ Ξαηδείαο λα θαιύςεη 

άκεζα ηα θελά ησλ ζρνιείσλ καο κε πξνζιήςεηο αλαπιεξσηώλ θαη λα βάιεη 

ηέινο ζηελ απαξάδεθηε απηή θαηάζηαζε δηαξθνύο νκεξίαο ησλ ζπλαδέιθσλ 

θαη λα πξνρσξήζεη άκεζα ζηηο πξνζιήςεηο κνλίκσλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ν ίδηνο 

εμήγγεηιε. 

8. Αληίδξαζε (δειηίν ηύπνπ 16/12/2014) ζε εξώηεζε, ηνπ βνπιεπηή Θνξηλζίαο 

ηεο Λ.Γ. θ. Σξίζηνπ Γήκα, πξνο ηνλ πνπξγό Ξαηδείαο ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο άδεηαο κηαο εκέξαο εληόο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλνληαη ζηελ άζθεζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ ηνπο 

δηθαησκάησλ κε ηελ παξάιιειε έθθξαζε ηεο αλεζπρίαο ηνπ γηα ηελ απώιεηα 

κηαο εξγάζηκεο εκέξαο αλά έηνο αιιά θαη ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ ηνπ κήπσο 

θαηαζηεί ν ζπλδηθαιηζκόο ππνρξεσηηθόο γηα όινπο θαη κάιηζηα κεη’ απνδνρώλ. 

9. Ππλάληεζε, ζηηο 16/1/2015 θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν, κε ηνλ ππνςήθην 

Βνπιεπηή Α΄ Θεζζαινλίθεο ηνπ Π.ΟΗΕ.Α. θ. Γηάλλε Ακαλαηίδε. 

10. Ππλάληεζε, ζηηο 17/1/2015 θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν, κε ηελ ππνςήθηα 

Βνπιεπηή Β’ Θεζζαινλίθεο θαη Ρνκεάξρε Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ησλ 

ΑΛ.ΔΙ. θα Πηαπξνύια Μνπιίδνπ. 

11. Αίηεκα (19/1/2015) πξνο ηνλ πνπξγό Ξαηδείαο γηα έθδνζε .Α. γηα ηελ 

εύξπζκε ζπλεξγαζία ησλ Δξγαζηεξηαθώλ Θέληξσλ (Δ.Θ.) κε ηα Γ.Η.Δ.Θ. (θαη 

Γ.Π.Δ.Θ.). 

12. Ζ Ρ.Δ.Δ. «θησρόηεξε» θαηά δύν ππνςεθηόηεηεο - απνπζίεο από ηα ςεθνδέιηηα 

ησλ πνιηηηθώλ ηνπο θνκκάησλ ζηηο Δζληθέο Δθινγέο ηεο 25/1/2015, θ. 

Απόζηνινπ Θαθιακάλε, πξώελ Ξξνέδξνπ ηεο Βνπιήο θαη πνπξγνύ Ξαηδείαο 

θαη θαο Καξίαο Οεπνύζε, Βνπιεπηή (δειηίν ηύπνπ 23/1/2015). 

13. Αλνηθηή επηζηνιή (δειηίν ηύπνπ 2/2/2015) πξνο ηε λέα πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

πνπξγείνπ Ξαηδείαο κε ζέκα ηελ Γεπηεξνβάζκηα T.E.E. – Άκεζα κέηξα. 

14. Αίηεκα (4/2/2015) γηα ζπλάληεζε αληηπξνζσπείαο ηνπ Γ.Π. ηεο Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ. κε 

ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνύ, Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

15. Θάιεζκα (δειηίν ηύπνπ 14/2/2015) ζύζζσκεο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, κε αηνκηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ζπιινγηθέο εθθξάζεηο, έκπξαθηα 

θαη δεκόζηα, λα δηα-δειώζεη ην αίηεκα ηνπ Διιεληθνύ Ιανύ γηα έλα βηώζηκν 

νηθνλνκηθά, δίθαην θνηλσληθά, Γεκνθξαηηθό αύξην ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξώπεο. 

16. Δπηζηνιή (6/3/2015) πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο κε 

ζέκα ηε ζπλεξγαζία Γ.Η.Δ.Θ. κε Δξγαζηεξηαθά Θέληξα (Δ.Θ.) – Θαηαγγειία κε 

αλαθνξά πεξίπησζεο. Γειηίν ηύπνπ – Θαηαγγειία (9/3/2015) κε ζέκα ην άγξην 
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bullying ζε βάξνο εθπαηδεπηηθνύ. Πε ζπλέρεηα λέν Γειηίν ηύπνπ – Θαηαγγειία 

(11/3/2015) γηα ηελ άηαθηε ππνρώξεζε κε …αζηξαπέο θαη βξνληέο θαη λέα 

επηζηνιή (16/3/2015) πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο γηα 

ηνλ ππεύζπλν Δ.Θ. Λ. Κνπδαληώλ κε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. 

17. Λέν αίηεκα (28/4/2015) γηα ζπλάληεζε αληηπξνζσπείαο ηνπ Γ.Π. ηεο Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ. 

κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο. 

18. Δπηζηνιή (7/5/2015) πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο θαη 

ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ Διιεληθνύ Θνηλνβνπιίνπ γηα ηελ επηινγή Πηειερώλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο Ρ.Δ.Δ. 

19. Ππλάληεζε ζηηο 22/5/2015 κε ηνλ Ξεξηθεξεηαθό Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο 

Θεληξηθήο Καθεδνλίαο. 

20. Δπηζηνιή (22/5/2015) πξνο ηελ Ξξόεδξν ηεο Βνπιήο, ηνλ Ξξόεδξν θαη ηα Κέιε 

ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Κνξθσηηθώλ πνζέζεσλ ηεο Βνπιήο θαη ηελ 

Θνηλνβνπιεπηηθή Νκάδα ηνπ Π.ΟΗΕ.Α. κε ην εξώηεκα αλ είλαη ειεύζεξεο νη 

δηαδειώζεηο αιιά όρη ν ζεζκηθόο δηάινγνο ζηε Βνπιή. Αθνινύζεζε δειηίν 

ηύπνπ (23/5/2015) γηα ηα θάγθεια κέζα ζηε Βνπιή. 

21. Θαηεπείγνλ έγγξαθν (9/6/2015) πξνο ηνλ Αλαπιεξσηή πνπξγό Ξαηδείαο γηα ηε 

κνξηνδόηεζε θαη ηνπο εθιέθηνξεο ησλ Γ/ληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, ην 

ρξνλνδηάγξακκα θαη ην αδηάβιεην ηεο δηαδηθαζίαο. Αθνινύζεζε, πξνο ηνλ ίδην, 

λέα θαηεπείγνπζα επηζηνιή (9/6/2015) γηα ηελ επηινγή Γ/ληώλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ ΔΞΑ.Ι. θαη Δ.Θ., ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο επίιπζήο ηνπο. 

22. Γειηίν ηύπνπ (29/6/2015) γηα ηελ επαλαθνξά ηεο ΔΙΡΔΔ Ξηεξίαο. 

23. Γειηίν ηύπνπ (22/7/2015) κε αλαθνξά ζηε ζπληαμηνδόηεζε ηνπ κέρξη πξόηηλνο 

Γ/ληή ηεο Γ.Γ.Δ. Σαιθηδηθήο. 

24. Γειηίν ηύπνπ (14/9/2015) κε αλαθνξά ζην 3ν Κλεκόλην παξακνλήο ζηελ 

Δπξσδώλε θαη ηηο επεξρόκελεο Δθινγέο. 

25. Έγγξαθν αίηεκα (2/10/2015) γηα ζπλάληεζε αληηπξνζσπείαο ηνπ Γ.Π. ηεο 

Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ. κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. 

26. Θαηεπείγνλ έγγξαθν (8/10/2015) πξνο ηνλ πνπξγό Ξαηδείαο γηα ηηο 

δηακαξηπξίεο ησλ πξνο πξόζιεςε αλαπιεξσηώλ εθπαηδεπηηθώλ Γ.Δ. 

27. Έγγξαθν (20/10/2015), πξνο ηνπο Ξξόεδξν, Αληηπξόεδξν, Γξακκαηέα θαη ηα 

Κέιε ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Κνξθσηηθώλ πνζέζεσλ ηεο Βνπιήο ησλ 

Διιήλσλ, κε αίηεκα ηελ έληαμε ηεο Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ. ζηνλ θαηάινγν ησλ πξνο 

αθξόαζε εμσθνηλνβνπιεπηηθώλ θνξέσλ. 
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28. Θαηεπείγνλ έγγξαθν (23/10/2015), πξνο ηε Γ/λζε Δπαγγεικαηηθήο Δθπ/ζεο ηνπ 

Ξ.Ξ.Δ.Θ. ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό ησλ Ρκεκάησλ γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ 

σξαξίνπ ησλ Γ/ληώλ θαη πνδ/ληώλ ΔΞΑ.Ι. 

29. Γειηίν ηύπνπ (29/10/2015) ζρεηηθά κε ζπλεληεύμεηο θαη δειώζεηο ηνπ 

πνπξγνύ Ξαηδείαο πνπ ρξήδνπλ … αμηνιόγεζεο. 

30. Δπηζηνιή (2/11/2015), πξνο ηνλ πνπξγό, ηνλ Γελ. Γξακκαηέα ηνπ Ξαηδείαο θαη 

ηνλ Ξξόεδξν ηνπ Η.Δ.Ξ. ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκνύ ησλ Ξ.Δ.Θ. ζηελ 

επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ηερληθώλ εηδηθνηήησλ. 

31. Γειηίν ηύπνπ (13/11/2015), κε ζέζεηο επί ηνπ Λ. 4342/2015 θαη ησλ δηαηάμεσλ 

αξκνδηόηεηαο Ξ.Ξ.Δ.Θ. 

32. Γειηίν ηύπνπ (20/11/2015), γηα ηηο όςηκεο δεκνθξαηηθέο ζπλδηθαιηζηηθέο 

απόςεηο θηλήζεσλ θαη ΓΠ ΔΙΚΔ. 

33. Γειηίν ηύπνπ (21/12/2015), ζρεηηθά κε ην απέξαλην θαη απόιπην αιαινύκ ζηηο 

Γεκόζηεο Πρνιέο & Ηλζηηηνύηα Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο αλαθνξηθά κε 

Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ & Δθπαηδεπηηθνύο. 

34. Λέν έγγξαθν αίηεκα (23/12/2015) γηα ζπλάληεζε αληηπξνζσπείαο ηνπ Γ.Π. ηεο 

Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ. κε ηνλ πνπξγό Ξαηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

35. Δπηζηνιή (28/12/2015), πξνο ηνλ πνπξγό Ξαηδείαο, ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή 

ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηεο Ξνηόηεηαο ζηελ Ξξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε - Α.ΓΗ.Ξ.Ξ.Γ.Δ. 

36. Γειηίν ηύπνπ (30/12/2015), γηα ηηο θπβεξλεηηθέο – πνιηηηθέο επηινγέο. 

37. Δπηζηνιή (7/1/2016), πξνο ηνλ πνπξγό Ξαηδείαο, γηα ηε ιεηηνπξγία ΔΞΑ.Ι. – 

Δ.Θ. θαη ζπλεξγαζία κε Γ.Η.Δ.Θ. ζηε Σαιθηδηθή. 

38. Γειηίν ηύπνπ (15/1/2016), γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. 

39. Δπηζηνιή (15/1/2016), πξνο ηνλ Ξξόεδξν θαη ηα Κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δζληθνύ 

θαη Θνηλσληθνύ Γηαιόγνπ γηα ηελ Ξαηδεία κε αίηεκα λα παξνπζηάζνπκε ε 

πξόηαζή καο γηα ην Ρερληθό Δπαγγεικαηηθό Ιύθεην. 

40. Γειηίν ηύπνπ (25/1/2016), γηα ηελ πνιηηηθή ησλ κλεκνλίσλ πνπ δηαιύεη ηελ 

εθπαίδεπζε. 

41. Γειηίν ηύπνπ (25/1/2016), γηα ην αζθαιηζηηθό. 

42. Γειηίν ηύπνπ (25/1/2016), γηα ην λέν κηζζνιόγην θαη ην λέν πάγσκα ησλ 

απνδνρώλ. 

43. Γειηίν ηύπνπ (27/1/2016), γηα ην δηάινγν. 

44. Δπηζηνιή (2/2/2016), πξνο ηνλ Ξξόεδξν, , Αληηπξόεδξν, Γξακκαηέα, ηα Κέιε 

ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Κνξθσηηθώλ πνζέζεσλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ θαη 
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ηηο Δπηηξνπέο Ξαηδείαο Θνκκάησλ, κε αίηεκα λα εθπξνζσπεζεί ε Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ. ζηε 

ζπλάληεζε ηεο Ρξίηεο 9 Φεβξνπαξίνπ 2016. 

45. Γειηίν ηύπνπ (8/2/2016), γηα ηε ζπλάληεζε κε ηελ Ξξόεδξν θαη ηνλ Ρνκέα 

Ξαηδείαο ΞΑΠΝΘ. 

46. Γειηίν ηύπνπ (9/2/2016), γηα ηε ζπλάληεζε κε ηνλ πνπξγό Δξγαζίαο. 

47. Γειηίν ηύπνπ (12/2/2016), γηα ην δηάινγν ζηε Βνπιή. 

48. Γειηίν ηύπνπ (29/2/2016), γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

από ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Ξ.Ξ.Δ.Θ. 

49. Αλνηθηή επηζηνιή (3/3/2016), πξνο ηνπο Ππιιόγνπο Γηδαζθόλησλ ΔΞΑ.Ι. & 

Δ.Θ., ζρεηηθά κε ηελ πνπξγηθή πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζην Γηάινγν. 

50. πόκλεκα (21/3/2016), ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηελ Ρ.Δ.Δ., πξνο ηνπο 

Ξξόεδξν, Αληηπξόεδξν, Γξακκαηέα θαη ηα Κέιε ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο 

Κνξθσηηθώλ πνζέζεσλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. Γηαβίβαζή ηνπ εγγξάθσο 

ζηηο 23/3/2016 κε αίηεκα πξόζθιεζεο ζε Ππλεδξίαζε. 

51. Γειηίν ηύπνπ (3/4/2016), γηα ηε δηαξθή πξσηαπξηιηά ηνπ δηαιόγνπ πνπξγείνπ 

– ΝΙΚΔ & ΔΙΚΔ. 

52. Δπηζηνιέο (11&13/4/2016), πξνο ηνλ Ξξόεδξν ηνπ Δ.Π.Ξ., γηα ηε ζπκκεηνρή 

ζηε ζπδήηεζε ζηηο 16 Απξηιίνπ 2016.  

53. πνβνιή εηζεγήζεσλ Ξξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ θαη Γεληθνύ Γξακκαηέα Γ.Π. ζην 

«Γηάινγν» - ζπδήηεζε κε ηα επηκειεηήξηα, ηηο επαγγεικαηηθέο ελώζεηο & ηα 

ζπλδηθάηα ζηηο 16 Απξηιίνπ 2016 ζην πνπξγείν Ξαηδείαο θαη θαηάζεζε 

Γήισζεο θαη θξίζηκσλ εξσηεκάησλ. 

54. Δπηζηνιή (22/4/2016), πξνο ηνπο πνπξγνύο Δξγαζίαο θαη Ξαηδείαο, γηα ηε 

ζπληαμηνδόηεζε εθπαηδεπηηθώλ. 

55. Σαηξεηηζκόο ηνπ Ξξνέδξνπ Γ.Π., ζηελ Ζκεξίδα (11/5/2016) κε ζέκα: «Ρν 

επάγγεικα ηνπ Ζιεθηξνιόγνπ θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ησλ ΔΞΑΙ». 

56. Θάιεζκα (κε δειηία ηύπνπ π.ρ. 15/12/2014) ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Γεληθώλ θαη 

Ρερληθώλ Δηδηθνηήησλ πνπ ππεξεηνύλ ζηα ζρνιεία ηεο Ρ.Δ.Δ., λα πξνζέξρνληαη 

καδηθά ζηηο αξραηξεζίεο ησλ Ξξσηνβάζκησλ Δλώζεσλ θαη λα ζηεξίμνπλ ηα 

Δλσηηθά κε παξαηαμηαθά ςεθνδέιηηα ησλ Δ.Ι.Ρ.Δ.Δ. 

57. Θάιεζκα ησλ Δ.Ι.Ρ.Δ.Δ. (26/12/2015) ζε από θνηλνύ ιήςε απόθαζεο γηα 

ζπκκεηνρή ή κε ζηνλ Δζληθό θαη Θνηλσληθό δηάινγν γηα ηελ Ξαηδεία. 

58. Ππκκεηνρή ζε εθδειώζεηο ησλ θαηά ηόπνπο Δ.Ι.Ρ.Δ.Δ. (π.ρ. ζηελ ελεκεξσηηθή 

εθδήισζε ηεο Δ.Ι.Ρ.Δ.Δ. Ιάξηζαο γηα ηελ Ρ.Δ.Δ. ζηηο 21/4/2016 κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ Γελ. Γξακκαηέα ηεο Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ.). 
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59. Σαηξεηηζκνί θαη κελύκαηα θαηά ηνπο Δζληθνύο θαη Θξεζθεπηηθνύο ενξηαζκνύο, 

Σξηζηνπγέλλσλ, Ξάζρα, Ρξηώλ Ηεξαξρώλ, 25εο Καξηίνπ, 28εο Νθησβξίνπ, 17εο 

Λνέκβξε, επεηεηαθνύο εηήζηνπο ενξηαζκνύο, Ξαγθόζκηαο Ζκέξαο ησλ 

Δθπαηδεπηηθώλ ηεο UNESCO, Ζκέξα Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ, θιπ. 

60. Γειηίν ηύπνπ, εθπξνζώπεζε ζηελ επηθήδεην αθνινπζία θαη θαηάζεζε ζηεθάλνπ 

εηο κλήκελ θαη σο ειάρηζην θόξν ηηκήο ζηνλ ζαλόληα ζπλάδειθν αγσληζηή 

Θεόθηιν Παθαιίδε. 

61. Ππκκεηνρή ζε όιεο ηηο αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ θιάδνπ (απεξγίεο, 

δηαδειώζεηο, πνξείεο, ζπιιαιεηήξηα, θιπ). 

62. Αληίδξαζε – αληίθξνπζε θαη ζρνιηαζκόο ζέζεσλ ΝΙΚΔ, κε δειηία ηύπνπ, γηα α) 

πηνζέηεζε ησλ ζέζεώλ καο γηα απαιιαγή ησλ απνθνίησλ θάζε ηύπνπ Ιπθείνπ 

πνπ θνηηνύλ ζηα ΔΞΑ.Ι. από ηελ παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ Γεληθήο 

Ξαηδείαο (γηα λα ιάβνπλ κόλν πηπρίν εηδηθόηεηαο), β) λα ππνρξεσζνύλ νη 

καζεηέο απηνί ζηελ παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ Γ.Ξ. σο πξνϋπόζεζε γηα 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο Δηδηθέο Ξαλειιαδηθέο Δμεηάζεηο ησλ ΔΞΑ.Ι. γηα εηζαγσγή 

ηνπο ζε αληίζηνηρεο ζρνιέο ησλ Ρ.Δ.Η., γ) ηε δηαξθή «πξσηαπξηιηά» ηνπ 

«δηαιόγνπ» πνπξγείνπ – ΝΙΚΔ & ΔΙΚΔ. 

63. Δλεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Νκνζπνλδίαο κε ηελ πιήξε θαηαγξαθή 

νιόθιεξνπ ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηεο Ρ.Δ.Δ. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ κε πιεξνθνξίεο. Ιεπηνκεξήο απνηύπσζε κε όια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία ησλ ππνζηεξηθηηθώλ ηεο εθπαίδεπζεο δνκώλ ΘΔ.Π.Ξ. θαη 

ΘΔ.Γ.Γ.. Ζ ΞΙΖ ηεο Ρ.Δ.Δ. ζηελ Διιάδα εληζρύεηαη. 

64. Γεκηνπξγία «Πειίδαο» ηεο Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ. ζηνλ ηζηνρώξν θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

facebook, θαζ’ ππόδεημή ηνπ γηα θνξείο, κε δηαρεηξηζηή ηνλ Ξξόεδξν κέζσ ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπ πξνθίι. 

 

Α.2 ΠΛΓΗΘΑΙΗΠΡΗΘΔΠ ΑΓΔΗΔΠ ΚΔΙΩΛ Γ.Π. Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ. & Δ.Ι.Ρ.Δ.Δ. 

65. Γηθαζηηθέο Απνθάζεηο: 

Α) Ξξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο Ξξνζηαζίαο Ππλδηθαιηζηηθώλ Πηειερώλ Λνκνύ 

Σαιθηδηθήο (Αξηζκόο απόθαζεο 1/2014) «… ηπγράλεη (ε Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ.) ε πην 

αληηπξνζσπεπηηθή δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηερληθήο εθπαίδεπζεο θαη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη νη ζθνπνί ηεο θαη ε 

ζπλδηθαιηζηηθή ηεο δξάζε επηδηώθνληαη θαη θαιύπηνληαη από ηελ ΝΙΚΔ, αθνύ, 

αθελόο, είλαη δηαθνξεηηθό ην αληηθείκελν ηεο ηερληθήο – επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, όπσο επίζεο θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο ηερληθήο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ηεο νπνίαο είλαη δηαθνξεηηθό ην πθηζηάκελν 
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ζεζκηθό θαη λνκηθό πιαίζην), αθεηέξνπ, δελ απνηεινύλ όινη νη εθπαηδεπηηθνί 

κέιε ηεο ΝΙΡΔΔ κέιε ηεο ΝΙΚΔ. …» 

Β) Γηνηθεηηθό Δθεηείν Θεζζαινλίθεο, Αθπξσηηθόο Πρεκαηηζκόο, Ρκήκα Β΄, 

(Αξηζκόο απόθαζεο 757/2015) απνδερόκελν θαη πηνζεηώληαο ηελ απόθαζε ηεο 

Ξξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο Ξξνζηαζίαο Ππλδηθαιηζηηθώλ Πηειερώλ Λνκνύ 

Σαιθηδηθήο. 

 

Α.3 ΘΑΡΑΟΓΖΠΖ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΩΛ - ΓΗΑΘΔΠΗΚΝΡΖΡΑ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ 

66. Σαηξεηηζκόο θαη ζπκκεηνρή ζηελ εκεξίδα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε δηαζεζηκόηεηα, 

Θεζζαινλίθε ζηηο 17/10/2014. 

67. Αίηεκα (22/12/2014) πξνο ηνλ πνπξγό Ξαηδείαο λα πξνβεί άκεζα ζε θάζε 

απαξαίηεηε ελέξγεηα ώζηε (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζπλαξκόδην πνπξγό 

Γ.Κ.&Ζ.Γ.) λα πξνθεξπρζεί άκεζα ε λέα αλαθνίλσζε πνπ ππνζρέζεθε γηα ηνπο 

317 εθπαηδεπηηθνύο ζε δηαζεζηκόηεηα εθηόο πηλάθσλ Α.Π.Δ.Ξ., ζηηο πεξηνρέο 

ησλ Γ.Γ.Δ. πνπ ππεξεηνύζαλ, κε βάζε πίλαθα πνπ ζπληάμακε. Έθδνζε θαη 

ελεκεξσηηθνύ ηεο θνηλήο γλώκεο δειηίνπ ηύπνπ (20/12/2014). 

68. Γειηίν ηύπνπ (19/5/2015) – αλνηθηή επηζηνιή ζηνπο ζε δηαζεζηκόηεηα 

εθπαηδεπηηθνύο κε παξόηξπλζε θαη επρή λα επηζηξέςνπλ όινη ζηα ΔΞΑ.Ι. 

69. Γειηίν ηύπνπ (7/6/2015) γηα ηε ρνληξή παηάηα κε ηνπο δηαζέζηκνπο πνπ 

επηζηξέθνπλ, κε απαίηεζε α) Λα αλαιάβνπλ άκεζα ππεξεζία ζηα ζρνιεία καο 

όινη νη εθπαηδεπηηθνί Ρερληθώλ Δηδηθνηήησλ πνπ επαλέξρνληαη από ηε 

δηαζεζηκόηεηα ή από κεηαηάμεηο, β) Λα εληαρζνύλ άκεζα ζην Πύιινγν 

Γηδαζθόλησλ ρσξίο πξνϋπνζέζεηο θαη γ) Λα πεξηιεθζνύλ ζηνπο πίλαθεο 

εθινγέσλ κπζηηθήο ςεθνθνξίαο γηα ηελ αλάδεημε Γ/ληώλ ησλ ζρνιείσλ ηνπο. 

70. Γειηίν ηύπνπ (11/6/2015) θαηαγγειία γηα ηνπο δηαζέζηκνπο πνπ εθβηάδνληαη λα 

κελ επηζηξέςνπλ γηα λα αθνινπζήζεη λέν ζηηο 14/6/2015 κε ηε «λνκηκνπνίεζε» 

ησλ … Απζαηξέησλ ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο. 

71. Δπηζηνιή (4/2/2016), πξνο ηνπο πνπξγνύο Δζσηεξηθώλ θαη Ξαηδείαο, γηα ηελ 

πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αδηθίαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ηέζεθαλ ζε 

δηαζεζηκόηεηα. 

 

 Β.  ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ 

1. Αληίδξαζε κε δειηίν ηύπνπ ζηελ αλαγθαία πξνϋπόζεζε, θαηά ηνλ πνπξγό 

Ξαηδείαο, γηα λα πάξεη πηπρίν εηδηθόηεηαο ν καζεηήο ηνπ ΔΞΑ.Ι. λα είλαη ε 

αξίζηεπζε ζηα καζήκαηα …Γεληθήο Ξαηδείαο θαη ζηε Φπζηθή Αγσγή. Ρν εάλ 

«παηώλεη» ζηα καζήκαηα Δηδηθόηεηαο, έρεη πνιύ κηθξή ζεκαζία. 
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2. Αίηεκα, πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο θαη ηνλ πξώελ 

Ξξόεδξν ηεο Βνπιήο Α. Θαθιακάλε, γηα ηνπο θαηόρνπο Απνιπηεξίνπ Γεληθνύ 

Ιπθείνπ θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηό Απνιπηεξίσλ θάζε ηύπνπ Ιπθείνπ, λα 

κπνξνύλ λα εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε Δπαγγεικαηηθνύ Ιπθείνπ γηα λα ιάβνπλ 

κόλν πηπρίν εηδηθόηεηαο θαη λα απαιιάζζνληαη από ηελ ππνρξέσζε 

παξαθνινύζεζεο ησλ καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο. Αθόκε, κεηά ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ ηνπο, λα δηθαηνύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εηδηθέο 

Ξαλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηεο Νκάδαο Α’ ηνπ ΔΞΑ.Ι. γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα 

αληίζηνηρα ηκήκαηα ησλ Ρερλνινγηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ. 

Ππκπιεξσκαηηθά, νη θάηνρνη πηπρίνπ ΡΔΔ (Α΄ θαη Β΄ θύθινπ), ΡΔΙ, ΡΔΠ ή 

άιινπ ηζνηίκνπ πηπρίνπ εηδηθόηεηνο (θαη όρη απνιπηεξίνπ) λα κπνξνύλ λα 

εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε Δπαγγεικαηηθνύ Ιπθείνπ θαη λα δύλαληαη λα 

επηιέμνπλ εγγξάθσο είηε λα παξαθνινπζήζνπλ ην ζύλνιν ησλ καζεκάησλ ηνπ 

ΔΞΑ.Ι. γηα απόθηεζε απνιπηεξίνπ θαη πηπρίνπ (δηαθνξεηηθήο εηδηθόηεηαο από 

ην ελ ηζρύ πηπρίν ηνπο), είηε λα απνθηήζνπλ κόλν πηπρίν, νπόηε λα 

απαιιάζζνληαη από ηελ ππνρξέσζε παξαθνινύζεζεο ησλ καζεκάησλ γεληθήο 

παηδείαο, αθνύ ιάβνπλ γλώζε ελππόγξαθα όηη ε επηινγή ηνπο απηή ηνπο ζηεξεί 

ηε δπλαηόηεηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο Ξαλειιαδηθέο εμεηάζεηο πξόζβαζεο ζηα 

ΑΔΗ/ΡΔΗ. 

3. Αίηεκα πξνο ην Ίδξπκα Friedrich Ebert - Stiftung e.V. λα καο γλσζηνπνηεζεί, κε 

ηε ζπλεξγαζία ηνπ, από ηνπο αξκόδηνπο Γεξκαληθνύο Φνξείο πιήξεο θαηάινγνο 

ησλ Ρερληθώλ Δπαγγεικάησλ ηεο Γεξκαλίαο, ε κνξθή κε ηελ νπνία δηδάζθνληαη 

(Δθπαίδεπζε, Θαηάξηηζε) θαη ζε πνηα βαζκίδα, θαζώο θαη ηα Δπαγγεικαηηθά 

Ξεξηγξάκκαηά ηνπο. 

4. Αίηεκα, πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο κε ζέκα ηελ 

πξόζβαζε ζηελ Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ Απνθνίησλ ΔΞΑ.Ι. ηνπ ζρνιηθνύ 

έηνπο 2014-15 (Νκάδα Α΄). Αλαιπηηθά: α) εθηόο ησλ αληηζηνίρσλ ή ζπλαθώλ 

ηνπ πηπρίνπ ηνπο Πρνιώλ, Ρκεκάησλ θαη Δηζαγσγηθώλ Θαηεπζύλζεσλ 

Ρκεκάησλ ησλ Ρ.Δ.Η., λα δύλαληαη λα δειώζνπλ θαη δεύηεξε νκάδα, ηηο Πρνιέο, 

Ρκήκαηα θαη Δηζαγσγηθέο Θαηεπζύλζεηο Ρκεκάησλ γείαο – Ξξόλνηαο ή 

Δθαξκνζκέλσλ Ρερλώλ, β) ην πνζνζηό ησλ ζέζεσλ ησλ Πρνιώλ, Ρκεκάησλ 

θαη Δηζαγσγηθώλ Θαηεπζύλζεσλ Ρκεκάησλ ησλ Ρ.Δ.Η. λα νξηζζεί ζε 20% ησλ 

δηαηηζέκελσλ ζε θάζε Πρνιή, Ρκήκα θαη Δηζαγσγηθή Θαηεύζπλζε Ρκήκαηνο ησλ 

Ρ.Δ.Η. θαη γ) νη απόθνηηνη ησλ θαηαξγεκέλσλ Ρνκέσλ γείαο - Ξξόλνηαο θαη 

Δθαξκνζκέλσλ Ρερλώλ ησλ ΔΞΑ.Ι. ηνπ Λ.3475/2006, ησλ Ρ.Δ.Δ., ησλ ΡΔ.Ι. 

θαη ησλ Δ.Ξ.Ι., λα έρνπλ δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο Δηδηθέο Ξαλειιαδηθέο 

Δμεηάζεηο ησλ ΔΞΑ.Ι. (Νκάδα Α΄) θαη λα δειώζνπλ ζην κεραλνγξαθηθό δειηίν 

ηηο Πρνιέο, Ρκήκαηα θαη Δηζαγσγηθέο Θαηεπζύλζεηο Ρκεκάησλ γείαο – 

Ξξόλνηαο ή Δθαξκνζκέλσλ Ρερλώλ, γηα δύν αθόκε θνξέο, θαηά ηα ζρνιηθά έηε 

2014-15 & 2015-16, εμεηαδόκελνη ζηα καζήκαηα ηεο γεληθήο παηδείαο θαη ηα 
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καζήκαηα εηδηθνηήησλ ησλ θαηαξγεκέλσλ Ρνκέσλ γείαο - Ξξόλνηαο θαη 

Δθαξκνζκέλσλ Ρερλώλ πνπ απνθνίηεζαλ. 

5. Αίηεκα, πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο κε ζέκα ηελ 

πξόζβαζε ησλ Απνθνίησλ ΔΞΑ.Ι. ζηελ Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Αλαιπηηθά: α) 

Νη απόθνηηνη εκεξήζησλ θαη εζπεξηλώλ ΔΞΑ.Ι. θαη όζνη θαηέρνπλ ηζόηηκν ηίηιν 

επαγγεικαηηθνύ ιπθείνπ, θαζώο θαη όζνη είλαη απόθνηηνη θάζε ηύπνπ Ιπθείνπ 

θαη κεηά από θνίηεζε απαιιαζζόκελε εθ ηνπ ιόγνπ απηνύ από ηελ 

παξαθνινύζεζε καζεκάησλ Γεληθήο Ξαηδείαο ιακβάλνπλ κόλν πηπρίν ΔΞΑ.Ι., 

λα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε εηδηθέο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα εηζαγσγή 

i) ζε Πρνιέο, Ρκήκαηα θαη Δηζαγσγηθέο Θαηεπζύλζεηο Ρκεκάησλ ησλ Ρ.Δ.Η. θαη 

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

ζε εηδηθό πνζνζηό ζέζεσλ, ην νπνίν νξίδεηαη ζε 50% ησλ δηαηηζέκελσλ ζε 

θάζε Πρνιή, Ρκήκα θαη Δηζαγσγηθή Θαηεύζπλζε Ρκήκαηνο ησλ Ρ.Δ.Η., ii) ζηηο 

Αθαδεκίεο Δκπνξηθνύ Λαπηηθνύ, ζε εηδηθό πνζνζηό ζέζεσλ, iii) ζηηο Αλώηεξεο 

Πηξαηησηηθέο Πρνιέο παμησκαηηθώλ (Α.Π.Π..), ζε εηδηθό πνζνζηό ζέζεσλ θαη 

iv) ζηε Πρνιή Αζηπθπιάθσλ, ζε εηδηθό πνζνζηό ζέζεσλ. Πην κεραλνγξαθηθό 

δειηίν, εθηόο ησλ αληηζηνίρσλ ή ζπλαθώλ ηνπ πηπρίνπ ηνπο Πρνιώλ, 

Ρκεκάησλ θαη Δηζαγσγηθώλ Θαηεπζύλζεσλ Ρκεκάησλ ησλ Ρ.Δ.Η., νη απόθνηηνη 

ησλ ΔΞΑ.Ι. λα δύλαληαη λα δειώλνπλ θαη δεύηεξε νκάδα, ηηο Πρνιέο, Ρκήκαηα 

θαη Δηζαγσγηθέο Θαηεπζύλζεηο Ρκεκάησλ γείαο – Ξξόλνηαο ή Δθαξκνζκέλσλ 

Ρερλώλ, β) Νη απόθνηηνη ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ θύθινπ ζπνπδώλ εκεξήζησλ θαη 

εζπεξηλώλ ΔΞΑ.Ι., όζνη θαηέρνπλ ηζόηηκν ηίηιν επαγγεικαηηθνύ ιπθείνπ θαζώο 

θαη όζνη είλαη απόθνηηνη θάζε ηύπνπ Ιπθείνπ θαη κεηά από θνίηεζε 

απαιιαζζόκελε εθ ηνπ ιόγνπ απηνύ από ηελ παξαθνινύζεζε καζεκάησλ 

Γεληθήο Ξαηδείαο ιακβάλνπλ κόλν πηπρίν ΔΞΑ.Ι., εηζάγνληαη κε ηνπο βαζκνύο 

πνπ ιακβάλνπλ ζηηο εηδηθέο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, i) ζε αληίζηνηρεο ή 

ζπλαθείο ηνπ πηπρίνπ ηνπο Πρνιέο, Ρκήκαηα θαη Δηζαγσγηθέο Θαηεπζύλζεηο 

Ρκεκάησλ ησλ Ξαλεπηζηεκίσλ, θαη ζε εηδηθό πνζνζηό ζέζεσλ, ην νπνίν 

νξίδεηαη ζε 5% ηοσλάτιζηον ησλ δηαηηζέκελσλ ζε θάζε Πρνιή θαη Ρκήκα, ii) 

ζηα Αλώηαηα Πηξαηησηηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα (Α.Π.Δ.Η.), ζε εηδηθό πνζνζηό 

ζέζεσλ θαη iii) ζηε Πρνιή Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζε εηδηθό 

πνζνζηό ζέζεσλ. 

6. Αληίδξαζε (δειηίν ηύπνπ 6/12/2014) ζηελ ππνρξεκαηνδόηεζε – δηαρείξηζε 

θηώρεηαο ηεο Ξαηδείαο κε αίηεκα γηα άκεζε θαη γελλαία αύμεζε ησλ δαπαλώλ. 

7. Αίηεκα (δειηίν ηύπνπ 7/12/2014) λα εμαζθαιηζζεί γηα ηνπο έγθιεηζηνπο 

θνηηεηέο ε απξόζθνπηε παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ ηνπο κε ηελ 

ελεξγνπνίεζε όισλ ησλ ζρεηηθώλ πξνβιέςεσλ ηνπ Λόκνπ. 

8. Θαηεπείγνλ αίηεκα (13/1/2015), πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ πνπξγείνπ 

Ξαηδείαο κε ζέκα ηνλ ππνινγηζκό ησλ απνπζηώλ Α΄ ηεηξακήλνπ ζηα ΔΞΑ.Ι. γηα 
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ηνπο απαιιαζζόκελνπο από ηα καζήκαηα Γεληθήο Ξαηδείαο. Εεηήζεθε: i) Λα 

νξηζζνύλ αλώηαηα όξηα απνπζηώλ (δηθαηνινγεκέλεο, αδηθαηνιόγεηεο) απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο καζεηώλ, ii) Δηδηθώο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2014-2015, λα δηαγξαθνύλ 

ΝΙΔΠ αλεμαηξέησο νη απνπζίεο ηνπ Α’ ηεηξακήλνπ 2014 απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

ησλ καζεηώλ (κόλν απόθνηηνη Ιπθείνπ, κόλν ζηε Β΄ ηάμε) θαη iii) Δηδηθώο γηα 

ην ζρνιηθό έηνο 2014-2015, ν έιεγρνο ηεο θνίηεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

καζεηώλ λα γίλεη κόλν κε ηηο απνπζίεο ηνπ Β΄ ηεηξακήλνπ (ειεγρόκελεο βέβαηα 

κε ην κηζό ησλ αλσηάησλ νξίσλ) ώζηε λα δνζεί ε δπλαηόηεηα λα επαλέιζνπλ 

ζην ζρνιείν θαη όζνη καζεηέο ην εγθαηέιεηςαλ εμαηηίαο ησλ επηινγώλ ηεο 

πξνεγνύκελεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ πνπξγείνπ. 

9. Θαηεπείγνλ αίηεκα (3/2/2015), πξνο ηε λέα πνιηηηθή εγεζία ηνπ πνπξγείνπ 

Ξαηδείαο κε ζέκα ηελ πιήξε δηαγξαθή ησλ απνπζηώλ Α΄ ηεηξακήλνπ ησλ 

απαιιαζζόκελσλ από ηα καζήκαηα Γεληθήο Ξαηδείαο καζεηώλ ηεο Β΄ ηάμεο 

ησλ ΔΞΑ.Ι. 

10. Θαηεπείγνλ αίηεκα (3/2/2015), πξνο ηε λέα πνιηηηθή εγεζία ηνπ πνπξγείνπ 

Ξαηδείαο κε ζέκα ηελ πξόζβαζε απνθνίησλ ΔΞΑ.Ι. 2014-2015 (Νκάδα Α΄) ζηηο 

ζρνιέο ησλ Ρ.Δ.Η. πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο εηδηθόηεηεο πνπ θαηάξγεζε ν 

Λ.4186/13. 

11. Θαηεπείγνλ αίηεκα (12/3/2015) πξνο ηνλ Αλαπιεξσηή πνπξγό Ξαηδείαο γηα 

θαηάξγεζε ηεο Ρξάπεδαο ζεκάησλ θαη ζηα ΔΞΑ.Ι. 

12. Θαηεπείγνλ αίηεκα (13/3/2015), πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ πνπξγείνπ 

Ξαηδείαο κε ζέκα ηελ θαηάξγεζε ησλ Πρνιώλ Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο 

(Π.Δ.Θ.) ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο. 

13. Δπηζηνιή (5/5/2015) πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο θαη 

ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ Διιεληθνύ Θνηλνβνπιίνπ γηα ηα Ξξόηππα θαη Ξεηξακαηηθά 

Πρνιεία, κε αηηήκαηα: α) Λα απαιεηθζεί πιήξσο ε έλλνηα ησλ «Ξξνηύπσλ» 

ζρνιείσλ θαη όινπ ηνπ εηδηθνύ θαζεζηώηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο, β) Δάλ κε ηελ 

επίθιεζε «ηζηνξηθώλ ιόγσλ» δηαηεξεζνύλ θάπνηα ζρνιεία σο «Ξξόηππα», ηόηε 

λα γίλνπλ ζεβαζηά ηα θιεξνδνηήκαηα θαη ε ηζηνξία ησλ ζρνιείσλ απηώλ θαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο Ξξόηππα Δπαγγεικαηηθά Ιύθεηα εθείλα πνπ έρνπλ ηέηνηα 

παξάδνζε από ηελ ίδξπζή ηνπο ή από ηνπο όξνπο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο, γ) 

Όπνπ αλαθέξεηαη ν όξνο «Ιύθεην», λα λνείηαη όηη αλαθέξεηαη θαη ζηνπο δύν 

ηύπνπο Ιπθείνπ θαη δ) Ζ ίδξπζε Ξεηξακαηηθώλ ΔΞΑ.Ι. λα κε κείλεη έλα θελό 

γξάκκα ηνπ Λόκνπ, αιιά λα ηδξπζνύλ άκεζα κε πνπξγηθή Απόθαζε, ζε άκεζε 

ζύλδεζε κε ηελ Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ. 

14. Δπηζηνιή (6/5/2015) πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο θαη 

ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ Διιεληθνύ Θνηλνβνπιίνπ γηα ηελ επαλαζύζηαζε 

Δηδηθνηήησλ αιιά ΝΣΗ ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Πρνιείσλ κε αηηήκαηα: α) ΑΚΔΠΖ 
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επαλαιεηηνπξγία ησλ 106 ΔΞΑ.Π. σο ΔΞΑ.Ι. κε ΝΙΔΠ ηηο εηδηθόηεηέο ηνπο, β) 

ΑΚΔΠΖ επαλαιεηηνπξγία ησλ θαηαξγεκέλσλ Ρνκέσλ θαη Δηδηθνηήησλ ζηα 

ΔΞΑ.Ι. ζηα νπνία ιεηηνπξγνύζαλ ΞΟΗΛ από ηελ θαηάξγεζή ηνπο, ρσξίο άιιε 

πξνϋπόζεζε ή κεζνιάβεζε «απόθαζεο» νπνηνπδήπνηε, γ) ΑΚΔΠΖ θαηάξγεζε 

ησλ δήζελ «Πρνιώλ» Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο. Κεηαηξνπή όζσλ 

ιεηηνύξγεζαλ ζε ΔΞΑ.Ι. θαη δ) ΑΚΔΠΖ θαηάξγεζε ηεο Καζεηείαο από ηε Γ’ 

ηάμε ηνπ ΔΞΑ.Ι. Έθδνζε θαη ελεκεξσηηθνύ ηεο θνηλήο γλώκεο δειηίνπ ηύπνπ 

(7/5/2015). 

15. Δπηζηνιή (21/5/2015) πξνο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνύο θαη ηνπο Γηεπζπληέο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζύζηαζε Ρνκέσλ θαη Δηδηθνηήησλ ζηα 

ΔΞΑ.Ι. 

16. Γειηίν ηύπνπ (15/9/2015) γηα ηελ θξαηνύζα θαηάζηαζε – ζπλζήθεο κε ηελ 

έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2015 – 2016. 

17. Θαηεπείγνπζα επηζηνιή πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο κε 

ζέκα ηελ εγγξαθή καζεηώλ ζηα ΔΞΑ.Ι. ην ζρνιηθό έηνο 2015 – 2016. 

18. Θαηεπείγνπζα επηζηνιή (28/9/2015) πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ πνπξγείνπ 

Ξαηδείαο κε ζέκα ηελ πξόζβαζε ησλ απνθνίησλ ΔΞΑ.Ι. ζηελ Ρξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. 

19. Έγγξαθν (2/10/2015) πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο γηα ηα 

πξνβιήκαηα ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Ρ.Δ.Δ. 

20. Δπηζηνιή (2/10/2015) πξνο ηνπο πνπξγνύο Δζσηεξηθώλ θαη Ξαηδείαο γηα ηελ 

απηνηειή ρξεκαηνδόηεζε ησλ Δξγαζηεξηαθώλ Θέληξσλ – Δ.Θ. 

21. Ιεηηνπξγία Δξγαζηεξηαθνύ Θέληξνπ – Δ.Θ. Θαηεξίλεο. Έγγξαθν πξνο ην Γ/ληε 

ηεο Γ.Γ.Δ. Ξηεξίαο, έγγξαθν πξνο ην Γήκαξρν Θαηεξίλεο θαη έθδνζε ζρεηηθνύ 

δειηίνπ ηύπνπ. 

22. Θαηεπείγνπζα επηζηνιή (9/10/2015) πξνο ηνπο πνπξγνύο Δζσηεξηθώλ, 

Ξαηδείαο θαη Νηθνλνκηθώλ γηα ηελ ππνρξεκαηνδόηεζε ησλ Πρνιηθώλ Δπηηξνπώλ 

πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. 

23. Θαηεπείγνπζα επηζηνιή (11/11/2015), πξνο ηνλ πνπξγό Ξαηδείαο, ζρεηηθά κε 

ηηο απνιπηήξηεο-πηπρηαθέο εμεηάζεηο ησλ ΔΞΑΙ ζρνι. έηνπο 2014-2015. 

24. Δπηζηνιή (22/2/2016), πξνο ηνλ πνπξγό Ξαηδείαο, γηα ηελ πξόζβαζε ησλ 

απνθνίησλ ΔΞΑ.Ι. ζηε Πρνιή Ξπξνζβεζηώλ ηεο Ξπξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο. 

25. Γειηίν ηύπνπ (1/3/2016), γηα ηελ Ξ.Γ.Π. νθηώ εβδνκάδεο πξηλ ηε ιήμε ησλ 

καζεκάησλ. 

 

Από ηο απερτόμενο Γιοικηηικό σμβούλιο ηης Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. 


