
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
 

Σήμερα 28-8-2018, την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών 

εξετάσεων του 2018, που έχουμε και 2.008 επιτυχόντες στα Πανεπιστήμια και 4.184 

επιτυχόντες στα Τ.Ε.Ι. από τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ.,  έχουμε και την 

κατάργηση του Υφυπουργείου που είχε στην αρμοδιότητα του την Τεχνική και 

Επαγγελματική Εκπαίδευση.  

Η ονοματοθεσία, η ιεράρχηση και η σύσταση των υπουργείων και υφυπουργείων, 

υποδεικνύουν τους κύριους τομείς δραστηριοτήτων της κάθε κυβέρνησης καθώς και την 

πολιτική άποψη που έχει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός για τον τρόπο της λειτουργίας 

τους. 

Η κατάργηση ενός υφυπουργείου υπονοεί την εγκατάλειψη της πολιτικής 

που εξυπηρετούσε η λειτουργία του. Είναι σαφέστατος υποβιβασμός που συνεπιφέρει 

τον περιορισμό των αρμοδιοτήτων και των πολιτικών που εξυπηρετούσε.  

Γνωρίζοντας πως ο χρόνος αργά η γρήγορα αποκαλύπτει τις πραγματικές προθέσεις 

των ανθρώπων, θα αναμένουμε τις ακριβείς (και αναβαθμισμένες) αρμοδιότητες του 

Υφυπουργείου για την Τεχνική και Επαγγελματική εκπαίδευση. Τα επιχειρήματα, που 

επιτάσσουν όχι μόνο τη διατήρηση αλλά και την αναβάθμιση του υφυπουργείου για την 

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ανάλυση. Ακόμη και ένας 

αδαής  θα τα καταλάβαινε. 

Περιμένουμε από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό να ορίσουν ημερομηνία 

συνάντησης με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας, 

προκειμένου να σας εκθέσουμε και δια ζώσης τα πλέον κρίσιμα ζητήματα που 

αντιμετωπίζουν τα σχολεία, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής 
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Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και τις προτάσεις μας για την επίλυσή τους. 

Ευελπιστούμε ότι η συνάντηση θα είναι η συνέχεια ενός γόνιμου και δημιουργικού 

διαλόγου με το Υπουργείο, σε μια κοινή προσπάθεια για την αποκατάσταση της ηρεμίας και 

της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων της Τ.Ε.Ε.. 

 
 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
 


