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Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. - ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 26-8-2013 

 Αριθµ. ∆.Τ.: 071 

ΠΑΙ∆ΕΙΑ Ταξική, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ υπό 

Κατάρτιση, υπό Κατάργηση και «µαθητεία» … 

(συµβολή σε ένα Θεσµικό ∆ιάλογο που ∆ΕΝ έγινε ΠΟΤΕ !!) 

Το Υπουργείο Παιδείας παρουσίασε το «Σχέδιο Νόµου για την Αναδιάρθρωση της 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Λοιπές ∆ιατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευµάτων» και το έθεσε σε «∆ιαβούλευση». Πενθήµερη. Κάτι σαν την «πενθήµερη» 

(εκδροµή) της Γ΄ Λυκείου… Οι όροι και οι συνθήκες της προσχηµατικής αυτής διαδικασίας 

παρουσιάστηκαν στο µε αρ. 069/23-8-2013 ∆ελτίο Τύπου µας. «Πενθ-πενθήµερη» 

λοιπόν η «∆ιαβούλευση». Πένθος επί… 5 (ηµέρες). Πένθος για τη ∆ηµοκρατία που 

χάθηκε, για τους Θεσµούς που κουρελιάστηκαν, για τη Λογική που εξοβελίστηκε. 

Η Οµοσπονδία µας συνειδητά δεν συµµετείχε σε αυτή την παρωδία, χωρίς να 

αποτρέψει όποιο επιθυµούσε να συµµετέχει ατοµικά, να το κάνει. ∆εν συµµετείχαµε 

Θεσµικά: 

1) Επειδή δεν προσκληθήκαµε να συµµετάσχουµε Θεσµικά, ούτε εµείς, ούτε κάποιος 

άλλος Φορέας, Θεσµικός και Μη. 

2) Επειδή δεν πιστέψαµε ότι πραγµατικός σκοπός της «∆ιαβούλευσης» ήταν να έχει 

περιεχόµενο, να είναι ουσιαστική. ∆εν έδωσε τέτοια δείγµατα ο Υπουργός. Αντίθετα, η όλη 

µεθόδευση που ακολουθήθηκε, µήνες τώρα, προβάλλει εναργώς την πρόθεσή του να 

παρακαµφθούν οι Θεσµοί και να αποφευχθεί ο ουσιαστικός ∆ιάλογος. 

3) Επειδή η Πρότασή µας, ολοκληρωµένη, µε όραµα και επιχειρήµατα, έχει ήδη κατατεθεί 

στο Υπουργείο και έχει αποτελέσει αντικείµενο ευρείας συζήτησης. Ήµασταν η ΜΟΝΗ 

Οµοσπονδία που κατέθεσε ολοκληρωµένη πρόταση, και δεν περιµέναµε να δούµε το 

Σχέδιο του Υπουργείου για να διατυπώσουµε απλώς «αντιρρήσεις» και «διαµαρτυρίες» ή – 

κατά τη µέθοδο που θα επιθυµούσε η πολιτική ηγεσία – να αντιπαρατεθούµε 

«υποκινούµενοι πολιτικά», «εξυπηρετώντας παραταξιακά – κοµµατικά συµφέροντα». 

4) Επειδή περιµέναµε το Σχέδιο Νόµου να περάσει από το Ε.ΣΥ.Π. για εξαντλητικό και 

ουσιαστικό διάλογο, όπου θα συµµετείχαµε (όπως συµµετείχαµε και στο Ε.ΣΥ.Π. το 2011). 

5) Επειδή ως ελάχιστο όρο θεσµικού διαλόγου µε το Υπουργείο, τύποις αλλά και ουσία, 

εκλάβαµε και θεωρήσαµε τις συζητήσεις µε τον αρµόδιο Υφυπουργό και δεν µπήκαµε 

στον «πειρασµό» να προσφύγουµε στον «αρµόδιο» επιτετραµµένο εξωθεσµικό 

«σύµβουλο» του Υπουργού, στον οποίο όλοι µας παρέπεµπαν. 

6) Επειδή οι αντιρρήσεις που έχουµε για το Σχέδιο Νόµου που παρουσιάστηκε, είναι 

∆ΟΜΙΚΕΣ. Εποµένως, δεν έχει καµιά αξία να συµβάλλουµε στη «βελτίωση» ενός 

εξωφρενικού (κατά την άποψή µας) εκπαιδευτικού µορφώµατος, όπως αυτό που 

παρουσιάστηκε. 

Ελλείψει λοιπόν θεσµικών διαδικασιών, καταθέτουµε µε το παρόν τις απόψεις µας για το 

«Σχέδιο Νόµου», µε αποδέκτη όποιον θεωρεί εαυτόν «Θεσµό», και σίγουρα την 

Εκπαιδευτική Κοινότητα, τον Ελληνικό Λαό και τους δηµοκρατικά εκλεγµένους 
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Εκπροσώπους του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αν έχει αποµείνει κάποιος «θεσµικός» και 

µέσα στο Υπουργείο Παιδείας, το απευθύνουµε και σε αυτόν… 

∆εδοµένου ότι η τελευταία (και κορυφαία) θεσµική διαδικασία – αυτή της ψήφισης του 

Νόµου από το Κοινοβούλιο – ∆ΕΝ µπορεί να παρακαµφθεί, η ευθύνη των Βουλευτών 

είναι τεράστια. Ελπίζουµε να τιµήσουν την ψήφο του Λαού και τον Όρκο που έχουν 

δώσει στο Σύνταγµα. 

 

Α. Τα ΨΕΥΤΙΚΑ τα ΛΟΓΙΑ τα ΜΕΓΑΛΑ 

Στα πλαίσια της «Πολιτικής ∆ιαχείρισης και Επικοινωνίας» του Υπουργείου Παιδείας, µετά 

από µια εισαγωγή πλούσια σε νοήµατα, ευγενείς προθέσεις και υψηλούς στόχους, 

περιµένουµε πλέον τα ακριβώς αντίθετα νοµοθετήµατα. 

∆εν ξεχνούµε ότι η κατάργηση των πιο παραγωγικών Τοµέων και Ειδικοτήτων της Τ.Ε.Ε., 

εντάχθηκαν «…στο πλαίσιο της εξυγίανσης του εκπαιδευτικού συστήµατος της Χώρας 

και µε σκοπό την αναβάθµιση της τεχνικής εκπαίδευσης και την εναρµόνισή της µε 

τους στόχους της εθνικής οικονοµίας, καθώς και τη σύνδεσή της µε την αγορά 

εργασίας και τη µείωση του πληθωρισµού των ειδικοτήτων στην εκπαίδευση, 

σύµπτωµα στρεβλώσεων του παρελθόντος...». 

Οι διαθεσιµότητες και οι απολύσεις έγιναν «…στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης και 

εξορθολογισµού του δηµοσίου τοµέα… προκειµένου να εξυπηρετείται καλύτερα ο 

επιδιωκόµενος σκοπός του και να καταστεί η λειτουργία του περισσότερο εύρυθµη και 

αποτελεσµατική…». 

Τσοχατζόπουλος – Αρβανιτόπουλος: σηµειώσατε «2». 

Αντιπαρερχόµαστε λοιπόν, ως άνευ νοήµατος, τα όσα περί «σκοπών» και «στόχων» 

αναφέρονται στο «Σχέδιο Νόµου», γιατί η ουσία των πολιτικών που εφαρµόζει βρίσκεται 

στις επιµέρους προβλέψεις και ρυθµίσεις του. 

 

Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ του ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟΥ για τη ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Στο τµήµα αυτό του «Σχεδίου Νόµου» έχουν αναφερθεί άλλοι, αρµοδιότεροι από εµάς. ∆εν 

µπορούµε όµως να µην καταθέσουµε τις εξής συνοπτικές παρατηρήσεις µας: 

1. Παρά τις δηµόσιες τοποθετήσεις περί του αντιθέτου, το ΓΕ.Λ. όχι µόνο δεν απεµπλέκεται 

από τη διαδικασία εισαγωγής στα Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι., αλλά αντίθετα εντατικοποιείται ο 

προπαρασκευαστικός του ρόλος µε τις αλλεπάλληλες «ενδοσχολικές» γραπτές 

εξετάσεις, στο τέλος κάθε τάξης, αφού το 50% θα λαµβάνεται από «τράπεζα θεµάτων». για 

την οποία υπεύθυνος θα είναι ο Εθνικός Οργανισµός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.). 

2. Παρά τους διακηρυγµένους στόχους για «κοινωνικοποίηση» και «Γενική Παιδεία», στο 

«Νέο Λύκειο» κυριαρχεί η εξατοµικευµένη διαδροµή του κάθε µαθητή και η 

καλλιέργεια άγριων ανταγωνιστικών σχέσεων (ο θάνατός σου η ζωή µου). Οι 

µαθητές που προέρχονται από τα ασθενέστερα οικονοµικά στρώµατα, θα αποθαρρυνθούν 

να συνεχίσουν τις σπουδές τους, θα αποδεχθούν από νωρίς ότι δεν θα µπορούν να έχουν 

υψηλές απαιτήσεις και θα οδηγηθούν για µια ακόµη φορά (εξαναγκαστικά και όχι από 

συνειδητή επιλογή) προς την Τεχνική Εκπαίδευση, και πιο πέρα από αυτήν, στην 

Κατάρτιση. 
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3. Όσοι µαθητές δεν αποθαρρύνθηκαν αρκετά αποτελεσµατικά από το Γυµνάσιο, θα 

«ξεκαθαρίζονται» µετά την Α΄ Λυκείου. Γι’ αυτό και η µονόδροµη «διέξοδος» προς τη Β΄ 

Λυκείου του ΕΠΑ.Λ., χωρίς δυνατότητα για αντίστροφη πορεία ! 

Αυτό που θα προκύψει νοµοτελειακά είναι ένα «ελιτίστικο Λύκειο», για εκείνους του 

µαθητές που το οικογενειακό τους περιβάλλον κατέχει ήδη την απαραίτητη µορφωτική, 

κοινωνική και οικονοµική επιφάνεια. Πρόκειται λοιπόν για ευθεία αναπαραγωγή του 

Κοινωνικού κατεστηµένου και την διασφάλιση της καθεστηκυίας τάξης, ότι ποτέ στο µέλλον 

δεν θα υπάρξει κάποια «τυχαία διαπίδυση» σε αυτήν, από τα κατώτερα στρώµατα. 

Το εκπαιδευτικό σύστηµα δεν µπορεί προφανώς να επιλύσει το πρόβληµα των κοινωνικών 

και ταξικών ανισοτήτων των µαθητών. Οφείλει όµως να αµβλύνει τις ανισότητες αυτές, 

εστιάζοντας ετεροβαρώς, όχι στους «προικισµένους» (πολλαπλώς) µαθητές, αλλά 

στους «µειονεκτούντες». 

Και το παρόν «Σχέδιο Νόµου» κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση ! 

Η πρότασή µας για µεταφορά ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης στο Τ.Ε.Λ., 

αποσκοπούσε στην ανατροπή αυτής ακριβώς της κατάστασης, της παγιωµένης αντίληψης 

και νοοτροπίας. 

 

Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ του ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟΥ για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Κάθε φορά που το Υπουργείο αναφέρεται στο «Σχέδιο Νόµου» ισχυρίζεται ότι αυτό έχει ως 

βάση το «σχέδιο ∆ιαµαντοπούλου». Το «σχέδιο ∆ιαµαντοπούλου» ενσωµάτωσε πράγµατι 

πολλές από τις θέσεις της Οµοσπονδίας µας, που διατυπώθηκαν από το 2005. Εµείς 

δεχθήκαµε ως βάση συζήτησης το σχέδιο αυτό, υπεραµυνθήκαµε του γεγονότος ότι η 

πρώην Υπουργός ενεργοποίησε όλες τις διατιθέµενες Θεσµικές ∆ιαδικασίες, διατηρήσαµε 

ωστόσο σαφείς αποστάσεις και ζητήσαµε τη βελτίωσή του, όπως διατυπώσαµε σε 

ολοκληρωµένη πρόταση, την οποία παρουσιάσαµε δηµόσια. 

Όµως το «Σχέδιο Νόµου» – ΕΚΤΡΩΜΑ που παρουσίασε το Υπουργείο δεν έχει καµία 

απολύτως σχέση µε την πρόταση ∆ιαµαντοπούλου (Τεχνολογικό Λύκειο), για τους 

παρακάτω πολύ σηµαντικούς λόγους: 

Γ.1 Επιλογή Οµάδας Προσανατολισµού στην Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. 

Η δυνατότητα αυτή είναι κατ’ αρχήν θετική, εφόσον όµως δεν προκαθορίζει µονοσήµαντα 

την πορεία που θα ακολουθήσει ο µαθητής στη Β΄ τάξη. Για να ζητήσουµε όµως από τους 

µαθητές να προβούν σε µια τέτοια επιλογή την ηµέρα της εγγραφής τους στο ΕΠΑ.Λ., 

θα πρέπει να ελέγξουµε ότι έχει προηγηθεί ο απαραίτητος Επαγγελµατικός 

Προσανατολισµός στο Γυµνάσιο. Όσο αυτό δεν γίνεται, θα πρέπει ο µαθητής να 

προσανατολιστεί στην Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. και να του παρασχεθεί η δυνατότητα να κάνει 

την οριστική επιλογή του στη Β΄ τάξη, σε οποιαδήποτε από τις προσφερόµενες 

ειδικότητες επιθυµεί, ανεξάρτητα από την Οµάδα Προσανατολισµού που 

παρακολούθησε στην Α΄ τάξη. 

Γ.2 Μεταγυµνασιακή Κατάρτιση. 

Εισάγεται η Μεταγυµνασιακή Κατάρτιση µε τη µορφή των Σχολών Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), για µαθητές δηλ ηλικίας 15+ ετών ! Η επιλογή αυτή αλλοιώνει 

τελείως το χαρακτήρα που οφείλει να έχει η Ανώτερη ∆ευτεροβάθµια Τ.Ε.Ε., 

σύµφωνα και µε τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα. Τελικώς, εξοβελίζει την Τεχνική Εκπαίδευση 

στη ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ Κατάρτιση, ενώ οφείλει να είναι ενταγµένη στην ΤΥΠΙΚΗ Εκπαίδευση. 
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Η Εκπαίδευση προάγει συνολικά και σφαιρικά τη γνώση, διαµορφώνει άποψη και κρίση, 

καλλιεργεί παιδεία, αγωγή και νοοτροπία, ολοκληρώνει την προσωπικότητα, πάντα µέσα 

στο ενδεικνυόµενο σχολικό περιβάλλον, µε πενταµελή και δεκαπενταµελή µαθητικά 

συµβούλια µαθητών, µε σύλλογο ∆ιδασκόντων αποτελούµενο κυρίως από επαγγελµατίες, 

µόνιµους και έµπειρους Εκπαιδευτικούς, µε σχολικές γιορτές και δράσεις – εκδηλώσεις µε 

πολιτιστικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό υπόβαθρο κλπ. ∆ηλαδή λειτουργίες και 

περιβάλλον, κατάλληλο και απαραίτητο για ανήλικους µαθητές. 

Η Κατάρτιση είναι µετάδοση στενής και στεγνής γνώσης, αποκλειστικά και µόνο σε ένα 

συγκεκριµένο αντικείµενο – ειδικότητα, χωρίς καµιά άλλη παράλληλη υποστηρικτική δράση 

ή λειτουργία. Στους αποφοίτους χορηγείται µόνο πτυχίο ότι κατέχουν τα επαγγελµατικά 

εφόδια για να εξασκήσουν ένα συγκεκριµένο επάγγελµα. 

Γ.3 Περιορισµοί στη Γνώση. 

Με τη Μεταγυµνασιακή Κατάρτιση εισάγονται περιορισµοί στη Γνώση και στους 

εκπαιδευτικούς ορίζοντες του Μαθητή, αποκόπτοντάς του την δυνατότητα 

πρόσβασης σε ανώτερης στάθµης Μάθηση. Η Γνώση γίνεται το απόλυτο Ταξικό 

όπλο και οι µαθητές της Τ.Ε.Ε. καταδικάζονται να παραµείνουν «∆ια Βίου» σε ένα πολύ 

συγκεκριµένο επίπεδο, προκαθορίζοντας έτσι τους µελλοντικούς εργασιακούς και κοινωνούς 

συσχετισµούς της Αγοράς Εργασίας και της Κοινωνίας στο σύνολό της. ∆εδοµένου µάλιστα 

ότι στην Τ.Ε.Ε. φοιτούν τα παιδιά των µεσαίων και χαµηλών οικονοµικών 

στρωµάτων της Κοινωνίας, το παρόν Σχέδιο Νόµου αποτελεί την κορυφαία 

έκφραση των πιο ακραίων και σκληρών Νεοφιλελεύθερων Πολιτικών που έχουν 

εφαρµοστεί ποτέ στη Χώρα, αλλά και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Οι πλούσιοι θα έχουν 

αποκλειστική πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και οι φτωχοί θα πρέπει να 

αρκεστούν στην εκµάθηση µιας χειρωνακτικής τέχνης… Και πολύ τους είναι !! Και µετά την 

παρέλευση διετίας που θα σταµατήσουν τα Ευρωπαϊκά προγράµµατα Κατάρτισης, θα 

πληρώνουν ακόµη και για αυτή τη µάθηση-κατάρτιση. Αν δεν έχουν να πληρώσουν, 

στην Αγορά Εργασίας προσφέρονται και θέσεις για ανειδίκευτους εργάτες, 

15χρονους απόφοιτους γυµνασιακής εκπαίδευσης. Κάποιος πρέπει να τις καλύψει και 

αυτές… 

Γ.4 Παιδεία και Κατάρτιση επί χρήµασι. 

Η Μεταγυµνασιακή Κατάρτιση προσωρινά µόνο θα παρέχεται ∆ωρεάν και από τα 

∆ηµόσια ΙΕΚ-ΣΕΚ. Το όλο οικοδόµηµα σχεδιάστηκε µε σκοπό να απορροφηθούν τα 

Ευρωπαϊκά Κονδύλια για την Κατάρτιση. Μόλις τελειώσουν τα προγράµµατα αυτά, σε δύο 

χρόνια από τώρα, όλα τα ∆ηµόσια ΙΕΚ-ΣΕΚ του Ιδρύµατος ∆ια Βίου Μάθησης, θα 

µεταφερθούν στις Περιφέρειες και τους ∆ήµους, οι οποίοι όµως δεν έχουν καµιά 

δυνατότητα χρηµατοδότησής τους, εποµένως ή θα επιβληθούν δίδακτρα, ή θα 

καταργηθούν de facto. Πρόκειται λοιπόν για «Σχολές ΕΠΕ», Περιορισµένης 

∆ιάρκειας και Ευθύνης !! Μετά, το ΧΑΟΣ… 

Γ.5 ∆ιάλυση εργασιακών σχέσεων. 

Με την ίδρυση των Μεταγυµνασιακών ΣΕΚ εισάγονται πρωτοφανούς αγριότητας 

εργασιακές σχέσεις των Εκπαιδευτικών που θα διδάσκουν σε αυτές, οι οποίες θα 

ακυρώσουν και την ουσία και το περιεχόµενο των Σχολών αυτών. Θα στελεχώνονται 

κυρίως από Ωροµισθίους Καθηγητές ολίγων (4-5;) ωρών εβδοµαδιαίως, και µε συµβάσεις 

εξαµήνου ή οκταµήνου διάρκειας, που σηµαίνει ότι η Σχολή θα «ιδρύεται» κάθε 

Σεπτέµβρη και θα «διαλύεται» κάθε Ιούνη. Με ότι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθµη 

λειτουργία της !! 

Γ.6 ∆ιάλυση των υφιστάµενων ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ Σ.Ε.Κ. 
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Θεωρούµε επίσης, ότι σκοπίµως έγινε η επιλογή της συγκεκριµένης ονοµασίας των 

Μεταγυµνασιακών αυτών Σχολών, ώστε η συντοµογραφία τους (ΣΕΚ) να είναι 

ταυτόσηµη µε αυτή των υφισταµένων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ). 

∆εν είναι δυνατόν να µην εντόπισαν αυτό το πρόβληµα στο Υπουργείο Παιδείας !! Αντίθετα, 

νοµίζουµε ότι η σκόπιµη αυτή επικάλυψη µπορεί να υποκρύπτει: 

α) την πρόθεση να καταργήσουν τα ΣΕΚ (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) και 

β) ταυτόχρονα να οδηγήσουν τις όποιες χρηµατοδοτήσεις έχουν ήδη εγκριθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα υφιστάµενα ΣΕΚ, στις νέες «ΣΕΚ». ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ, ώστε 

ίσως κανείς Ευρωπαίος δεν θα καταλάβει τη διαφορά !!! 

Γ.7 ∆ιάλυση των υφιστάµενων ΕΠΑ.Σ. 

Πουθενά στο Σχέδιο Νόµου δεν αναφέρεται τι θα γίνει µε τις υφιστάµενες ΕΠΑ.Σ.: 

α) Θα καταργηθούν ; (µε αποτέλεσµα να απολυθούν οι 1.846 καθηγητές Τεχνικών 

Ειδικοτήτων που υπηρετούν σε αυτές). 

β) Θα µετατραπούν σε ΕΠΑΛ ; Και τότε, µε ποιες ειδικότητες θα λειτουργήσουν, αφού οι 

ειδικότητες που διδάσκονταν σε αυτές θα διδάσκονται πλέον στις Μεταγυµνασιακές ΣΕΚ; 

γ) Θα πεταχθούν έξω από το Τυπικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα και θα µετατραπούν σε 

Μεταγυµνασιακές ΣΕΚ, Μη Τυπικής Κατάρτισης ; Και τότε ποιός ο λόγος να καταστραφεί 

µια υφιστάµενη και λειτουργούσα δοµή και να δηµιουργηθεί µια νέα ; 

Το όλο εγχείρηµα, εκτός από την πολύ µεγάλη δοµική καταστροφή που επιφέρει, 

συνεπάγεται και τεράστιο οικονοµικό κόστος για το ∆ηµόσιο. Για να µην 

αναφερθούµε στην ιδιαίτερης αξίας - σεβαστή περιουσία των εργαστηριακών 

εγκαταστάσεων, για την οποία δεν προβλέπεται τίποτε. Ο εργαστηριακός αυτός 

εξοπλισµός σε ποιόν θα περιέλθει ; Στο Ίδρυµα ∆ια Βίου Μάθησης ; Αργότερα στους 

∆ήµους ; Αυτά όµως φαίνεται ότι απασχολούν ελάχιστα την Κυβέρνηση… 

Γ.8 Σχήµα Οξύµωρο. 

Αυτό που πραγµατικά εντυπωσιάζει είναι η απίστευτη «εµµονή» του Υπουργείου µε την 

Κατάρτιση. Το οξύµωρο του πράγµατος γίνεται απόλυτα εναργές από το γεγονός ότι: 

– Οι υφιστάµενες ΕΠΑ.Σ. ήταν µια χαρά ενταγµένες στο Τυπικό Εκπαιδευτικό 

Σύστηµα (µε σχεδιασµό µάλιστα Υπουργού της Νέας ∆ηµοκρατίας), παρά το ότι δεν 

διδάσκονταν µαθήµατα Γενικής Παιδείας. 

– Οι σχεδιαζόµενες Σ.Ε.Κ. δεν χωράνε στην Τυπική Εκπαίδευση και πρέπει να πάνε 

στην Μη τυπική Κατάρτιση, παρά το γεγονός ότι σε αυτές ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 

διδασκαλία µαθηµάτων Γενικής Παιδείας !!!!! 

Χαίρε, ώ Χαίρε Αρµόδιε !! 

Θέλει ο Υπουργός µας να κρυφτεί και η …χαρά δεν τον αφήνει. 

Γιατί, λοιπόν, αυτή η εµµονή ; 

Γιατί πολύ απλά, το εν λόγω Σχέδιο Νόµου (άρθρο 24 παρ. 8) προβλέπει ότι οι κάτοχοι 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης – 

Ι.Ι.Ε.Κ., αδειοδοτούνται αυτόµατα, χωρίς καµία πρόσθετη προϋπόθεση, και για την ίδρυση 

και λειτουργία Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης – Σ.Ε.Κ. ! 

Έτσι, παρά την υποσχόµενη από τον Υπουργό, αύξηση του αριθµού των µαθητών στα 

∆ηµόσια Ι.Ε.Κ. από 10 σε 15 χιλιάδες, αλλά και την πρόσφατη κατ’ αρχήν έγκριση 

χρηµατοδότησής τους από τον Υφυπουργό Κ. Γκιουλέκα µε το ποσό των 8,1 εκατ. ευρώ, 
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ανοίγει τεράστιο πελατειακό κοινό για τους επιχειρηµατίες της ιδιωτικής 

κατάρτισης, οι οποίοι µάλιστα θα εντάξουν τις σπουδές τους σε αυτές τις 

χρηµατοδοτήσεις. Τρίβουν τα χέρια τους για το µεγάλο δώρο που τους δίνεται από τον 

Υπουργό της Παρα-Παιδείας ! 

Και να µην ξανακούσουµε δικαιολογίες του τύπου «…η Ε.Ε. χρηµατοδοτεί την Κατάρτιση 

και όχι την Εκπαίδευση…», γιατί οι πάντες γνωρίζουν ότι κανείς στην Ε.Ε. δεν θα είχε 

αντίρρηση να προστεθεί και η λέξη «Εκπαίδευση», µε τροποποίηση του αντίστοιχου 

«Έργου». Απλώς, ήταν αδύνατο για τους ΙΕΚάρχες να ιδρύσουν Σχολεία της Τ.Ε.Ε., 

για να απορροφήσουν τυχόν κονδύλια για την Εκπαίδευση (χρειάζεται ξεχωριστή 

αδειοδότηση για Ιδιωτικό Σχολείο), ενώ µε την απλούστατη ρύθµιση του «Σχεδίου Νόµου», 

έχουν έτοιµη την υφιστάµενη άδεια του ΙΕΚ τους για να λειτουργήσουν ΣΕΚ και 

να συµµετάσχουν στο πάρτι µε τα κονδύλια της Ε.Ε. για την Κατάρτιση !! 

Τόσο απλά! 

Και όλοι οι υπόλοιποι εξαντλούµε εαυτούς και αλλήλους σε επιχειρήµατα για την Τυπική και 

Μη Τυπική, για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση… 

Το «follow your Heart» απέθανε. Μαζί µε το «follow Rationalism»… 

Ζήτω το «follow E.E. money» !! 

Γ.9 ΜΑΘΗΤΕΙΑ. 

Προβλέπεται Μεταδευτεροβάθµιο 4ο έτος στα ΕΠΑ.Λ., µε µόνο 7 ώρες διδασκαλίας 

(στο σχολείο;) και «µαθητεία» 28 ωρών εβδοµαδιαίως (σε επιχειρήσεις). Η «µαθητεία» θα 

πραγµατοποιείται σε συνεργασία και µε τη στήριξη του Ο.Α.Ε.∆. (!) και οι µαθητές θα 

απασχολούνται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ! Τσιράκια δηλαδή, παιδιά για τα θελήµατα, 

ανασφάλιστα, χωρίς καµιά επιτήρηση από αρµόδιο Καθηγητή αν «µαθαίνουν» 

πραγµατικά κάτι κατά τη διάρκεια της «µαθητείας», αµειβόµενα µε 9 ευρώ ηµερησίως (κατά 

τον Υφυπουργό κ. Σ. Κεδίκογλου), δώρο στους δραστηριοποιούµενους επαγγελµατίες – 

επιχειρηµατίες, στην αγορά εργασίας. Τα ίδια προβλέπονται και για το 3ο έτος των 

Σ.Ε.Κ. (Σχολών Επαγγελµατικής Κατάρτισης). 

Η Οµοσπονδία µας έχει επανειληµµένα ταχθεί ΥΠΕΡ της Πρακτικής Άσκησης – 

Μαθητείας, µε συγκεκριµένους όµως και απαράβατους όρους και προϋποθέσεις: 

1. Να αφορά αποφοίτους της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 

2. Να αφορά Ενήλικες µαθητές (ετών 18+), 

3. Να εκτελείται στα πλαίσια της Τυπικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και να 

τελεί υπό την άµεση εποπτεία, έλεγχο, συµµετοχή, παρουσία και καθοδήγηση του 

Εκπαιδευτικού της αντίστοιχης Ειδικότητας, 

4. Να τηρούνται οι όροι εργασίας ειδικευµένου τεχνίτη (ασφάλιση έναντι ατυχήµατος, 

ένσηµα, ηµεροµίσθιο τεχνίτη, κλπ), µε τη αντίστοιχη στήριξη των επιχειρήσεων από το 

κράτος, µέσω προγραµµάτων, επιδοτήσεων, κλπ. 

Κανένας από τους παραπάνω όρους δεν ικανοποιείται στο «Σχέδιο Νόµου», και η 

Οµοσπονδία µας σε καµία περίπτωση δεν συναινεί στην εµπλοκή του Υπουργείου 

Εργασίας (ΟΑΕ∆) στη διαδικασία αυτή, και την αυτονόµησή της από το σχολικό – 

εκπαιδευτικό περιβάλλον ! 

Τις πραγµατικές προθέσεις της Κυβέρνησης και τα σχέδιά της σε σχέση µε τη «Μαθητεία», 

θα τα αποκαλύψουµε σε αυτοτελές και ιδιαίτερο κείµενό µας. 
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Γ.10 Ειδικότητες. 

Πουθενά στο «Σχέδιο Νόµου», ή σε άλλο συνοδευτικό κείµενο του Υπουργείου, δεν 

στοιχειοθετείται το πως και µε ποια κριτήρια έγινε η κατανοµή των ειδικοτήτων σε 

Εκπαίδευση (ΕΠΑ.Λ.) και σε Κατάρτιση (Σ.Ε.Κ.). Ο διαχωρισµός αυτός έχει ως 

συνέπεια: 

1. Το Απολυτήριο Λυκείου να το λαµβάνουν οι µαθητές που επέλεξε ο 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ του «Σχεδίου Νόµου» και ΟΧΙ να είναι συνειδητή επιλογή του Γονιού 

και του κάθε ΜΑΘΗΤΗ !!  Όσοι λοιπόν επιλέξουν για τις σπουδές τους την ειδικότητα 

που διδάσκεται στην Κατάρτιση (των ΣΕΚ), ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να λάβουν ΚΑΙ 

απολυτήριο Λυκείου, γιατί …έτσι το αποφάσισε κάποιος άσχετος µε την 

εκπαίδευση Καρεκλοκένταυρος !! 

2. Όσοι µαθητές επιθυµούν να λάβουν πτυχίο Ειδικότητος στο Λύκειο, αλλά να έχουν και 

τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, στην ίδια 

ειδικότητα, ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΝ, γιατί …έτσι το αποφάσισε κάποιος 

άσχετος µε την εκπαίδευση Καρεκλοκένταυρος !! 

Αναφέρουµε µόνο µερικά από τα πολλά παραδείγµατα επί των ανωτέρω: 

Μαθητής που σκοπεύει να σπουδάσει στα Τ.Ε.Ι.: Γραφιστική, Συντήρηση 

Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Αισθητική και Κοσµητολογία, κλπ: 

– ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να επιλέξει τις αντίστοιχες ειδικότητες των Σ.Ε.Κ.: «Τεχνίτης 

Γραφικών Τεχνών», «Τεχνίτης Συντήρησης Έργων Τέχνης», «Τεχνίτης Αισθητικής Τέχνης 

και Μακιγιάζ», κλπ., γιατί δεν του δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ανώτερο επίπεδο 

µόρφωσης. 

– Θα πρέπει να σπουδάσει άλλη, άσχετη µε τα ενδιαφέροντά του ειδικότητα στα 

ΕΠΑ.Λ. (πχ «Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής» !!), ή να πάει στα ΓΕ.Λ. 

Αντίστοιχα, µαθητής που σκοπεύει να σπουδάσει στα Τ.Ε.Ι.: Φυσικοθεραπεία, Οδοντική 

Τεχνολογία, Νοσηλευτική, και λοιπά επαγγέλµατα του Κλάδου Υγείας (και όχι µόνο), θα 

πρέπει να σπουδάσει άλλη, άσχετη µε τα ενδιαφέροντά του ειδικότητα στα 

ΕΠΑ.Λ. (πχ «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» !!) ή να πάει στα ΓΕ.Λ. 

Ποιος φρικαλέος και διεστραµµένος Νους τα σκέφτηκε όλα αυτά ; 

Θα ονοµατιστεί επιτέλους ο «Αρµόδιος» Καρεκλοκένταυρος – συντάκτης του 

«Σχεδίου Νόµου» για να επωµιστεί ο Ι∆ΙΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ το κόστος αυτών των 

βίαιων – ανατρεπτικών αλλαγών και καταστρεπτικών αποφάσεων ; 

Το µόνο σίγουρο είναι ότι τις καταστροφικές επιπτώσεις που επιφέρουν στους µαθητές 

αυτές οι βίαιες, σπασµωδικές, άτακτες και απρόβλεπτες ενέργειες, θα τις πληρώσουν οι ίδιοι 

µαθητές, οι οικογένειές τους και σύσσωµη η Ελληνική Κοινωνία !!! 

Οι Τοµείς και οι Ειδικότητες που καταργήθηκαν, χωρίς καµία επιστηµονική µελέτη, 

έρευνα και τεκµηρίωση, χωρίς καµιά εισήγηση – πρόταση, από κανένα θεσµικό όργανο της 

πολιτείας, πρέπει να επανέλθουν και να συνεχίσουν τη λειτουργία τους την 

επερχόµενη σχολική χρονιά. 

Τα σχολεία της Τ.Ε.Ε. δεν θα τα κλείσουν το Σεπτέµβριο οι απεργίες των Καθηγητών. Τα 

σχολεία µας τα έχει ήδη κλείσει από τον Ιούλιο η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, 

µε την κατάργηση Τοµέων και Ειδικοτήτων, µε την έλλειψη 20.000 και πλέον 

εκπαιδευτικών, µε το «Σχέδιο Νόµου». Τα θάβει τώρα οριστικά. 

Γ.11 Μαθητές καταργηµένων ειδικοτήτων που φοιτούν ήδη στα ΕΠΑ.Λ. 



 (σε µορφή κειµένου για ανάρτηση σε ιστοσελίδα)   αριθµ. ∆.Τ.: 071 / 26-8-2013, σελ.8/12 

Καµία πρόνοια δεν έχει ληφθεί ούτε για τους Μαθητές που ήδη φοιτούν στα Σχολεία µας, οι 

οποίοι κατά τις εγγραφές του Ιουνίου επέλεξαν να σπουδάσουν µια από τις 

Ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. που καταργούνται (εγγραφές στην Β΄ τάξη 

ΕΠΑ.Λ. στους Τοµείς Υγείας – Πρόνοιας και Εφαρµοσµένων Τεχνών, και στην Α΄ τάξη 

ΕΠΑ.Σ. στις 9 ειδικότητες που καταργούνται). Τι θα απογίνουν αυτά τα παιδιά; 

Θα εξαναγκαστούν να αλλάξουν τα εκπαιδευτικά τους όνειρά επιλέγοντας κάτι διαφορετικό 

εν µέσω των σπουδών τους ; Θα στραφούν στο Γενικό Λύκειο και θα µεταθέσουν την 

πραγµατοποίηση των ονείρων τους µετά από 2 έτη µέσω των Ι.Ε.Κ. ; Θα στραφούν σε 

έναν άλλο τοµέα – ειδικότητα των ΕΠΑ.Λ. που δεν τους έλκει και δεν διαθέτουν τις 

κατάλληλες κλίσεις και δεξιότητες για να επιτύχουν στη ζωή τους ; Θα εγκαταλείψουν το 

σχολείο και θα βρεθούν εκτός του εκπαιδευτικού συστήµατος ; 

Εδώ δεν τίθενται απλώς ηθικά διλήµµατα. Υπάρχουν απίστευτες νοµικές «ουρές» που 

ούτε καν τις έχουν διανοηθεί στο Υπουργείο ! Τα παιδιά αυτά γράφτηκαν τον Ιούνιο 

στους Τοµείς και στις Ειδικότητες αυτές, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία και τις 

εγκυκλίους του Υπουργείου. Τα στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Survey και µε βάση αυτό 

έγινε κατανοµή τµηµάτων, υπολογίστηκαν ωράρια εκπαιδευτικών και πλεονάσµατα - 

υπεραριθµίες, τις οποίες επικαλείται το Υπουργείο και χρησιµοποιεί. Τα παιδιά έφυγαν για 

διακοπές και µόλις το Σεπτέµβρη θα συνειδητοποιήσουν ότι ο Τοµέας και η Ειδικότητα που 

επέλεξαν δεν υπάρχει. Ο Αρµόδιος, µπορεί να έχει γραµµένους τους Νόµους στα παπούτσια 

του, αλλά οι Νόµοι µπορεί κάποια στιγµή να του δώσουν τα …παπούτσια στο χέρι. Το 

Κράτος έχει συνέχεια και δεν µπορεί να αυθαιρετεί. Όχι χωρίς συνέπειες για τους 

αυθαιρετούντες. Και για αυτό το θέµα θα επανέλθουµε σύντοµα µε νεώτερο έγγραφο… 

Γ.12 ∆ιακριτική µεταχείριση σε βάρος των µαθητών της Τ.Ε.Ε. 

1. Ο προαγόµενος από την Α΄ τάξη του Γ.Ε.Λ. µπορεί να εγγραφεί σε οποιαδήποτε 

Ειδικότητα της Β΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. επιθυµεί (άρθρο 7 παρ.2). 

Ο προαγόµενος όµως από την Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.: 

– ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να εγγραφεί στη Β΄ τάξη του Γ.Ε.Λ. 

– ∆εν καθορίζεται ότι µπορεί να εγγραφεί σε οποιαδήποτε Ειδικότητα της Β΄ τάξης του 

ΕΠΑ.Λ.. Αντίθετα, υπονοείται ότι θα µπορεί να επιλέξει µόνο αυτές που αντιστοιχούν στην 

Οµάδα Προσανατολισµού που επέλεξε στην Α΄ τάξη. 

Που βασίζεται αυτή η κατάφωρα διακριτική µεταχείριση ; 

2. Οι προβλέψεις για τη χορήγηση «πτυχίων» στους απόφοιτους ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. (;) 

κυριαρχούνται από απίστευτο «αλαλούµ»! Στο άρθρο 19 «Τίτλοι Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης και Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα» αναφέρεται «Πτυχίο Γενικού Λυκείου 

επιπέδου 3» (παρ. 1α). Τι είναι πάλι αυτό; Εκτός από το Απολυτήριο Λυκείου (επιπέδου 

3) οι απόφοιτοι του ΓΕ.Λ. θα αποκτούν επιπλέον και «ΠΤΥΧΙΟ», έχοντας µάλιστα 

κατοχυρωµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα; Και σε ποιο επάγγελµα ακριβώς ;; Και τότε, 

το δικό τους το «πτυχίο», ως «Γενικό Πτυχίο», θα επικαλύπτει όλα τα άλλα επί µέρους 

«πτυχία ειδικοτήτων» που θα χορηγούν τα ΕΠΑ.Λ. µετά από τριετή φοίτηση ;; 

ΑΝΗΚΟΥΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ !!! 

Γ.13 ∆ιακριτική µεταχείριση σε βάρος του Γυναικείου Φύλου. 

Με την κατάργηση των ΕΠΑ.Σ. και την κατάργηση από τα ΕΠΑ.Λ. των Τοµέων και 

Ειδικοτήτων του Κάδου Υγείας – Πρόνοιας και Εφαρµοσµένων Τεχνών, οδηγούνται 

εκτός Τυπικής Εκπαίδευσης το 33% του µαθητικού πληθυσµού που φοιτά σήµερα στα 

σχολεία της Τ.Ε.Ε. (26.721 µαθητές/τριες σε σύνολο 80.177). Το 81% από αυτούς 
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(21.513) είναι κορίτσια που µάλιστα ανήκουν σε οικογένειες των µεσαίων και χαµηλών 

οικονοµικών στρωµάτων της κοινωνίας. 

Επίσης, στις Ειδικότητες αυτές δίδασκαν κυρίως Εκπαιδευτικοί – Γυναίκες αντίστοιχων 

Τεχνικών Ειδικοτήτων (σε ποσοστό 90%), οι κλάδοι των οποίων καταργήθηκαν, και οι 

οποίες οδηγούνται εκτός εκπαιδευτικού συστήµατος (στην καλύτερη περίπτωση) ή σε 

απόλυση. 

Με ολοένα και περισσότερες οικογένειες να «ζουν» κάτω από το όριο της φτώχειας και την 

ανεργία των νέων να ξεπερνά το 60%, το πλήγµα αυτό θα αποτελειώσει τις ευαίσθητες 

κοινωνικές οµάδες, και ιδιαίτερα το γυναικείο τους πληθυσµό. 

Ο µαθητικός αυτός πληθυσµός δεν µπορεί να παραµείνει στο ΕΠΑ.Λ. και να 

κατευθυνθεί προς τις άλλες διατιθέµενες ειδικότητες (πχ Μηχανολογία, 

Ηλεκτρολογία, Οχηµάτων, κλπ). Οι ειδικότητες που αποµένουν στα ΕΠΑ.Λ. αποτελούν κατά 

προτεραιότητα προτίµηση των αρρένων µαθητών. Τα νέα ΕΠΑ.Λ. λοιπόν, δε θα 

θυµίζουν σε τίποτε ∆ηµόσιο Ελληνικό Σχολείο, αλλά ΣΤΡΑΤΩΝΑ, Αρρεναγωγείο ή 

Οικοτροφείο Αρρένων. Η εξέλιξη αυτή γυρίζει την Παιδεία στον προηγούµενο 

αιώνα, µε δραµατικές επιπτώσεις στην οµαλή ψυχοσωµατική ανάπτυξη των εφήβων 

µαθητών της Τ.Ε.Ε. 

Γ.14 ∆ιακριτική µεταχείριση σε βάρος των εργαζοµένων µαθητών της Τ.Ε.Ε. 

Είναι πρωτοφανής η απύθµενη σκληρότητα µε την οποία αντιµετωπίζει το Υπουργείο τους 

εργαζόµενους µαθητές της Τ.Ε.Ε. Προβλέπει ότι «…ελάχιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή 

στα Εσπερινά Επαγγελµατικά Λύκεια είναι τα είκοσι (20) έτη» (Άρθρο 5). Τι θα απογίνουν 

λοιπόν οι εργαζόµενοι µαθητές 15-20 ετών; Θα εξοβελιστούν βίαια και οριστικά έξω από το 

εκπαιδευτικό σύστηµα; Και γιατί αυτή η ρύθµιση µόνο για τα εσπερινά ΕΠΑ.Λ. και όχι 

και για εσπερινά ΓΕ.Λ. ;;;;; 

Οι µαθητές που επιλέγουν τα σχολεία της Τ.Ε.Ε. προέρχονται από τα ασθενέστερα 

οικονοµικά στρώµατα. Επίσης, όλο και περισσότεροι µαθητές αναζητούν εργασία µόλις 

τελειώσουν το Γυµνάσιο, ως συνέπεια της οικονοµικής κρίσης που βιώνουµε.  

Ποιος µαθητής θα περιµένει 5 χρόνια εργαζόµενος και στη συνέχεια θα «θυµηθεί» να 

ξαναγραφτεί στο σχολείο; Η επιλογή αυτή της Κυβέρνησης αποδεικνύει για µια ακόµη φορά 

το ανάλγητο πρόσωπό της για τους οικονοµικά και κοινωνικά ασθενείς, τους οποίους 

«τιµωρεί» µε υποχρεωτική αµορφωσιά, προκειµένου να «δέσει» καλά η συνταγή του 

απόλυτα εξαθλιωµένου, αµόρφωτου και ανειδίκευτου εργάτη, για τον οποίο πάντα υπάρχει 

µια θέση στην Αγορά Εργασίας. 

 

∆. Επί µέρους ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Μετά τις παραπάνω ριζικές και θεσµικές αντιρρήσεις µας στο «Σχέδιο Νόµου», θεωρούµε 

περιττό να υπεισέλθουµε σε λοιπές λεπτοµέρειες. Είναι τόσο τραγικά απαράδεκτο το όλο 

εγχείρηµα, ώστε δεν αξίζει τον κόπο να στρογγυλέψει κανείς κάποια επιµέρους σηµεία. Το 

ρόλο αυτό εξάλλου τον έχουν καλύψει διεξοδικά (αν και πιστεύουµε εις µάτην) οι Κλαδικοί 

Σύλλογοι και οι µεµονωµένοι Εκπαιδευτικοί στη «∆ιαβούλευση». 

Ένα και µόνο σηµείο θα θίξουµε, που καταδεικνύει για µια ακόµη φορά το µέγεθος της 

προχειρότητας αλλά και της έλλειψης στοιχειώδους γνώσεως για τα θέµατα της Τ.Ε.Ε. αλλά 

και των επαγγελµάτων γενικώς. 

Είχαµε εντοπίσει και υποδείξει επανειληµµένα στους αρµοδίους, την ανάγκη για κεντρικό 

έλεγχο των ονοµασιών των επαγγελµάτων και των αντίστοιχων χορηγούµενων τίτλων - 
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πτυχίων. Στο παρελθόν, κάθε ΙΕΚτζής µπορούσε να ορίσει τον τίτλο και το επαγγελµατικό 

περίγραµµα του επαγγέλµατος που δίδασκε ή ήθελε να διδάξει στο ΙΕΚ του, µε αποτέλεσµα 

να υπάρχει πλήρης σύγχυση στο χώρο και να γεµίσουµε «Τεχνικούς» και «Ειδικούς». 

Υποδείξαµε ότι θα έπρεπε να αναληφθεί µια συνολική δράση µε κεντρικό ρόλο του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και συµµετοχή των Επαγγελµατικών Φορέων, για να µπει επιτέλους µια τάξη 

στο χάος. 

Στο «Σχέδιο Νόµου» παρατηρούµε ότι: 

1. Εισάγονται ή καταργούνται επαγγέλµατα, χωρίς να υποστηρίζεται από κάποια 

µελέτη η αναγκαιότητα ύπαρξης ή κατάργησής τους. Ποιός αποφάσισε πάλι για αυτό; Ο 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή ο Αρµόδιος ; 

2. Τον ακριβή Τίτλο του Επαγγέλµατος (το οποίο ανταποκρίνεται σε περιεχόµενο 

Επαγγελµατικού Περιγράµµατος και υποστηρίζεται από αντίστοιχο Πρόγραµµα Σπουδών) 

ποιος τον προσδιόρισε; Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή ο Αρµόδιος; 

3. Για τα Επαγγέλµατα που προσδιορίζονται στο «Σχέδιο Νόµου» και (εποπτικά) στο 

∆ιάγραµµα «Επαγγέλµατα – Επίπεδα Εκπαίδευσης» έχουν συνταχθεί Επαγγελµατικά 

Περιγράµµατα ; Εάν όχι, τότε πώς προκύπτει το Πρόγραµµα Σπουδών, τα Ωρολόγια και 

τα Αναλυτικά Προγράµµατα ; 

4. Στο ίδιο παραπάνω «∆ιάγραµµα», παρατηρούµε ότι οι Ειδικότητες που διδάσκονται στα 

ΙΕΚ και στα ΕΠΑΛ έχουν πρόθεµα τη λέξη «Τεχνικός» και οι Ειδικότητες που διδάσκονται 

στις ΣΕΚ έχουν πρόθεµα τη λέξη «Τεχνίτης». Πέρα από το γεγονός ότι η πρακτική αυτή 

δεν είναι γενικευµένη (όπως θα έπρεπε) σε όλα τα γνωστικά πεδία (για παράδειγµα, 

στην Οµάδα προσανατολισµού Εφαρµοσµένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών 

απουσιάζει εντελώς η ένδειξη «Τεχνικός» από ΟΛΕΣ τις ειδικότητες των ΙΕΚ, ενώ σε άλλες 

περιπτώσεις η παράλειψη αφορά σε µεµονωµένες περιπτώσεις), έχουµε να παρατηρήσουµε 

ότι το πρόθεµα σχετίζεται µε το ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ και όχι µε το ίδρυµα ή 

τον τύπο Μάθησης (Τυπική – Μη Τυπική) που χορηγεί τον τίτλο. 

∆ηλαδή: 

– Ο πτυχιούχος ΕΠΑ.Λ. (επιπέδου 3) και ο πτυχιούχος Σ.Ε.Κ. (επιπέδου 3) δεν νοείται να 

έχουν διαφορετικό πρόθεµα στον τίτλο της Ειδικότητάς τους. 

– Ο πτυχιούχος ΕΠΑ.Λ. (επιπέδου 3) και ο πτυχιούχος Ι.Ε.Κ. (επιπέδου 4) δεν µπορεί να 

έχουν το ίδιο πρόθεµα στον τίτλο της Ειδικότητάς τους. 

– Το παράλογο του πράγµατος γίνεται οφθαλµοφανές όταν ο πτυχιούχος ΕΠΑ.Λ. 

(επιπέδου 3) παρακολουθήσει το επιπλέον Μεταλυκειακό 4ο έτος και λάβει τίτλο επιπέδου 

4). Τι θα λέει λοιπόν αυτός ο νέος τίτλος ; Εάν έχει το ίδιο όνοµα µε τον προηγούµενο, 

τότε θα πρέπει να συνοδεύεται µε την επεξήγηση «…επιπέδου 4», οπότε χάνεται πλήρως 

το νόηµα της ευθείας και µονοσήµαντης αντιστοίχισης του σηµαίνοντος µε το σηµαινόµενο. 

Ο ορθός χειρισµός των προθεµάτων σε αντιστοιχία µε τα Επίπεδα Προσόντων θα πρέπει να 

είναι: 

Επίπεδο Προσόντων 5: «Τεχνολόγος» (Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης) 

Επίπεδο Προσόντων 4: «Τεχνικός» (Μεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης) 

Επίπεδο Προσόντων 3: «Τεχνίτης» (Β΄βάθµιας Εκπ/σης ή 3ετούς Κατάρτισης) 

Επίπεδο Προσόντων 2: «Βοηθός Τεχνίτη» (2ετούς Κατάρτισης) 
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Φοβόµαστε ότι γινόµαστε γραφικοί, ψάχνοντας µέσα στο χαλασµό τέτοια «ψιλά 

γράµµατα», τα οποία όµως είναι πολύ σηµαντικά για το σύνολο των εργασιακών σχέσεων 

και θα έχουν επίδραση µακροχρόνια σε πολλές γενιές εργαζοµένων!! 

 

Ε. Κατακλείδα 

Το «Σχέδιο Νόµου» για την Αναδιάρθρωση της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι µακράν 

των προσδοκιών των µαθητών της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, των 

οικογενειών τους, που θέλουν να εµπιστευτούν το σχολείο που θα επιλέξουν, το οποίο 

θα τους προσφέρει εκπαίδευση, µόρφωση, παιδεία, αγωγή, κοινωνικοποίηση, 

πολιτιστική κουλτούρα, φυσική αγωγή, αγωγή Πολίτη, αλλά και επαγγελµατικές 

δεξιότητες ανάλογες µε τις κλίσεις τους για επιτυχή ένταξη στην αγορά εργασίας και στην 

κοινωνία, αλλά και διέξοδο χωρίς φραγµούς στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Το «Σχέδιο Νόµου» είναι µακράν ακόµη των προσδοκιών και των Εκπαιδευτικών της 

Τ.Ε.Ε. που καταλαβαίνουν πλέον καθαρά ότι η ΤΕΕ διαλύεται οριστικά και δια παντός, µε 

κύριο στόχο των κυβερνόντων τις διαθεσιµότητες – απολύσεις και τη συρρίκνωση της 

∆ηµόσιας ∆ωρεάν Τ.Ε.Ε. προς όφελος της Κατάρτισης, στα χέρια της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας. 

Η εκπαιδευτική κοινότητα δεν θα αποδεχτεί σε καµιά περίπτωση: 

– Το καθεστώς της Μεταγυµνασιακής Κατάρτισης – Μαθητείας που µας γυρίζει 

δεκαετίες πίσω. Οι Σ.Ε.Κ. ανήκουν στην ∆ευτεροβάθµια Τ.Ε.Ε. και, αντί για αυτές, πρέπει 

να συνεχιστεί η λειτουργία των σηµερινών ΕΠΑ.Σ. 

– Την χωρίς όρους και προϋποθέσεις Μαθητεία του 4ου έτους του ΕΠΑ.Λ., µε τη 

σύµπραξη µάλιστα άλλων Υπουργείων. Η ευθύνη της Εκπαίδευσης ανήκει 

αποκλειστικά στο Υπουργείο Παιδείας. 

– Τη διάκριση σε βάρος του γυναικείου φύλου. ΟΧΙ στα ΣΧΟΛΕΙΑ – ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ ! 

Οι ειδικότητες που προτιµούν παραδοσιακά τα κορίτσια και στα οποία διδάσκουν κυρίως 

γυναίκες – καθηγήτριες, να παραµείνουν στην Τυπική Εκπαίδευση. 

– Τη διάκριση σε βάρος των εργαζοµένων µαθητών της Τ.Ε.Ε. Εγγραφή στα 

εσπερινά ΕΠΑ.Λ. αµέσως µετά το Γυµνάσιο. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους 

Α Π Ο Ρ Ρ Ι Π Τ Ο Υ Μ Ε  

Το «Σχέδιο Νόµου» στο σύνολό του, και 

α π α ι τ ο ύ µ ε  

1. Να ξαναλειτουργήσουν άµεσα ΟΛΟΙ οι καταργηµένοι ΤΟΜΕΙΣ και 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ των ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. 

2. Να επιστρέψουν άµεσα στα σχολεία τους ΟΛΟΙ οι Εκπαιδευτικοί τεχνικών 

ειδικοτήτων που τέθηκαν σε ∆ιαθεσιµότητα ή Μετάταξη. 

3. Να εγκαταλείψει εδώ και τώρα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τα 

τεχνάσµατα, τις µεθοδεύσεις και τις επαναλαµβανόµενες αυταρχικές και αλαζονικές 

πρακτικές, και να ξεκινήσει άµεσα ουσιαστικό και καθαρό ∆ιάλογο µε όλους τους 

εµπλεκόµενους Φορείς. 
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4. Να αποσυρθεί το «Σχέδιο Νόµου» και να αφήσουν ήσυχη τη Β΄ βάθµια Τ.Ε.Ε. να 

συνεχίσει το έργο της, αποκαθιστώντας έτσι το ήρεµο κλίµα που έχει ανάγκη η εκπαίδευση 

για να είναι αποδοτική και να λειτουργεί προς όφελος της κοινωνίας. 

5. Τα σχολεία ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. να λειτουργήσουν ως έχουν για το τρέχον σχολικό 

έτος 2013-14, µέχρι να ολοκληρωθεί ο θεσµικός και πραγµατικός ∆ιάλογος µε τους 

Φορείς, και να δοθεί χρόνος σοβαρής µελέτης και προετοιµασίας οµαλής προσαρµογής 

των σχολείων, από την Α’ τάξη, στη νέα κοινής και ευρείας αποδοχής κατάσταση. 

 

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
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