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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆Σ ΤΗΣ ΟΛΜΕ    

ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο 
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 
 
  Το ∆Σ της ΟΛΜΕ µε το υπόµνηµά του από 1-10-07, αλλά και µε νεότερο της 21-
10-07 ανέδειξε  ξανά τα   σοβαρά και οξυµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 
Τεχνική-Επαγγελµατική Εκπαίδευση από την έναρξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.                        
Προβλήµατα που προέρχονται κυρίως από την υλοποίηση του ν.3475/06, η οποία όξυνε 
τα υφιστάµενα στον πολύπαθο αυτό χώρο, καθώς και από την προχειρότητα και την 
αποσπασµατικότητα που χαρακτηρίζουν το σχεδιασµό του Υπουργείου Παιδείας. 

Εκτιµώντας πως τα προβλήµατα στην ΤΕΕ απαιτούν άµεσες παρεµβάσεις και 
λύσεις, η Οµοσπονδία µας ζήτησε αυτά να συζητηθούν σε µια ειδική συνάντηση µε τον 
αρµόδιο Υφυπουργό κ. Λυκουρέντζο. Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα 19-
11-07 στο Υπουργείο Παιδείας.  

Κατά τη συνάντηση αυτή η αντιπροσωπεία του ∆Σ της ΟΛΜΕ εκφράζοντας την 
ανησυχία των χιλιάδων εκπαιδευτικών που διδάσκουν στην ΤΕΕ, των µαθητών και των 
γονέων τους, ζήτησε από τον Υφυπουργό Παιδείας να δοθούν άµεσα οι αναγκαίες 
λύσεις µε βάση τις επεξεργασµένες προτάσεις της Οµοσπονδίας µας. Προτάσεις που 
είναι προϊόν της συλλογικής σκέψης και βούλησης του κλάδου µας και 
ανταποκρίνονται στα µορφωτικά και µελλοντικά επαγγελµατικά δικαιώµατα των 
µαθητών/-τριών µας, αλλά απαντούν θετικά και στην εργασιακή αβεβαιότητα των 
συναδέλφων µας που εργάζονται στην ΤΕΕ. 

 Επιµείναµε ιδιαίτερα στα παρακάτω αιτήµατα: 
I. Να συµπεριληφθούν στο ΕΠΑΛ τουλάχιστον όλες εκείνες οι ειδικότητες 

για τις οποίες υπάρχουν αντίστοιχες σχολές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 
II. Να δηµιουργηθεί δηµόσιο Μεταλυκειακό Έτος Ειδίκευσης, που θα 

αξιοποιεί την υποδοµή και το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑΛ, και θα 
µπορεί να περιλαµβάνει το σύνολο των ειδικοτήτων που παρέχονται σήµερα, αλλά 
και όποια άλλη κριθεί αναγκαίο να δηµιουργηθεί, µε βάση τις ανάγκες της ελληνικής 
κοινωνίας και µε ταυτόχρονη κατάργηση και ενσωµάτωση σε αυτό κάθε άλλης 
µορφής επαγγελµατικής µεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΙΕΚ κ.λπ.). 

III. Να διασφαλιστεί η µόνιµη εργασιακή σχέση όλων των εκπαιδευτικών. 
IV. Η αρχαιότητα των εκπαιδευτικών στα συγκεκριµένα σχολεία είναι 

καθοριστικής σηµασίας κριτήριο κατά τις τοποθετήσεις τους, που θα γίνουν τη 
φετινή σχολική χρονιά, µε τη θέσπιση ειδικής ρύθµισης η οποία ζητούµε να είναι 
απόρροια συµφωνίας ΟΛΜΕ-ΥΠΕΠΘ. 

V. Να καταργηθεί η διάταξη του νόµου που απαγορεύει στους αποφοίτους 
Λυκείων να εγγράφονται στο ΕΠΑΛ για απόκτηση ειδικότητας. 

VI. Τονίσαµε το παράλογο αλλά και το παράνοµο της απόφασης του ΟΑΕ∆ να 
δηµιουργήσει ίδιες ειδικότητες στις ΕΠΑΣ αρµοδιότητάς του µε τα ΕΠΑΛ του 
ΥΠΕΠΘ και απαιτήσαµε την κατάργηση όλων των σχολικών µονάδων που 



προσφέρουν σήµερα δευτεροβάθµια τεχνικο-επαγγελµατική εκπαίδευση και 
ανήκουν σε άλλα υπουργεία  και την υπαγωγή τους στο ΥΠΕΠΘ. Ζητήσαµε σε 
κάθε περίπτωση την ακύρωση κάθε απόφασης που δηµιουργεί ίδιες ειδικότητες µε τα 
ΕΠΑΛ του ΥΠΕΠΘ, στις ΕΠΑΣ των διαφόρων εκτός ΥΠΕΠΘ Υπουργείων (π.χ. 
Υγείας, ΟΑΕ∆).  

VII. Απαιτήσαµε να µην ισχύσουν οι συγχωνεύσεις σχολείων (π.χ. ΕΠΑΛ 
Ιωαννίνων), να µην καταργηθούν  σχολικές µονάδες (π.χ. ΤΕΕ Χαλανδρίου) και να 
επιλυθούν τα κτιριακά προβλήµατα των σχολείων (π.χ. περίπτωση 3ου ΕΠΑΛ-ΤΕΕ 
και ΣΕΚ Κατερίνης). 

VIII. Τονίσαµε την ανάγκη ειδικής ρύθµισης για τους µαθητές της περσινής Β΄ 
τάξης του Α΄κύκλου των ΤΕΕ που απορρίφθηκαν λόγω ανεπαρκούς φοίτησης. 

IX. Επισηµάναµε για µια ακόµη φορά πως η επιµονή της κυβέρνησης στην 
πολυδιάσπαση της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και η παράδοση 
τµήµατός της – πτυχίο επίπεδου γ΄ - στον ιδιωτικό τοµέα, µε αναπόφευκτη 
συνέπεια την πλήρη υποβάθµισή της, και σε συνδυασµό µε τις τελευταίες αυτές 
εξελίξεις, καθιστούν περισσότερο αναγκαία την κατάργηση του Ν. 3475/06. 

 
 Ο Υφυπουργός Παιδείας αν και αναγνώρισε πως υπάρχουν προβλήµατα που 
προέρχονται από τις αλλαγές που προώθησε νοµοθετικά η κυβέρνηση το προηγούµενο 
διάστηµα, απάντησε µε γενικότητες στα αιτήµατά µας. Εκτίµησε ότι ορισµένα από αυτά 
θα µπορούσαν να αποτελέσουν αντικείµενο συζήτησης, όπως π.χ. το αίτηµα της 
θεσµοθέτησης Μεταλυκειακού  Έτους Ειδίκευσης και της κατάργησης των σχολών εκτός 
ΥΠΕΠΘ. Όµως δεν έδωσε καµία συγκεκριµένη και θετική απάντηση στα παραπάνω 
αιτήµατά µας. Παρέπεµψε το σύνολο των θεµάτων της ΤΕΕ σε µελέτη από επιτροπή. 
 

Οι εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ επίσης τόνισαν την αναγκαιότητα και την απαίτηση 
του κλάδου  µας να δοθούν απαντήσεις στο σύνολο των αιτηµάτων του κλάδου που η 
οµοσπονδία µας κατέθεσε τόσο στην πρώτη συνάντηση µε την πολιτική ηγεσία του 
ΥΠΕΠΘ την 1-10-07 όσο και µε την επίδοση εξωδίκου στις 19-11-07, όπως αυτά 
καθορίστηκαν από τις αποφάσεις του 13ου συνεδρίου της ΟΛΜΕ, τις πρόσφατες Γενικές  
Συνελεύσεις  των ΕΛΜΕ και την απόφαση της ΓΣ των προέδρων των ΕΛΜΕ. 
Επισηµάναµε πως παρά τις υποσχέσεις του Υπουργού Παιδείας στη 1-10-07, πως θα 
δίνονταν απαντήσεις το συντοµότερο δυνατόν, σήµερα, σχεδόν δυο µήνες µετά, οι 
προτάσεις µας µελετώνται ακόµη.  
 Ο κλάδος µας απαιτεί  ουσιαστικές λύσεις στο σύνολο των προβληµάτων που 
έχουν εδώ και πολλά χρόνια συσσωρευτεί, όπως: άµεση αύξηση των δαπανών για την 
Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ τουλάχιστον, 1.400 ευρώ συνολικές καθαρές αποδοχές στον 
νεοδιόριστο, δηµόσια 12χρονη υποχρεωτική και πραγµατικά δωρεάν Εκπαίδευση, 
κατάργηση του Ν. 3475/06 και αναβαθµισµένη ΤΕΕ, πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια 
υπηρεσίας, ετήσια επιµόρφωση µε απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα. 

Σας καλούµε όλους και όλες µε τη συµµετοχή σας στην απεργία της 26 Νοέµβρη 
αλλά και στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια την ίδια ηµέρα να διατρανώσουµε τη 
θέλησή µας για να επιβάλλουµε επιτέλους τις λύσεις που έχει ανάγκη ο κλάδος µας και η 
εκπαίδευση. 
 

 


