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- τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
 

(συνάντηση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µε τον Γεν. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ  
για τα προβλήµατα της ΤΕΕ) 

 
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ συναντήθηκε  στις 9.10.08 µε τον Γεν. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ 

κ. Πλατή µε αποκλειστικό θέµα συζήτησης την κατάσταση στην ΤΕΕ. Η συνάντηση 
πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της προγραµµατισµένης δίωρης στάσης εργασίας που είχε 
προκηρύξει το ∆Σ της ΟΛΜΕ προκειµένου να διαµαρτυρηθούµε για τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν οι  εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ.  

Η αντιπροσωπεία του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εξέθεσε αναλυτικά στον Γ.Γ.  την εκρηκτική 
κατάσταση στην ΤΕΕ, όπως έχει διαµορφωθεί και εξελίσσεται σήµερα και ειδικότερα: την  
εγκατάλειψη της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, τη µεγάλη εργασιακή ανασφάλεια 
χιλιάδων εκπαιδευτικών και τα αδιέξοδα στα οποία βρίσκονται οι µαθητές, αποτέλεσµα της 
εφαρµογής του ν. 3475/06. 

Ο Γεν. Γραµµατέας του ΥΠΕΠΘ αναγνώρισε ως θετικές πολλές πλευρές των 
προτάσεων του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ και «δεσµεύτηκε» ότι σύντοµα θα µελετήσει τα ζητήµατα 
(τα οποία κατατέθηκαν και µε σχετικό υπόµνηµα), όπως η πρόσβαση στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση των αποφοίτων των ΕΠΑΛ, το µεταλυκειακό έτος ειδίκευσης, οι ειδικότητες 
στα ΕΠΑΛ, η κατάργηση των ΕΠΑΣ άλλων Υπουργείων, οι οργανικές θέσεις των 
εκπαιδευτικών, κ.λπ. 

 Σχετικά µε το αίτηµα µας, να ανασταλεί για τη φετινή χρονιά η εφαρµογή της 
Υπουργικής Απόφασης για τις αναθέσεις µαθηµάτων, αναγνωρίζοντας τα προβλήµατα που 
αυτή δηµιούργησε, δήλωσε ότι θα απαντήσει τις επόµενες ηµέρες, µετά από συνεννόηση µε 
υπηρεσιακούς παράγοντες και τον ίδιο τον Υπουργό Παιδείας.  

Η αντιπροσωπεία του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ επεσήµανε, επίσης, το ζήτηµα της 
χρηµατοδότησης της εκπαίδευσης ενόψει µάλιστα και του νέου προϋπολογισµού, ο οποίος, 
για µία ακόµη φορά, καταδικάζει σε µαρασµό τη δηµόσια εκπαίδευση και ιδιαίτερα την 
Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση. 

 Συµπερασµατικά, εκτιµάµε πώς οι προφορικές απαντήσεις του Γ.Γ. πέρα από 
τη «συµπάθεια» προς ορισµένα αιτήµατά µας δεν έχουν ουσιαστικό αντίκρισµα στην 
κατεύθυνση επίλυσης των προβληµάτων της ΤΕΕ.  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ αντιµετωπίζοντας υπεύθυνα και ουσιαστικά το ζήτηµα, 
υπογραµµίζει την ανάγκη της µαζικής συµµετοχής και των συναδέλφων της ΤΕΕ στις  
επικείµενες Γ.Σ. των ΕΛΜΕ, ώστε να αναδειχθούν και εκεί όλες οι πλευρές των 
προβληµάτων  που αντιµετωπίζει η ΤΕΕ.  

 
 


