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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΕ 
 
Η κυβέρνηση  προχωρεί στην ψήφιση στη Βουλή αυτή την εβδοµάδα του 

απαράδεκτου νοµοσχεδίου που υποβαθµίζει ακόµα περισσότερο την τεχνική – 
επαγγελµατική εκπαίδευση. Παρά τις αντιδράσεις του συνδικαλιστικού κινήµατος 
αλλά και του συνόλου των εκπαιδευτικών, το Υπουργείο Παιδείας προχωρεί, χωρίς να 
λαµβάνει υπόψη του όχι µόνο τις σοβαρές ενστάσεις µας για την εκπαιδευτική πολιτική 
που ακολουθεί και στο θέµα της πολύπαθης ΤΕΕ, αλλά και χωρίς να έχει οργανώσει 
στοιχειωδώς την λειτουργία από 1-9-2006 των νέου τύπου σχολείων που δηµιουργεί.  

Με κάθε του κίνηση το Υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση γενικότερα 
επιβεβαιώνει τη βασική µας εκτίµηση ότι κεντρικές επιδιώξεις της εκπαιδευτικής 
πολιτικής που ακολουθεί είναι η προώθηση της ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης και  
η πριµοδότηση της κατάρτισης σε βάρος της εκπαίδευσης. 

Οι διατάξεις του νοµοσχεδίου για την ΤΕΕ υπηρετούν τις παραπάνω επιδιώξεις, 
Συγκεκριµένα, οδηγούν στην παράδοση της τεχνικής - επαγγελµατικής εκπαίδευσης 
στους ιδιώτες, στην κατάρτιση και στη µαθητεία κάτω από την ηλικία των 18 χρονών και 
ουσιαστικά ακυρώνουν τις όποιες εξαγγελίες για καθιέρωση 12χρονης υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης.  Υπογραµµίζουµε το γεγονός πως µε το νοµοσχέδιο για την ΤΕΕ 
παραδίνεται ένα µεγάλο µέρος της επαγγελµατικής εκπαίδευσης (µεταλυκειακό επίπεδο 
γ΄) στους ιδιώτες και στα ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λπ.. 
 Επιπλέον, µε τροπολογίες που κατατέθηκαν από το ΥΠΕΠΘ την τελευταία 
στιγµή στο νοµοσχέδιο στη Βουλή, δίνεται ένα ακόµη «πισώπλατο» κτύπηµα στη 
δηµόσια εκπαίδευση. Συγκεκριµένα, µε τις τροπολογίες αυτές:  

∆ίνεται η δυνατότητα στον ΟΑΕ∆ να διατηρήσει για τουλάχιστον µια ακόµη 
χρονιά τα ΤΕΕ µαθητείας. Ήδη δηµοσιεύτηκε και η σχετική προκήρυξη για τις 
εγγραφές, ενώ στα δηµόσια ΤΕΕ, είτε λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί από ένα 
νόµο που δεν έχει ακόµα ψηφιστεί αλλά θα ισχύσει την επόµενη σχολική χρονιά  (2006-
7), είτε µε προφορικές (αµφίβολης νοµιµότητας) εντολές προϊσταµένων γραφείων, τις 
οποίες δηµόσια καταγγέλλουµε, ουσιαστικά µπλοκάρονται οι εγγραφές ενόψει των 
αλλαγών. 

∆ίνεται, επίσης, η δυνατότητα στον ΟΕΕΚ (Οργανισµό Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) να αναθέτει την «οργάνωση, σχεδιασµό, µέριµνα και 
εκτέλεση προγραµµάτων επιµόρφωσης» για θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης σε «τρίτους». Προφανώς αυτοί οι «τρίτοι» είναι οι προσφιλείς στην 
κυβέρνηση φορείς της «ιδιωτικής πρωτοβουλίας». 
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Απαιτούµε, έστω την ύστατη ώρα, από την κυβέρνηση να αποσύρει το 
απαράδεκτο αυτό νοµοσχέδιο, που υποβαθµίζει, κατακερµατίζει και δωρίζει στους 
ιδιώτες και στην κατάρτιση τη δηµόσια  ΤΕΕ.   

Ζητάµε από τα κόµµατα της αντιπολίτευσης να ασκήσουν όλη την επιρροή 
τους για την απόσυρση του νοµοσχεδίου. 

Απαιτούµε για µια ακόµη φορά από το Υπουργείο Παιδείας να σταµατήσει 
την απαξιωτική  του πολιτική για το δηµόσιο σχολείο. ∆ιαφορετικά, θα έχει την 
αποκλειστική ευθύνη για την εκπαιδευτική και εργασιακή αναστάτωση που φέρνει 
στην πολύπαθη και υποβαθµισµένη από την πολιτεία ΤΕΕ. Οι εκπαιδευτικοί δεν θα 
µείνουµε µε σταυρωµένα χέρια, παρακολουθώντας απλά τις εξελίξεις. Θα 
αντιδράσουµε δυναµικά για να αντιµετωπίσουµε τα όποια προβλήµατα 
δηµιουργηθούν τη νέα χρονιά και να ανατρέψουµε αυτήν την απαράδεκτη 
εκπαιδευτική πολιτική, προωθώντας ταυτόχρονα τα αιτήµατα του κλάδου µας, που 
είναι και αιτήµατα όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

 
 
 

 


