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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΕ 
 

Όλοι στην παράσταση διαµαρτυρίας 
στο Υπουργείο Παιδείας την Πέµπτη 7/9/2006 

στη 1 το µεσηµέρι. 
 

Με Υπουργική Απόφαση, που υπογράφτηκε στις 10-8-06 και κοινοποιήθηκε στις 16-
8-06 στα σχολεία καταργούνται ουσιαστικά µέχρι νεωτέρας, 61 ΤΕΕ σε όλη τη χώρα (τα 
25 από αυτά στην Αττική!!), τα οποία δεν µετατρέπονται σε ΕΠΑΛ.  

Η Υπουργός Παιδείας αξιοποίησε την απαράδεκτη διάταξη του νέου νόµου για την 
ΤΕΕ (άρθρο 8, παράγραφος 3 του Ν. 3475/2006) που προβλέπει την κατάργηση σχολείων µε 
απογευµατινό ωράριο λειτουργίας, διάταξη που οµόφωνα η ΟΛΜΕ, το σύνολο της 
εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και όλα τα κόµµατα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να 
καταργηθεί. Το Υπουργείο Παιδείας - που κατά τα άλλα διακηρύσσει το διάλογο - προφανώς 
τον εννοεί µόνο µε τον .. εαυτό του. Ούτε έστω σε αυτό το θέµα άκουσε τη γνώµη των 
εκπαιδευτικών. 

Με αυτή την Υπουργική Απόφαση το ΥΠΕΠΘ από κεκτηµένη ταχύτητα προχωρά σε 
µια ακόµη λαθροχειρία, καταργώντας ακόµη και σχολεία τα οποία λειτουργούν σε 
πρωινό ή σε εναλλασσόµενο ωράριο και τα οποία σύµφωνα µε το νόµο έπρεπε να 
µετατραπούν σε ΕΠΑΛ. Κλείνει δηλαδή σχολεία τα οποία δεν έχει ούτε την εξουσιοδότηση 
από την διάταξη του νόµου που επικαλείται στην απόφαση αυτή να καταργήσει. Τέτοιες 
περιπτώσεις έχουµε στο Χαλάνδρι, στο Μαρούσι, στην Πάτρα, στη Χαλκίδα και αλλού 
(άρθρο 8, παράγραφος 3 του Ν. 3475/2006). Έµειναν έτσι χωρίς νόηµα οι διαβεβαιώσεις του 
Υφυπουργού Παιδείας κ. Καλού στη Βουλή ότι η σχετική διάταξη του νόµου αφορά µόνον 
ορισµένα απογευµατινά σχολεία που λειτουργούν σε ωράριο 16.30 µ.µ. –  20.30 µ.µ . 
(Πρακτικά Βουλής 28-06-06). Ούτε αυτό δεν τηρήθηκε, προς δόξαν της αξιοπιστίας του κ. 
Υφυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ!! Στα σχολεία που καταργούνται 
φοιτούσαν 11.593 µαθητές και µαθήτριες την σχολική  χρονιά 2005-6 (µέσος όρος 
δηλαδή µαθητών, τριών ανά σχολική µονάδα είναι περίπου 200). 

Με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση δηµιουργούνται σοβαρά εκπαιδευτικά και 
κοινωνικά προβλήµατα, επειδή και η κατάργηση σχολικών µονάδων θα στερήσει από  
µαθητές σηµαντικές εκπαιδευτικές δυνατότητες (τα απογευµατινά σχολεία που κυρίως 
καταργούνται προσφέρουν λύση σε εργαζόµενους µαθητές), θα φέρει αβεβαιότητα στην  
εκπαιδευτική διαδικασία και θα εντείνει την  εργασιακή ανασφάλεια και περιπλάνηση των 
εκπαιδευτικών.  

Με αυτή την απόφαση η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας όχι µόνο παρακάµπτει 
την απαίτησή µας για κατάργηση του νόµου, αλλά απορρίπτει ακόµα και το αίτηµά µας 
να µην κλείσει καµιά σχολική µονάδα και όλα τα σχολεία της ΤΕΕ να προχωρήσουν σε 
εγγραφές µαθητών! 

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια αυτής που δόθηκε στη δηµοσιότητα στις 9-08-06, µε 
την οποία µειώνονται από 13 σε 9 οι τοµείς στη Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ σε σχέση µε τους 
λειτουργούντες στα σηµερινά ΤΕΕ (συγκεκριµένα, εξαφανίζονται από τα ΕΠΑΛ οι τοµείς 



Εφαρµοσµένων Τεχνών, Κλωστοϋφαντουργίας-Ένδυσης, Χηµικών Εργαστηριακών 
Εφαρµογών και Αισθητικής –Κοµµωτικής), και µειώνονται επίσης από 42 σε 17 οι 
ειδικότητες  που θα προσφέρονται στους µαθητές της Γ΄ τάξης των ΕΠΑΛ σε σχέση µε όσες 
παρέχονται στα σηµερινά ΤΕΕ στο Β΄ κύκλο. ∆ηλαδή καταργούνται το 60% περίπου των 
σηµερινών ειδικοτήτων των ΤΕΕ στις οποίες φοιτούσαν 12.951 µαθητές και µαθήτριες 
που αντιπροσώπευαν το 44% των µαθητών του  Β΄ κύκλου, χωρίς να έχει προηγηθεί 
καµία σοβαρή και ουσιαστική σχετική µελέτη. Καταργούνται, κατά συνέπεια, 1003 
τµήµατα, που αντιπροσώπευαν το 43 % των τµηµάτων του Β΄ κύκλου (σχολικό έτος 2004-
5).  Έτσι ουσιαστικά αναιρείται η  δυνατότητα να επιλέξει ο απόφοιτος της Α΄ τάξης  είτε το 
ΕΠΑΛ είτε την ΕΠΑΣ, αφού ειδικότητες που πιθανώς επιθυµεί θα προσφέρονται µόνο στις 
ΕΠΑΣ. Με αυτό τον τρόπο επιχειρείται η βίαιη εξώθηση µαθητών προς την κατάρτιση. 
Οι µαθητές δε που θα επιθυµούν τις ειδικότητες αυτές και θα ακολουθήσουν αναγκαστικά 
την διαδροµή των ΕΠΑΣ αποκλείονται από την τριτοβάθµια εκπαίδευση. 
 

Συµπερασµατικά: 
Το ΥΠΕΠΘ αδιαφόρησε συνολικά για τις προτάσεις του εκπαιδευτικού 

κινήµατος σχετικά µε τις αναγκαίες αλλαγές στην ΤΕΕ.  Προώθησε και ψήφισε το ν. 
3475/06 παρά τη συνολική αντίθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

Απαιτούµε την άµεση κατάργηση του ν. 3475/06 και την υλοποίηση των 
ρεαλιστικών προτάσεων της ΟΛΜΕ στο πλαίσιο των οποίων καλύπτεται επαρκώς, µε 
την προτεινόµενη από την οµοσπονδία αναδιάρθρωση και το ζήτηµα των τοµέων και 
ειδικοτήτων. 

Σε κάθε περίπτωση όµως και πέραν όλων των άλλων, απαιτείται το ΥΠΕΠΘ να 
ικανοποιήσει τα παρακάτω αιτήµατά µας: 

1. Να µην καταργηθούν τα 61 ΤΕΕ. Όλα τα σχολεία να προχωρήσουν σε 
εγγραφές το Σεπτέµβριο. 

2. Να διασφαλιστεί η µόνιµη εργασιακή σχέση των καθηγητών της 
Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης χωρίς µείωση των θέσεων 
εργασίας. 

 
Είναι φανερό πως το ΥΠΕΠΘ οφείλει έστω και αυτή την ύστατη στιγµή να 

αφουγκραστεί τα προβλήµατα της εκπαίδευσης και να αποδεχθεί τις προτάσεις των 
εκπαιδευτικών. Να λάβει σοβαρά υπόψη τα προβλήµατα που δηµιουργεί στην ΤΕΕ η 
πολιτική του και τα οποία είχαµε έγκαιρα επισηµάνει.  

 
Καλούµε τους συναδέλφους της τεχνικής επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και όλων των σχολείων Λεκανοπεδίου Αττικής  
σε παράσταση διαµαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας  

την Πέµπτη 7/9/2006 στη 1 το µεσηµέρι. 
 
Η διαµαρτυρία αυτή εντάσσεται στο συνολικότερο αγωνιστικό σχεδιασµό της 

Οµοσπονδίας µας για το επόµενο χρονικό διάστηµα όπου µια από τις κύριες 
διεκδικητικές αιχµές θα αποτελεί το θέµα της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. 

 

 


