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ΠΡΟΣ: -τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας  
               και Θρησκευµάτων   
               κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη 

   - τον Υφυπουργό Παιδείας 
   κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο  

  
ΚΟΙΝ.:-τον  Ειδικό Γραµµατέα του  
              ΕΠΕΑΕΚ κ. Πανδρεµένο 

    -∆Σ ΕΛΜΕ 
   -ΜΜΕ 
 

ΘΕΜΑ : Ειδικότητες των ΕΠΑΛ και στον ΟΑΕ∆ 
 

 Κύριε Υπουργέ, 
Κύριε Υφυπουργέ, 

 
Η υποβάθµιση στην οποία οδηγούν οι ασκούµενες εκπαιδευτικές πολιτικές την 

Τεχνική - Επαγγελµατική Εκπαίδευση δυστυχώς συνεχίζεται. 
Ειδικότερα, η υλοποίηση του ν.3475/06 συνδυαζόµενη µε την προχειρότητα και 

την αποσπασµατικότητα του σχεδιασµού του Υπουργείου Παιδείας (σχολικά βιβλία, 
ίδρυση - κατάργηση - συγχώνευση σχολικών µονάδων, κενά διδακτικού προσωπικού, 
ειδικότητες κ.λπ.) όξυνε τα υφιστάµενα προβλήµατα στον πολύπαθο χώρο της 
∆ευτεροβάθµιας Τεχνικής - Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης,  

Είχαµε επισηµάνει µε το από 21-10-2007 επείγον υπόµνηµά µας πως όχι µόνο 
δεν εισακούστηκαν οι προτάσεις της ΟΛΜΕ και όλων των εκπαιδευτικών για την 
ενιαιοποίηση της δευτεροβάθµιας ΤΕΕ σε ένα τύπο Επαγγελµατικού Λυκείου χωρίς 
άλλες σχολές εντός και εκτός ΥΠΕΠΘ, αλλά, κατά παράβαση ακόµα και του νόµου 
αυτού, του οποίου επιµένουµε να ζητάµε την κατάργηση, θεσµοθετείται η 
λειτουργία  των ίδιων ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας και στις 
ΕΠΑΣ του ΟΑΕ∆, αλλά και άλλων Υπουργείων! 

Έτσι, µετά την κοινή απόφαση ΥΠΕΠΘ και Υπ. Υγείας για τη λειτουργία της 
ειδικότητας των Βοηθών Νοσηλευτών των ΕΠΑΛ του ΥΠΕΠΘ και στις ΕΠΑΣ του 
Υπ. Υγείας,  θεσµοθετούνται και στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕ∆ αρκετές ειδικότητες  που το  
Υπουργείο Παιδείας έχει εντάξει στα Επαγγελµατικά Λύκεια µε ίδια ή παρεµφερή 
ονοµασία. 

Παρά τις διαβεβαιώσεις σας προς την αντιπροσωπεία του ∆Σ της ΟΛΜΕ πως 
την απόφαση αυτή του ΟΑΕ∆ δεν έχει υπογράψει το Υπουργείο Παιδείας, η 
πραγµατικότητα είναι διαφορετική. Έχει ήδη εκδοθεί κοινή Υπουργική Απόφαση από 
20-07-2007 µε τις υπογραφές των πρώην Υπουργών Παιδείας κας Γιαννάκου και 
Απασχόλησης κ. Γιακουµάτου. (ΦΕΚ 1500 τ.Β΄) η οποία «παραχωρεί» στις ΕΠΑΣ 
του ΟΑΕ∆  7 ειδικότητες που λειτουργούν και στα ΕΠΑΛ του ΥΠΕΠΘ. Ακόµη µε 
απόφαση του ΟΑΕ∆  εντάσσονται επιπλέον 4 ειδικότητες, ουσιαστικά παράνοµα,  



επειδή δεν υπάρχει για αυτές κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και 
Απασχόλησης, όπως απαιτεί ο ν.3475/06. 

Πιο αναλυτικά,  µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθµ. 40052/20-07-07, 
δηµιουργούνται στον ΟΑΕ∆ οι παρακάτω ειδικότητες: Μηχανών και συστηµάτων 
αυτοκινήτου, Ηλεκτρολογικών συστηµάτων αυτοκινήτου, Γραφικών Τεχνών 
(διασπασµένη σε δύο ειδικότητες: εκτυπώσεων και ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπου), 
Ηλεκτρονικών συσκευών - εγκαταστάσεων και υπολογιστικών µονάδων, 
Ηλεκτρολογικών εργασιών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 
Επίσης, µε την απόφαση αυτή παραχωρείται στον ΟΑΕ∆ η ειδικότητα των 
Κοινωνικών Φροντιστών, που το Υπουργείο Παιδείας καταργεί συνολικά από τη 
δευτεροβάθµια ΤΕΕ (τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ) του ΥΠΕΠΘ!! 
 Με σχετική απόφαση του ΟΑΕ∆ (B121600/3-7-07), η οποία είναι 
κυριολεκτικά διάτρητη, δηµιουργούνται στον οργανισµό αυτό και οι ειδικότητες: 
βοηθών νοσηλευτών, βοηθών βρεφονηπιοκόµων,  υπαλλήλων γραφείου και υπαλλήλων 
οικονοµικών υπηρεσιών. Ειδικότητες που επίσης λειτουργούν και στα ΕΠΑΛ του 
ΥΠΕΠΘ. Να σηµειωθεί δε πως η απόφαση αυτή του ΟΑΕ∆ αλλά και η 
χρηµατοδότηση της λειτουργίας των ειδικοτήτων αυτών εντάσσονται στο 
πρόγραµµα του ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, που αξιοποιεί τα κονδύλια του 
3ου ΚΠΣ. 

Είναι πολιτικά ανεύθυνο και εκπαιδευτικά παράδοξο και αδόκιµο να 
παρέχονται ίδιες ειδικότητες σε διαφορετικούς τύπους σχολείων, µε διαφορετικό 
περιεχόµενο σπουδών και εκπαιδευτικό προσανατολισµό. Επιπλέον, συνέπεια αυτών 
των επιλογών θα είναι η προώθηση ακόµη περισσότερο της κατάρτισης σε βάρος 
της εκπαίδευσης, αλλά και η ακύρωση των όποιων µελλοντικών επαγγελµατικών 
δικαιωµάτων των αποφοίτων, δηλαδή πτυχία χωρίς αντίκρισµα, και επίταση της 
σύγχυσης στον τοµέα της εργασίας. 
 Ύστερα από τα παραπάνω απαιτούµε: 
  - την υλοποίηση, επιτέλους, της ρεαλιστικής αλλά ταυτόχρονα, από 
εκπαιδευτική και επαγγελµατική οπτική, ορθής πρότασης του εκπαιδευτικού 
κινήµατος, που έχει επανειληµµένα προβάλει η ΟΛΜΕ,  
 - την κατάργηση όλων των σχολικών µονάδων που προσφέρουν σήµερα 
δευτεροβάθµια τεχνικο-επαγγελµατική εκπαίδευση και ανήκουν σε άλλα 
υπουργεία (ΟΑΕ∆, ΟΤΕΚ, Υγείας, Γεωργίας) και την υπαγωγή τους στο ΥΠΕΠΘ.  
 Σε κάθε περίπτωση απαιτούµε  την ακύρωση όλων των αποφάσεων που 
δηµιουργούν ίδιες ειδικότητες µε τα ΕΠΑΛ του ΥΠΕΠΘ στις ΕΠΑΣ των 
διαφόρων εκτός ΥΠΕΠΘ Υπουργείων.  
 Ζητάµε από τη διαχειριστική αρχή του ΕΠΕΑΕΚ να σταµατήσει άµεσα τη 
χρηµατοδότηση του ΟΑΕ∆ για τη λειτουργία αυτών των ειδικοτήτων.  
 Το ∆Σ της ΟΛΜΕ θα εξετάσει το επόµενο διάστηµα επίσης και όλες τις νοµικές 
διαστάσεις αυτών των αποφάσεων. 

Θα θέλαµε, τέλος, να επισηµάνουµε 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, σε συνδυασµό και µε τις 
τελευταίες αυτές εξελίξεις, καθιστούν περισσότερο αναγκαία την κατάργηση του 
Ν. 3475/06. 
 

 


