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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΕΕ 

 
Η κυβέρνηση ψήφισε στη Βουλή, παρά τις αντιδράσεις του συνδικαλιστικού κινήµατος 

αλλά και του συνόλου των εκπαιδευτικών, τον απαράδεκτο νέο νόµο για τη δηµιουργία ΕΠΑΛ 
– ΕΠΑΣ, που υποβαθµίζει ακόµα περισσότερο την τεχνική – επαγγελµατική εκπαίδευση.  

Ο κλάδος µας έχει πρόσφατα τοποθετηθεί αρνητικά στις αλλαγές που προωθεί το 
ΥΠΕΠΘ και απαίτησε αρχικά µεν την απόσυρση του νοµοσχεδίου για την ΤΕΕ και τη 
δηµιουργία νέου σύµφωνα µε τις προτάσεις του εκπαιδευτικού κινήµατος, τώρα δε ζητεί τη 
µη εφαρµογή του. 

Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας δυστυχώς, δεν έλαβε υπόψη του όχι µόνο τις σοβαρές 
ενστάσεις µας για την εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθεί και στο θέµα της πολύπαθης ΤΕΕ, 
αλλά δεν  έχει οργανώσει στοιχειωδώς την λειτουργία των νέου τύπου σχολείων που 
δηµιουργούνται από 1-9-2006. Κανείς δεν γνωρίζει το περιεχόµενο σπουδών (ωρολόγιο και 
αναλυτικό πρόγραµµα), τα βιβλία που θα διδαχθούν, τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στις 
επόµενες τάξεις κ.λπ. 

∆εν φτάνει δε που ο νόµος δίνει τη δυνατότητα κατάργησης των απογευµατινών 
σχολείων, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστηµα γίνονται συζητήσεις µεταξύ διαφόρων 
παραγόντων (ΥΠΕΠΘ, προϊσταµένων γραφείων ΤΕΕ, διευθυντών σχολείων κ.ά.), σχετικά µε 
συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων ΤΕΕ, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία εντονότερου 
κλίµατος  ανησυχίας στο χώρο  των ΤΕΕ και της εκπαιδευτικής κοινότητας γενικότερα. 

Ως συνέπεια των παραπάνω, απαιτούµε από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να 
µην κλείσει καµιά σχολική µονάδα και όλα τα σχολεία της ΤΕΕ να προχωρήσουν τον 
επόµενο Σεπτέµβρη σε εγγραφές µαθητών. ∆εν θα ανεχθούµε σε αυτό το ευαίσθητο χρονικό 
σηµείο, όπου όλα είναι ρευστά και η πληροφόρηση των µαθητών για τα νέα σχολεία ήταν και 
είναι ανύπαρκτη, να προχωρήσουν συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων.  

Σε αντίθετη περίπτωση, το ΥΠΕΠΘ θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την 
εκπαιδευτική και εργασιακή αναστάτωση που θα υπάρξει το Σεπτέµβρη. 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, για να ανατρέψουµε αυτήν την απαράδεκτη εκπαιδευτική πολιτική, προωθώντας 
ταυτόχρονα τα αιτήµατα του κλάδου µας, που είναι και αιτήµατα ολόκληρης της 
εκπαιδευτικής κοινότητας.  

 

 


