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ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση σε οργανική θέση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα 
               ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ  
 

Κύριε Υπουργέ, 
Κύριε Υφυπουργέ 
Με επανειληµµένα  διαβήµατα και υποµνήµατά µας σας έχουµε επισηµάνει τα 

επείγοντα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο χώρος της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ. Με λύπη µας διαπιστώνουµε 
πως, παρά τις διακηρύξεις σας για την προώθηση των αναγκαίων θετικών  αλλαγών, 
ουσιαστικά, µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει τίποτε προς αυτή την κατεύθυνση. 

Αυτή τη φορά, επανερχόµαστε στο θέµα της οργανικής τοποθέτησης των 
εκπαιδευτικών στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ, επειδή αυτές θα πραγµατοποιηθούν το επόµενο 
διάστηµα. 

Όπως γνωρίζετε, µε την εφαρµογή του ν. 3475/06 η τεχνική επαγγελµατική 
εκπαίδευση είναι ο εκπαιδευτικός χώρος που δοκιµάζεται περισσότερο από πλήθος 
προβληµάτων. Αυτή η πολιτική στο χώρο της ΤΕΕ επιδείνωσε και το εργασιακό 
καθεστώς των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ. Έτσι, πολλοί 
συνάδελφοι καταδικάζονται σε εργασιακή αβεβαιότητα, περιπλάνηση και ανασφάλεια 
          Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, 
στο διάστηµα που λειτουργούσαν τα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ), 
ήταν ότι υπήρχε ένας τύπος σχολείου και απλώς οι διαφορές περιορίζονταν στο ποιες 
ειδικότητες παρείχε το ένα σχολείο σε σχέση µε κάποιο άλλο στην ίδια ή σε γειτονική 
πόλη. Η ίδρυση των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ ανέτρεψε αυτό το δεδοµένο. Τα ΕΠΑΛ 
λειτουργούν σχεδόν σε κάθε πόλη. Οι ΕΠΑΣ λειτουργούν, ως επί το πλείστον, µία σε 
κάθε πρωτεύουσα νοµού ή, για µεγάλες περιοχές, µία σε κάθε περιοχή µετάθεσης. 
Υπάρχουν και περιπτώσεις που, ενώ λειτουργούσε ΤΕΕ σε µια περιοχή µετάθεσης, 
σήµερα δεν λειτουργεί εκεί ΕΠΑΣ. 

Το κύριο γνώρισµα των νέων αυτών σχολείων είναι ότι λειτουργούν πια µε 
διαφορετικές ειδικότητες (ειδικότητες που περιλαµβάνονταν στα ΕΠΑΛ δεν 
περιλαµβάνονται στις ΕΠΑΣ, και αντίθετα, εκτός ελάχιστων περιπτώσεων).  Έτσι  
συνάδελφοι µε αρκετά χρόνια υπηρεσίας σε ΤΕΕ που µετατράπηκε σε ΕΠΑΛ 
συγκεκριµένων ειδικοτήτων, που έχουν διδακτικές ώρες µόνο στις ΕΠΑΣ, είναι 
υπεράριθµοι στο σχολείο τους (ΕΠΑΛ) και τοποθετούνται υποχρεωτικά σε ΕΠΑΣ.  
    Το ίδιο πρόβληµα υπάρχει και για συναδέλφους των ΕΠΑΣ που οι ειδικότητές 
τους δεν παρέχονται πια από τις ΕΠΑΣ αλλά από τα ΕΠΑΛ, και βέβαια, για τους 



συναδέλφους   γενικών µαθηµάτων (ΠΕ02, ΠΕ03 κ.λπ.) για τους  οποίους δεν υπάρχουν 
πλέον διδακτικές ώρες στις ΕΠΑΣ. 

Σύµφωνα µε το νόµο 3475/06, στο άρθρο 19 προβλέπεται ότι οι καθηγητές των 
ΤΕΕ που µετατρέπονται σε  ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ  καταλαµβάνουν αυτοδικαίως τις   
οργανικές θέσεις στα ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ  µε την ολοκλήρωση της µετατροπής.  

Επειδή όµως έχουν δηµιουργηθεί πολλές υπεραριθµίες  προτείνουµε:  
α) Οι υπεράριθµοι όλων των ειδικοτήτων να τοποθετούνται κατά 

προτεραιότητα σε κενές οργανικές θέσεις ή να τοποθετούνται ως πλεονάζοντες σε 
σχολεία µιας οµάδας σχολείων που περιλαµβάνει τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ της ίδιας 
πόλης ή γειτονικών πόλεων, αν δεν υπάρχει σχολείο στην ίδια πόλη ή στην περιοχή 
µετάθεσης ή σε γειτονική πόλη σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των οικείων ΠΥΣ∆Ε. 

β) όλοι οι καθηγητές/-τριες τεχνικών ειδικοτήτων που η ειδικότητά τους 
καταργήθηκε στο σχολείο όπου υπηρετούσαν, αλλά και οι καθηγητές/-τριες 
µαθηµάτων γενικής παιδείας των ΤΕΕ που µετατράπηκαν σε ΕΠΑΣ, να 
τοποθετηθούν στο πλησιέστερο ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ στο οποίο προβλέπεται η 
αντίστοιχη ειδικότητα, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει οργανικό κενό, και η χρονική 
αφετηρία τοποθέτησής τους να ανατρέχει στο χρόνο που είχαν τοποθετηθεί στα 
ΤΕΕ από τα οποία προέρχονται.     

Για την υλοποίηση των  παραπάνω προτάσεων ζητούµε την άµεση παρέµβασής 
µε σχετική νοµοθετική ρύθµιση. Υπενθυµίζουµε ότι τις παραπάνω προτάσεις µας, σας 
τις καταθέσαµε στις  7.2.08 (υπόµνηµα για τις υπηρεσιακές µεταβολές και το εργασιακό 
καθεστώς των εκπαιδευτικών).   

Τονίζουµε ακόµη πως είναι αναγκαίο πλέον να υλοποιηθούν άµεσα οι 
µεταβατικές προτάσεις της οµοσπονδίας µας για:  

• να δηµιουργηθεί δηµόσιο Μεταλυκειακό Έτος Ειδίκευσης, λειτουργικά 
συνδεδεµένο µε τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, που θα αξιοποιεί την  υποδοµή και το 
εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑΛ, και θα µπορεί να περιλαµβάνει το σύνολο των 
ειδικοτήτων που παρέχονται σήµερα, αλλά και όποια άλλη κριθεί αναγκαίο να 
δηµιουργηθεί µε βάση τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, µε ταυτόχρονη κατάργηση 
και ενσωµάτωση σε αυτό κάθε άλλης µορφής επαγγελµατικής µεταλυκειακής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΙΕΚ κ.λπ.).  

• να συµπεριληφθούν στα ΕΠΑΛ τουλάχιστον όλες εκείνες οι ειδικότητες 
για τις οποίες υπάρχουν αντίστοιχες σχολές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.  

Θα θέλαµε, τέλος να σας επισηµάνουµε για ακόµη µια φορά τη σοβαρή 
εκκρεµότητα που υπάρχει, για τον τρόπο πρόσβασης των αποφοίτων των ΕΠΑΛ στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραµµα της 
Γ΄ΕΠΑΛ, γεγονός που από µόνο του υποβαθµίζει την ΤΕΕ. 

 

 


