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ΘΕΜΑ : ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ – 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

        
 Κύριε Υπουργέ, 

Κύριε Υφυπουργέ, 
 
Όπως ήδη σας έχουµε επισηµάνει µε το από 1-10-02007 υπόµνηµά µας, αλλά 

και στη συνάντησή µας την ίδια ηµέρα στο Υπουργείο Παιδείας, στην Τεχνική- 
Επαγγελµατική Εκπαίδευση υπάρχουν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς σοβαρά 
και οξυµένα προβλήµατα. Τα προβλήµατα αυτά προέρχονται κυρίως από την 
υλοποίηση του ν.3475/06, η οποία όξυνε τα υφιστάµενα στον πολύπαθο αυτό χώρο, 
αλλά και από την προχειρότητα και την αποσπασµατικότητα του σχεδιασµού του 
Υπουργείου Παιδείας (βιβλία, ίδρυση – κατάργηση - συγχώνευση σχολείων, κενά 
ειδικότητες κ.λπ.). 

Τα προβλήµατα στην ΤΕΕ απαιτούν άµεσες παρεµβάσεις και λύσεις. Η 
οµοσπονδία µας σας έχει καταθέσει ολοκληρωµένη πρόταση για την αντιµετώπισή 
τους, µε το παραπάνω υπόµνηµα. 

Θα θέλαµε, συµπληρωµατικά προς αυτά που ήδη έχουµε προτείνει, να 
επισηµάνουµε και τα παρακάτω προβλήµατα: 

 
1. Ειδικότητες στις ΕΠΑΣ  του ΟΑΕ∆ 
Με µεγάλη µας έκπληξη διαπιστώνουµε πως στην πορεία της υλοποίησης του 

ν.3475/06 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, 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 Β. Νοσηλευτών σε ΕΠΑΛ (στο ΥΠΕΠΘ) και στις ΕΠΑΣ (Υπ. 
Υγείας), ο ΟΑΕ∆  θεσµοθετεί στις δικές του ΕΠΑΣ αρκετές ειδικότητες  που το  
Υπουργείο Παιδείας έχει εντάξει στα Επαγγελµατικά Λύκεια (π.χ. Β. Νοσηλευτών, Β. 
Βρεφονηπιοκόµων,  Γραφικών Τεχνών, Οικονοµικών Υπηρεσιών, Υπαλλήλων 
∆ιοίκησης.  Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κ.ά.). 



Το παράλογο αυτής της απόφασης, δηλ. να παρέχονται ίδιες ειδικότητες σε 
διαφορετικούς τύπους σχολείων, µε διαφορετικό περιεχόµενο σπουδών και 
εκπαιδευτικό προσανατολισµό, θα έχει ως αποτέλεσµα την προώθηση ακόµη 
περισσότερο της κατάρτισης σε βάρος της εκπαίδευσης, αλλά και τη σύνθλιψη των 
όποιων µελλοντικών επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων, δηλαδή πτυχία 
χωρίς αντίκρισµα, και επίταση της σύγχυσης στον τοµέα της εργασίας. 
 Απαιτούµε την υλοποίηση, επιτέλους, της ρεαλιστικής αλλά συνάµα 
εκπαιδευτικά και επαγγελµατικά ορθής πρότασης του εκπαιδευτικού κινήµατος, που 
έχει επανειληµµένα προβάλει η ΟΛΜΕ: Κατάργηση όλων των σχολικών µονάδων 
που προσφέρουν σήµερα δευτεροβάθµια τεχνικο-επαγγελµατική εκπαίδευση και 
ανήκουν σε άλλα υπουργεία (ΟΑΕ∆, ΟΤΕΚ, Υγείας, Γεωργίας) και υπαγωγή 
τους στο ΥΠΕΠΘ. Σε κάθε περίπτωση απαιτούµε  την ακύρωση κάθε απόφασης 
που δηµιουργεί ίδιες ειδικότητες µε τα ΕΠΑΛ του ΥΠΕΠΘ, στις ΕΠΑΣ των 
διαφόρων εκτός ΥΠΕΠΘ Υπουργείων.  
 

2. Συγχωνεύσεις σχολείων (η περίπτωση των ΕΠΑΛ Ιωαννίνων) 
 Σχετικά µε την απόφαση  του ΥΠΕΠΘ για τη συγχώνευση  του 1ου και 5ου 
ΕΠΑΛ Ιωαννίνων επισηµαίνουµε τα παρακάτω: 
 Όπως ήδη σας έχουµε αναφέρει και στην πρώτη  συνάντηση µαζί σας,  
είµαστε  αντίθετοι στις καταργήσεις  και στις συγχωνεύσεις  των ΤΕΕ και των ΕΠΑΛ 
που προωθούνται από το ΥΠΕΠΘ, ιδιαίτερα αυτή την µεταβατική περίοδο. 
 Στην περίπτωση του 1ου και 5ου ΕΠΑΛ Ιωαννίνων ζητάµε  να ανακληθεί  
άµεσα η πρόσφατη  απόφαση (17/9/2007)  του τ. Υφυπουργού Παιδείας κ. Καλού 
και να επαναλειτουργήσουν  ως χωριστές σχολικές µονάδες τα παραπάνω ΕΠΑΛ. 
Αυτό γίνεται περισσότερο  επιτακτικό, γιατί το µαθητικό δυναµικό είναι µεγάλο 
(περίπου 400  µαθητές/-τριες). Σε µια περίοδο  µάλιστα που η ΤΕΕ αντιµετωπίζει 
πανελλαδικά  µείωση του δυναµικού της είναι σαφές ότι µε τη συνένωση των δύο 
ΕΠΑΛ δηµιουργείται ένα γιγάντιο µελλοντικά σχολείο, µε όλες τις αρνητικές 
συνέπειες που αυτό έχει για την εκπαιδευτική διαδικασία. Απαιτούµε να γίνουν 
σεβαστές οι οµόφωνες προτάσεις  των εκπαιδευτικών και της τοπικής ΕΛΜΕ. 

Να σηµειώσουµε, τέλος, ότι δεν τηρήθηκαν ούτε  οι διαδικασίες που 
προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία για τις συγχωνεύσεις σχολείων (γνώµη  φορέων 
όπως η ΕΛΜΕ, η ∆ηµοτική και η Νοµαρχιακή Επιτροπή Παιδείας κ.λπ.). Είναι 
απαράδεκτο, σε κάθε περίπτωση, να δηµιουργούνται τετελεσµένα  γεγονότα και 
µάλιστα µετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 
 

3. Καταργήσεις σχολείων (η περίπτωση του Χαλανδρίου) 
Η νέα χρονιά βρίσκει σε καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας ως προς την 

προοπτική τους  επτά ΤΕΕ  επειδή και δεν έχουν µετατραπεί σε ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ και 
δεν εγγράφουν νέους µαθητές. Και αυτό, παρά τις ρητές δεσµεύσεις του 
Πρωθυπουργού  και της προηγούµενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, 
κατά τις συναντήσεις τους µε το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ το προηγούµενο διάστηµα, ότι δεν 
θα καταργηθεί καµιά σχολική µονάδα! 

Περισσότερο οξυµένο παρουσιάζεται  το πρόβληµα στο Χαλάνδρι, όπου 
καταργούνται τρεις (3) σχολικές µονάδες. Στο ∆ήµο αυτό  λειτουργούσαν πάνω από 
µια εικοσαετία 6 ηµερήσια και 1 εσπερινό ΤΕΕ µε αρκετά µεγάλο µαθητικό 
δυναµικό.  

Με δεδοµένα ότι σήµερα στην Α΄ τάξη των δύο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου φοιτούν 
πάνω από 250 µαθητές, αλλά και ότι δεν λειτουργούν ΕΠΑΛ σε κοντινούς ∆ήµους 
προτείνουµε:  



• Να ιδρυθεί τουλάχιστον ένα ακόµη ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι σε κτίριο που 
ήδη έχει βρεθεί για πρωινή λειτουργία.  

• Επίσης, να ιδρυθούν δύο (2) ακόµη ΕΠΑΛ στους γειτονικούς ∆ήµους 
που αναφέραµε, µε µεταφορά των υπαρχουσών σχολικών µονάδων του 
Χαλανδρίου που δεν µετατράπηκαν σε ΕΠΑΛ. 

Αυτή ήταν εδώ και πολλά χρόνια η πρόταση της τοπικής ΕΛΜΕ, αλλά 
δυστυχώς οι αρµόδιοι κώφευαν. Εξ αιτίας όµως της ανυπαρξίας σχολείων της ΤΕΕ 
στους ∆ήµους αυτούς, πάρα πολλά παιδιά, αναγκάζονται να αναζητούν διέξοδο στο 
Χαλάνδρι, στο Μαρούσι κυρίως ή ακόµα και στα ιδιωτικά που υπάρχουν στην 
ευρύτερη περιοχή, ενώ κάποια άλλα παιδιά  λόγω της απόστασης, αντικειµενικά, 
αδυνατούν να µετακινηθούν.  

Επίσης, προτείνουµε να παραµείνει µαζί µε τις υπάρχουσες σήµερα 
ειδικότητες και η ειδικότητα των Β. Φυσικοθεραπευτών, η οποία µε τις νέες 
υπουργικές αποφάσεις καταργήθηκε. 

Τέλος, σηµαντικό ζήτηµα για την περιοχή του Χαλανδρίου είναι να µην 
πωληθεί σε ιδιώτες ο χώρος του Ιδρύµατος Χατζηκώνστα, στο οποίο σήµερα 
στεγάζονται 2 ΕΠΑΛ, 1 ΤΕΕ και το ΣΕΚ. Υποστηρίζουµε την προσπάθεια των 
φορέων της περιοχής (∆ήµου Χαλανδρίου, ΕΛΜΕ, τοπικών συλλόγων και των 
κατοίκων) για αγορά του χώρου αυτού από το ∆ήµο και τον ΟΣΚ, ώστε να 
κατασκευαστούν νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις για τα σχολεία της ΤΕΕ της 
περιοχής και να διατηρηθούν τόσο το αναγκαίο πράσινο, όσο και ο απαιτούµενος  
ελεύθερος χώρος σε  µια  ήδη κορεσµένη από κτίσµατα αυτή περιοχή. 

 
4. Κτιριακά προβλήµατα (η περίπτωση της Κατερίνης) 
Σοβαρό πρόβληµα δηµιουργήθηκε το καλοκαίρι στις υποδοµές των σχολείων 

της ΤΕΕ στην Κατερίνη από τις άστοχες αποφάσεις του ∆ήµου. Συγκεκριµένα,  µέσα 
στο πρώτο δεκαπενθήµερο του Αυγούστου η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας (∆ΕΠ) 
του ∆ήµου Κατερίνης, ενέκρινε πρόταση του ∆ηµάρχου, µε την οποία το ΑΤΕΙ 
Κατερίνης µεταφέρθηκε στους χώρους που µέχρι τον Ιούνιο του 2007 
χρησιµοποιούσαν το 3ο TEE-ΕΠΑΛ (που ήδη µετατράπηκε σε ΕΠΑΣ) και το 
Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο (ΣΕΚ) Κατερίνης. Επίσης, αποφασίστηκε η µεταφορά 
του 3ου ΤΕΕ-ΕΠΑΣ Κατερίνης και του ΣΕΚ στους χώρους που µέχρι τον Ιούνιο 
χρησιµοποιούσε το ΑΤΕΙ Κατερίνης.Έτσι το ξεκίνηµα της σχολικής χρονιάς 
βρίσκει ένα µεγάλο τµήµα των µαθητών της τεχνικής επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης χωρίς εργαστήρια. Η απόφαση αυτή στη συνέχεια εγκρίθηκε και από 
το Νοµάρχη Πιερίας! 
Λαµβάνοντας υπόψη πως: 

α) η απόφαση αυτή πάρθηκε κατά παράβαση του άρ.41 του ν.1566/85, 
β) δεν λήφθηκε υπόψη η γνώµη των καθ΄ ύλην αρµόδιων εκπαιδευτικών των 

σχολικών µονάδων ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ – ΤΕΕ αλλά και της ΕΛΜΕ, 
γ) δεν υπάρχει η δυνατότητα για τη  µεταφορά του απαραίτητου για τη 

διδασκαλία των εργαστηριακών µαθηµάτων εργαστηριακού εξοπλισµού µε συνέπεια 
να υποβαθµίζεται απαράδεκτα η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης, θεωρητικής 
και πρακτικής, στις παραπάνω σχολικές µονάδες και να δηµιουργούνται πολλά 
επιπλέον προβλήµατα στη λειτουργία τους, 

δ) ο χώρος  που κατέλαβε το ΑΤΕΙ είναι κατά πολύ µεγαλύτερος από αυτόν 
που άφησε, αν και υπάρχει σοβαρό κτιριακό πρόβληµα στα γυµνάσια και λύκεια της 
πόλης,  

ε) η «λύση» αυτή θα οδηγήσει στη καταστροφή πανάκριβων πάγιων 
εγκαταστάσεων, 



στ) οι κτιριακές εγκαταστάσεις που χρειάζεται το ΣΕΚ  σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας  απαιτούν πολύ περισσότερο χώρο από 
αυτόν που διατίθεται και είναι αδύνατον να δηµιουργηθούν τη φετινή σχολική 
χρονιά, ώστε να λειτουργήσουν τα σχολεία µε εύρυθµο τρόπο,. 

Ζητάµε την άµεση επανεξέταση  και ανάκληση της απόφασης για τη 
µεταστέγαση των 3ου ΤΕΕ-ΕΠΑΣ  και ΣΕΚ Κατερίνης, την  εφαρµογή των 
σχετικών διατάξεων του ν. 1566/85 και την άµεση αποµάκρυνση του ΑΤΕΙ από τους 
χώρους της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  

Ζητάµε να δοθεί µόνιµη και οριστική λύση στο στεγαστικό πρόβληµα που 
αντιµετωπίζουν τα σχολεία στο Νοµό Πιερίας, µε άµεση προτεραιότητα στην 
κατασκευή κτιρίου για το 5ο Γενικό Λύκειο καθώς και την κατασκευή νέου κτιρίου 
για το ΑΤΕΙ. 

 
5. Εγγραφή µαθητών που απορρίφθηκαν στη Β΄ ΤΕΕ (σχ. έτος 2006-07) 
Σοβαρό πρόβληµα, επίσης, όπως σας έχουµε ήδη αναφέρει, αντιµετωπίζουν οι 

µαθητές της Β΄ τάξης του Α΄ κύκλου των ΤΕΕ, που απορρίφθηκαν λόγω 
ανεπαρκούς φοίτησης, εξαιτίας της κατάργησης των ΤΕΕ. Το ΥΠΕΠΘ τους δίνει 
µόνο τη δυνατότητα να εγγραφούν στην Α΄ ΕΠΑΛ, δηλ. χάνουν 2 χρόνια.  

Ζητάµε να υπάρξει  άµεσα ειδική ρύθµιση για τους µαθητές αυτούς και 
να τους δοθεί η δυνατότητα να εγγραφούν στη Β΄ τάξη ΕΠΑΛ µε πρόβλεψη για 
ειδικά εκπαιδευτικά µέτρα στήριξής τους. Αντίστοιχο πρόβληµα υπάρχει και για 
τους µαθητές των εσπερινών ΤΕΕ. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει το ΥΠΕΠΘ 
να ενεργεί «εκδικητικά» απέναντι σε αυτά τα παιδιά και να τα οδηγεί 
ουσιαστικά εκτός εκπαιδευτικού συστήµατος. 

 
Κύριε Υπουργέ, 
Κύριε Υφυπουργέ, 
 
Κλείνοντας αυτό το νέο υπόµνηµά µας  και εκφράζοντας την ανησυχία των 

χιλιάδων εκπαιδευτικών που διδάσκουν στην ΤΕΕ, των µαθητών και των γονέων 
τους, απαιτούµε από το Υπουργείο Παιδείας να δώσει άµεσα τις αναγκαίες 
λύσεις υιοθετώντας και υλοποιώντας τις επεξεργασµένες προτάσεις της 
Οµοσπονδίας µας. Προτάσεις που είναι προϊόν της συλλογικής σκέψης και 
βούλησης του κλάδου µας και ανταποκρίνονται στα µορφωτικά και µελλοντικά 
επαγγελµατικά δικαιώµατα των µαθητών/-τριών µας, αλλά απαντούν και στην 
εργασιακή αβεβαιότητα των συναδέλφων µας που εργάζονται στην ΤΕΕ. 

 Για το σκοπό αυτό και στο πλαίσιο των µεταβατικού χαρακτήρα πρόσφατων 
προτάσεών µας ( βλ. υποµνήµατά µας µε ηµεροµηνίες 27/11/06, 9/2/2007, 2/4/2007, 
8/6/2007 και 1/10/2007) υπενθυµίζουµε για µια κόµη φορά τα αιτήµατά µας: 

I. Να µην καταργηθεί καµία σχολική µονάδα της ΤΕΕ και, σε κάθε 
περίπτωση, να µην υπάρξουν εκκρεµότητες ως προς την προοπτική τους. 

II. Να συµπεριληφθούν στο ΕΠΑΛ τουλάχιστον όλες εκείνες οι 
ειδικότητες για τις οποίες υπάρχουν αντίστοιχες σχολές στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση. 

III. Να δηµιουργηθεί δηµόσιο Μεταλυκειακό Έτος Ειδίκευσης, 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.). 

IV. Να διασφαλιστεί η µόνιµη εργασιακή σχέση όλων των εκπαιδευτικών. 
V. Για τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που θα γίνουν τη φετινή 

σχολική χρονιά, να διασφαλίζεται η αρχαιότητα των εκπαιδευτικών στα 
σχολεία. Απαιτούµε αυτό να γίνει µε ειδική ρύθµιση. 

VI. Κατάργηση της διάταξης του νόµου που απαγορεύει στους 
αποφοίτους Λυκείων να εγγράφονται στο ΕΠΑΛ για απόκτηση ειδικότητας. 
 

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

 
 

 
 
 
 
 


