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ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΘΗΚΗ, ΑΡΘΡΟ 46 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ  11 

το ςχζδιο νόμου «Αναδιάρκρωςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Λοιπζσ 

Διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων» 

Αιτιολογικι ζκκεςθ 

Με το άρκρο 82 του ν.4172/13 τζκθκαν ςε διακεςιμότθτα 2.122 εκπαιδευτικοί, ενϊ 

302 εκπαιδευτικοί μετατάχκθκαν  ςε διοικθτικζσ κζςεισ. Μετά από αυτό 

δθμιουργικθκαν ςοβαρά προβλιματα λειτουργίασ ςτα ΕΠΑΛ και τισ ΕΠΑ. 

υγκεκριμζνα, με το άρκρο 82 καταργικθκαν διαμιάσ 50 ειδικότητεσ 

εκπαιδευτικών που διδάςκουν ςτθν Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευςη (ΣΕΕ). Οι 

επιπτϊςεισ αυτισ τθσ κατάργθςθσ, ςφμφωνα και με τθν επιςτολι τθσ ΟΛΜΕ προσ 

όλουσ τουσ βουλευτζσ, κα είναι: 

«(α) τα Επαγγελματικά Λφκεια (ΕΠΑΛ) καταργείται ολόκληροσ ο τομζασ 

Υγείασ – Πρόνοιασ, που περιλαμβάνει το 20,3% των μαθητών/μαθητριών τησ ΤΕΕ, 

και ο τομζασ Εφαρμοςμζνων Τεχνών, με το 2,6% του μαθητικοφ πληθυςμοφ τησ 

δημόςιασ ΤΕΕ. υνολικά, οι τομείσ αυτοί καλφπτουν ποςοςτό 22,9%, δθλαδι 

περίπου το 1/4 του μαθητικοφ δυναμικοφ τησ ΤΕΕ. Ο τομζασ Τγείασ - Πρόνοιασ 

λειτουργεί ςε 204 ΕΠΑΛ και ο τομζασ Εφαρμοςμζνων Σεχνϊν ςε 60 ΕΠΑΛ. Σο 

ςφνολο των ΕΠΑΛ που καλφπτουν αυτζσ τισ δφο μόνο ειδικότθτεσ είναι 387. Αυτό 

ςθμαίνει ότι με την εφαρμογή αυτών των ρυθμίςεων πάνω από το 50% των ΕΠΑΛ 

θα ζχουν πρόβλημα λειτουργίασ από την επόμενη χρονιά και πιθανόν να 

κλείςουν, με αποτζλεςμα να χαρακτθριςτοφν ωσ υπεράρικμοι χιλιάδεσ 

εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτιτων (γενικϊν και ειδικϊν μακθμάτων) και χιλιάδεσ 

μακθτζσ να υποχρεωκοφν να αναηθτιςουν άλλθ ςχολικι ςτζγθ.  

(β) τισ Επαγγελματικζσ Σχολζσ (ΕΠΑΣ) καταργοφνται 8 ειδικότητεσ: 

Αιςκθτικισ, Κομμωτικισ, κακϊσ και οι ειδικότθτεσ Τγείασ – Πρόνοιασ και 

Εφαρμοςμζνων Σεχνϊν, ςτισ οποίεσ φοιτοφν περίπου το 60% του μακθτικοφ 

πλθκυςμοφ των ΕΠΑ. Αυτό κα οδθγιςει μακθματικά ςτο κλείςιμο αυτϊν ςχολείων 

άμεςα.  

Οι επιπτώςεισ 

Με τθν ψιφιςθ και τθν εφαρμογι αυτϊν των ρυκμίςεων οι ςυνζπειεσ 

αναμζνεται να είναι κυριολεκτικά καταςτροφικζσ:  

 2.500 εκπαιδευτικοί κα τεκοφν ςε διακεςιμότθτα με μόνθ προοπτικι τθν 
οριςτικι απόλυςθ μετά από 8 μινεσ.  



 Πάνω από 20.000 μαθητζσ που φοιτοφν ςε αυτοφσ τουσ τομείσ και 
ειδικότθτεσ δεν κα βρίςκουν το ςχολείο τουσ το επτζμβρθ, αλλά και κάκε 
επτζμβρθ ςτο εξισ, κακϊσ αυτζσ οι ειδικότθτεσ δεν κα προςφζρονται ςτθ 
δθμόςια δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ςτο μζλλον. 

 Ο ιδιωτικόσ τομζασ καραδοκεί να καρπωκεί τθν «πελατεία» που κα 
προκφψει. Σα ιδιωτικά ΕΠΑΛ και ΙΕΚ, που ζχουν ιδθ ιδιαίτερθ ανάπτυξθ ςε 
αυτοφσ τουσ τομείσ, κα ενιςχυκοφν ςθμαντικά. Οι γονείσ πολλϊν παιδιϊν κα 
υποχρεωκοφν να καλφψουν μια επιπλζον υπζρογκθ δαπάνθ ςε ςυνκικεσ 
ακραίασ οικονομικισ δυςπραγίασ.  

 830 πολυδάπανα εργαςτήρια, που καταςκευάςτθκαν με χριματα του 
ελλθνικοφ λαοφ τθν τελευταία 15ετία, κα τεκοφν ςε αχρθςτία ι κα 
εκποιθκοφν. 

 Σελικά, θ πλήρησ υποβάθμιςη τθσ δθμόςιασ Σεχνικισ Επαγγελματικισ 
Εκπαίδευςθσ ςτθ χϊρα μασ, παρά τισ κατά καιροφσ αντίκετεσ διακθρφξεισ 
του Τπουργείου Παιδείασ, κα είναι μια ςκλθρι πραγματικότθτα».  

Με τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί να διδάξουν 

οφτε ςτουσ μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ των ΕΠΑΛ οφτε ςτουσ μακθτζσ τθσ Βϋ τάξθσ των 

ΕΠΑ, οφτε να διενεργιςουν τισ εξετάςεισ των μετεξεταςτζων μακθτϊν. Δεν είναι 

δυνατόν τόςο για εκπαιδευτικοφσ όςο και για πρακτικοφσ - λειτουργικοφσ λόγουσ να 

λειτουργιςουν τα ςχολεία ςε όλα τα μακιματα ειδικότθτασ των παραπάνω 

ειδικοτιτων με ωρομίςκιουσ εκπαιδευτικοφσ. 

Δεν υπάρχει καμιά μελζτθ που να ειςθγείται τθν μθ αναγκαιότθτα λειτουργίασ 

αυτϊν των τομζων και ειδικοτιτων. Αντίκετα, πολλοί λόγοι επιβάλλουν τθν 

επαναφορά των τομζων και ειδικοτιτων αυτϊν ςτα ΕΠΑΛ και τισ ΕΠΑ, όπωσ: θ 

μελζτθ αποτφπωςθσ που ςυντάχκθκε ςτο πλαίςιο του ΕΠΑ αποδεικνφει τθ κετικι 

δυναμικι τουσ, θ Ευρωπαϊκι εμπειρία τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ δείχνει 

πωσ υπάρχουν και λειτουργοφν ςτθν πλειοψθφία των χωρϊν, το γεγονόσ ότι οι 

ειδικότθτεσ αυτζσ είναι πολφ υψθλά ςτισ επιλογζσ των μακθτϊν και ζχουν γενικά 

καλι επαγγελματικι αποκατάςταςθ,  αλλά και το γεγονόσ πωσ θ αφαίρεςι τουσ 

δθμιουργεί προβλιματα ιςορροπίασ φφλου ςτα ΕΠΑΛ και τισ ΕΠΑ (ςτισ ειδικότθτεσ 

που καταργοφνται ςπουδάηει θ πλειοψθφία των μακθτριϊν τθσ ΣΕΕ). 

Επίςθσ, με τθν παρ. 11 του ίδιου άρκρου επιβάλλονται υποχρεωτικζσ μετατάξεισ 

ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, παρά το γεγονόσ πωσ εκκρεμοφν ακόμα διαδικαςίεσ 

εκελοντικϊν μετατάξεων εκπαιδευτικϊν, που δεν υλοποιοφνται αυκαίρετα.  

Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ απαιτείται θ κατάργθςθ του άρκρου 82 του 

ν.4172/13. 

Η ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΘΗΚΗ 

1. Καταργείται από τθ δθμοςίευςθ του νόμου 4172/13, το άρκρο 82 του νόμου 

αυτοφ. 



2. Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτιτων κατά κλάδο και κατθγορία που 

καταργικθκαν με τθν παρ. 1 του αρ. 82 του ν.4172/13 επανζρχονται ςτθν 

υπθρεςία τουσ και ςτισ κζςεισ που κατείχαν πριν τισ 22 Ιουλίου 2013. 

Εκπαιδευτικοί που ςυνταξιοδοτικθκαν μετά από παραίτθςι τουσ μποροφν 

να επανζλκουν ςτθν υπθρεςία. Σο διάςτθμα από 22/7/2013 μζχρι τθ 

δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου κεωρείται ότι κατείχαν τθ κζςθ ςτθν οποία 

βρίςκονταν ςτισ 22/7/2013 για κάκε εργαςιακό ι ςυνταξιοδοτικό δικαίωμά 

τουσ.  

3. Οι μετατάξεισ των εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ ςτθν 

άλλθ εκπαιδευτικι βακμίδα αντίςτοιχα και ςε διοικθτικζσ κζςεισ του 

Τπουργείου Παιδείασ διενεργοφνται μόνο εκελοντικά μετά από προκιρυξθ 

των οργανικϊν  κζςεων και με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

4. Καταργείται κάκε διαπιςτωτικι πράξθ και Τπουργικι Απόφαςθ του 

Τπουργοφ Παιδείασ που εκδόκθκε για τθν υλοποίθςθ του άρκρου 82 του 

ν.4172/13 

 

Ο  προτείνων βουλευτισ  

 

Σάςοσ  Κουράκθσ 

 


