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ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΚ) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ 

Ψηφίστηκαν την περασμένη εβδομάδα, με τροπολογία του νόμου 4186/13, 

μεταβατικές – όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργού - ρυθμίσεις για θέματα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

 Όταν η υποεπιτροπή του ΥΠΠΕΘ για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση,  

επέδωσε στην ΟΛΜΕ το κείμενο των αρχικών προτάσεών της πριν δύο περίπου μήνες, η 

παράταξη των ΣΥΝΕΚ – μόνη αυτή - κατέθεσε στο ΔΣ της ΟΛΜΕ σχέδιο κριτικής αυτών των 

προτάσεων. Ως γνωστόν δεν υπήρξε συνολική απάντηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ  αφού οι 

περισσότερες παρατάξεις δεν μπήκαν καν στο κόπο  να επισημάνουν τα αρνητικά έστω σημεία 

της πρότασης του Υπουργείου, και προτίμησαν γενικούς αφορισμούς,  επικαλούμενες μάλιστα 

με επιλεκτικότητα  θέσεις συνεδρίων της ΟΛΜΕ. 

 Θεωρούμε ότι η ΤΕΕ είναι αναγκαία για την ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση, και 

πρέπει  να αποκτήσει τη θέση που της αρμόζει και να αποτελέσει πόλο έλξης για τους νέους.  

Στη μεταβατική περίοδο που βρίσκεται η ελληνική δημόσια εκπαίδευση, η ΤΕΕ πρέπει 

να ενισχυθεί και ταυτόχρονα να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις μέσω της σύγκλησης των 

προγραμμάτων σπουδών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που θα διαμορφώσουν την προοπτική του Ενιαίου 

12χρονου σχολείου όπως το οραματιζόμαστε και το έχουμε περιγράψει στα εκπαιδευτικά 

συνέδρια της ΟΛΜΕ. 

Είναι δεδομένο ότι θα βρεθούμε απέναντι σε κάθε προσπάθεια εφαρμογής στην 

πράξη των κατευθύνσεων του 3ου μνημονίου που αφορούν την ΤΕΕ και υποβαθμίζουν τη 

διαδικασία της μόρφωσης. Θεωρούμε επίσης αναγκαίο, τόσο  τον συνεχή διάλογο με τη 

βάση των εκπαιδευτικών του κλάδου και όλους τους φορείς, όσο  και  την ανάπτυξη 

αγώνων  για την  αναβάθμιση της ΤΕΕ, και για την   προστασία των εργασιακών 

δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών της. Και 

είναι δεδομένο, ότι ουσιαστική αναβάθμιση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την αύξηση των 

δαπανών για την ΤΕΕ (εξοπλισμός, εργαστήρια, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, κ.α.) και χωρίς τη 

στήριξη  εκπαιδευτικών και μαθητών από την Πολιτεία. 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΕ 

Πιστοί στη δημιουργική και ουσιαστική κριτική, θα επαναλάβουμε τις παρατηρήσεις μας  

απέναντι στις ψηφισμένες πλέον ρυθμίσεις. 

Η  πρόταση του ΥΠΠΕΘ περιέχει στοιχεία της πρότασης της ΟΛΜΕ για την ΤΕΕ, αλλά 

επίσης αφήνει κενά και δημιουργεί ερωτηματικά και ανησυχίες: 

Αρχικά θεωρούμε θετική την κατάργηση των ΣΕΚ κατά τη διάρκεια της δωδεκάχρονης 

εκπαίδευσης, και την κατάργηση της μαθητείας ανηλίκων και της  πρόωρης κατάρτισης στην 

μη τυπική εκπαίδευση. Είναι ένα βήμα προς την υπαγωγή όλων των σχολείων της ΤΕΕ στο 



ΥΠΠΕΘ. Αρνητικό στοιχείο όμως είναι η παράταση της λειτουργίας των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ έως 

το 2021. 

 Όπως ζητούσε η ΟΛΜΕ με βάση τις θέσεις Συνεδρίων και γενικών συνελεύσεων, 

υιοθετείται η μορφή των τριών τάξεων – Α΄  με ενιαίο πρόγραμμα, με μαθήματα γενικής 

παιδείας, προσανατολισμού και ειδικοτήτων, Β΄ με τομείς και Γ΄ με ειδικότητες. 

Αποφεύγεται έτσι η πρόωρη εξειδίκευση και επιλογή επαγγέλματος του μαθητή, όπως και η 

δυσλειτουργία και τα παιδαγωγικά προβλήματα από την ανάπτυξη πολλών ειδικοτήτων στη Β΄ 

τάξη. Πρέπει όμως να ενισχυθεί και η Α΄ τάξη του ΓΕΛ με μαθήματα τεχνικοεπαγγελματικού 

προσανατολισμού,  και βέβαια, να γίνει διάλογος για τους προτεινόμενους τομείς, καθώς 

και για το αν ο χρόνος διδασκαλίας τεχνοεπαγγελματικών μαθημάτων στις Β΄ και Γ΄ τάξεις 

είναι αρκετός για να αποκτήσει ο μαθητής τις αναγκαίες σε ποιότητα και ποσότητα στέρεες 

τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις, που είναι απαραίτητες για την περαιτέρω ειδίκευσή του 

στο 4ο έτος.  

Εκτιμούμε επίσης ως θετική τη δυνατότητα που δίνεται για πρόσβαση και σε ΑΕΙ των  

αποφοίτων Γ΄  τάξης ΕΠΑΛ, όπως και την απόκτηση και 2ης ειδικότητας μόνο με ένα χρόνο 

επιπλέον φοίτηση, αν το επιθυμεί κάποιος μαθητής.  

Μετά την αποφοίτηση, δημιουργείται στην μη τυπική εκπαίδευση και όχι στην τυπική 

(όπως ζητούσε η ΟΛΜΕ), προαιρετικό «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας», με 

εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας στο σχολείο και μαθητεία σε χώρους εργασίας. Είναι 

προφανές ότι  η σύνδεση των αποφοίτων ΕΠΑΛ με την εργασία, η ίδρυση του 4ου έτους και η 

περαιτέρω ειδίκευσή τους είναι κατ΄ αρχάς θετικά στοιχεία, που μπορούν υπό προϋποθέσεις 

να αποτελέσουν πόλο έλξης για απόφοιτους γυμνασίων ή και γενικών λυκείων, συνοδεύονται 

όμως από  αρνητικά χαρακτηριστικά όπως η αναλογία 1 προς 4 των ημερών διδασκαλίας 

στο σχολείο και της παρουσίας των  μαθητών στους χώρους εργασίας, καθώς και η 

πιθανότητα οι απόφοιτοι της Γ΄ τάξης των ΕΠΑΛ να μην μπορούν να αποκτήσουν ειδίκευση 

και πρακτική εμπειρία στο επάγγελμα που σπούδασαν στα ΕΠΑΛ, επειδή δεν θα 

ανευρίσκονται δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή τους, ή να καθορίζουν αυτές 

ποιες ειδικότητες θα μπορούν να προωθούνται.  

Η εποπτεία του σχολείου στην όλη διαδικασία πρέπει να είναι τυπική και ουσιαστική. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, θεωρούμε θετικά στοιχεία την εποπτεία από τους εκπαιδευτικούς 

των ΕΠΑΛ των μαθητών κατά την εργασία, με αναφορά σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έργο, 

την εξασφάλιση αμοιβής, ασφαλιστικών και δικαιωμάτων υγείας, τη συμμετοχή του 

εκπαιδευτικού στα ΚΠΑ (κέντρα προώθησης απασχόλησης), την υπογραφή συμβάσεων υπό 

τον έλεγχο του εκπαιδευτικού, το ότι η μαθητεία αναφέρεται μόνο σε ενήλικες και η 

διάρκειά της  θεωρείται συντάξιμος χρόνος και υπολογίζεται ως χρόνος για απόκτηση 

άδειας εξάσκησης επαγγέλματος.  Είναι όμως σημαντικό να κατοχυρωθεί ότι η πρακτική 

άσκηση των μαθητών δε θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη θέσεων εργασίας με φτηνά 

αμειβόμενο δυναμικό και για την αντικατάσταση άλλων εργαζόμενων.  

Ταυτόχρονα χρειάζεται να μπορούν να δημιουργούνται τμήματα εξειδίκευσης στο 4ο έτος με 

μικρό αριθμό μαθητών ώστε να μην αποκλείονται ειδικότητες, να διευκρινιστεί άμεσα και 

να αποδοθεί στον εποπτεύοντα καθηγητή ικανοποιητικός αριθμός ωρών ως διδακτικών, και 



να διευκρινιστούν επίσης οι απαιτήσεις και ο τρόπος πιστοποίησης για τους απόφοιτους του 

4ου έτους.  

Τέλος επισημαίνουμε ότι τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα θα πρέπει να 

συσχετίζονται άμεσα με τα επαγγελματικά περιγράμματα και τους εξ αυτών πηγάζοντες 

μαθησιακούς στόχους, και να είναι αντικείμενο σοβαρής μελέτης που να επιδέχεται γρήγορη 

αναπροσαρμογή, ανάλογη με τις εκάστοτε ανάγκες.  

Ένα άλλο ζήτημα που δημιουργεί ανησυχία, είναι ότι όλες οι λεπτομέρειες θα 

καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις,  οι οποίες μπορεί να κινούνται προς θετική αλλά και 

προς αρνητική κατεύθυνση, εφ όσον  το εκπαιδευτικό κίνημα δεν παρεμβαίνει.  

Ασαφής επίσης παραμένει ο τρόπος, το ύψος και η διάρκεια της χρηματοδότησης από 

ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως και η συμμετοχή του  κρατικού προϋπολογισμού. 

Το ΥΠΠΕΘ αναφέρει ότι οι παρούσες διατάξεις είναι μεταβατικές, και χρήζουν αλλαγών 

και μελέτης και μετά την εφαρμογή τους. Είναι προφανές ότι ζητάμε την κατάργηση του 

νόμου 4186/13 του Αρβανιτόπουλου – τροπολογίες πάνω σ αυτόν είναι οι ρυθμίσεις για τις 

οποίες μιλάμε -  και την αντικατάστασή του. Η νέα ΤΕΕ δεν πρέπει να βασίζεται στις 

πρόσκαιρες ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων. Πρέπει να παρέχει ποιοτικές, 

στέρεες τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις και διέξοδο τόσο στην Γ/θμια Εκπαίδευση 

(ισότιμα με τους αποφοίτους των ΓΕΛ) όσο και σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων, με 

κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα και να συντελεί στην πρόοδο και την ανάπτυξη 

όλων των δυνατοτήτων της χώρας μας. 

Καλούμε  τις ΕΛΜΕ, σε συνεργασία με τα μέλη τους και τους συλλόγους των ΕΠΑΛ, να 

εμβαθύνουν στις  θέσεις της Ομοσπονδίας, και να τις εμπλουτίσουν εκφράζοντας τις 

σκέψεις και τους  προβληματισμούς τους, στην κατεύθυνση της ποιοτικής ενίσχυσης της 

πολύπαθης ΤΕΕ στη χώρα μας. 

ΣΥΝΕΚ ΜΑΙΟΣ 2016 


