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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 

Επειδή πολύς θόρυβος – εκλογές γαρ – γίνεται για τις θέσεις των ΣΥΝΕΚ για την 

Τεχνικοεπαγγελματική Εκπαίδευση (https://synekde.files.wordpress.com/2016/04/tee-teliko.pdf), 

υπενθυμίζουμε ότι η κριτική μας πάνω στις αλλαγές του ΥΠΠΕΘ που έχουν προταθεί ή 

υλοποιηθεί, αναφέρονται στην ανακοίνωσή μας του Μαΐου του 2016 

(https://synekde.files.wordpress.com/2016/05/synek-tropologia-epal-maios-2016.pdf) και η στάση μας 

έναντι των εξελίξεων στην ΤΕΕ ήταν και είναι σαφής. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι 

σε ό,τι υποβαθμίζει την ΤΕΕ ή είναι αποτέλεσμα πολιτικής περικοπών και περιορισμών 

λόγω μνημονιακών δεσμεύσεων, ενώ αντίθετα  αγωνιζόμαστε για τη διεύρυνση και την 

υλοποίηση όσων θεωρούμε ότι είναι προς θετική κατεύθυνση και είναι σύμφωνες με τις 

θέσεις του κλάδου, για να οδηγηθεί η ΤΕΕ και στη χώρα μας στη θέση που της αρμόζει 

σύμφωνα με τις τωρινές και μελλοντικές ανάγκες του λαού μας και της χώρας μας.  

Ξεκαθαρίζουμε ακόμα μία φορά: 

 Στόχος των αγώνων και των παρεμβάσεών μας είναι μια αναβαθμισμένη ποιοτική 

Ενιαία Τεχνικοεπαγγελματική Εκπαίδευση, ενταγμένη πλήρως στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση και στις δομές του Υπουργείου Παιδείας, πόλος έλξης για τους 

μαθητές/τριες, που θα τους δίνει τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ενταχθούν ομαλά 

στην παραγωγική διαδικασία  ή θα τους δίνει τη δυνατότητα αν θελήσουν να 

προχωρήσουν τις σπουδές τους στα ΑΤΕΙ και τα Πανεπιστήμια. 

 Διεκδικούμε 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά και Ενιαίο Λύκειο με 

τα χαρακτηριστικά του Πολυκλαδικού, το οποίο θα ενσωματώνει την ΤΕΕ σε πλήρη 

ανάπτυξη. Γνωρίζοντας ότι αυτό το οραματικό σχολείο απαιτεί άλλες 

κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές συνθήκες και ότι σε χρόνια κρίσης και μνημονιακών 

συνθηκών αυτό καθίσταται σχεδόν αδύνατο, παλεύουμε για την πλήρη αναβάθμιση 

και ανάπτυξη της ΤΕΕ ΤΩΡΑ.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ η ΤΕΕ να γίνει ισότιμη και αξιόπιστη επιλογή 

των μαθητών/τριών που αποφοιτούν από το γυμνάσιο.  

 Στηρίζουμε τη λειτουργία ολιγομελών τμημάτων στα ΕΠΑΛ και αγωνιζόμαστε για την 

προάσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών/-τριών μας αλλά και των 

εργασιακών δικαιωμάτων όλων των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ.  

  Υπερασπίζουμε τις κατακτήσεις μας (κατάργηση διαθεσιμότητας και επιστροφή των 

2500 εκπαιδευτικών, ένταξη στα ΕΠΑΛ όλων των ειδικοτήτων που καταργήθηκαν από 

τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ) ώστε να μην ξυπνήσει ποτέ ο εφιάλτης των διαθεσιμοτήτων - 

απολύσεων του 2013 και να μην καταργηθεί ούτε ένας τομέας,  πολύ περισσότερο δε, 

να μην δοθεί ως δώρο -αυτός και οι μαθητές που θα τον επέλεγαν- σε ιδιωτικά 

εκπαιδευτήρια όπως έγινε το 2013.  

 Απαιτούμε άμεσα την αύξηση της χρηματοδότησης της ΤΕΕ, ως  απαραίτητο όρο για 

την αναβάθμισή της.  
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