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ΑΓΩΝΙΣΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΤΠΕΙΡΩΕΙ ΚΙΝΗΕΙ ΔΕ                 
 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΣΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΙ ΜΝΗΜΙΟΝΙΑΚΕ ΚΤΒΕΡΝΗΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΑΞΕΙ 

ΟΧΙ ςτθ ΔΙΑΛΤΗ τθσ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ! ΟΧΙ ςτθν ΜΑΘΗΣΕΙΑ & τθν ΚΑΣΑΡΣΙΗ! 

Θ κυβζρνθςθ τθσ ΝΔ και ο Αρβανιτόπουλοσ κατάργθςαν  ςε μία νφχτα τουσ τομείσ και  τισ ειδικότθτεσ των 

ΕΠΑΛ και οδιγθςαν τουσ εκπαιδευτικοφσ τουσ ςε διακεςιμότθτεσ και απολφςεισ. 

Θ κυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑ – ΑΝΕΛ, ςυνεχίηοντασ τθν πολιτικι Διαμαντοποφλου-Αρβανιτόπουλου, δθλαδι, τθν 

πολιτικι των ΕΕ - ΟΟΑ, μετατρζπει τθν τεχνικι εκπαίδευςθ ςε κατάρτιςθ και μακθτεία και οδθγεί τουσ 

εκπαιδευτικοφσ ςε ευελιξία και κινθτικότθτα, εντόσ κι εκτόσ ςχολείου,  ςε ΙΕΚ, ςε εποπτεία, ςε υπθρεςία 

ντίλερ επιχειριςεων και ΚΠΑ ΟΑΕΔ. Τποβακμίηεται ζτςι ο εκπαιδευτικόσ, επιςτθμονικόσ και εργαςιακόσ 

τουσ ρόλο και ανοίγει ο δρόμοσ για νζεσ μετατάξεισ και απολφςεισ.  

Οι μνθμονιακζσ παρατάξεισ ΝΔ, ΠΑΟΚ, ΤΝΕΚ υποςτθρίηουν τθν πολιτικι των μνθμονιακών 

κυβερνιςεων και υπονομεφουν τον αναγκαίο αγώνα των εκπαιδευτικών 

Πριν: Οι αντιπρόςωποι τθσ ΔΑΚΕ και τθσ ΠΑΚ (κυβερνθτικϊν τότε παρατάξεων), αποχϊρθςαν από το 16ο 

υνζδριο τθσ ΟΛΜΕ το 2013 για να μθν ψθφιςτοφν απεργία διαρκείασ και καταλιψεισ, με τθν αρχι τθσ 

νζασ ςχολικισ  χρονιάσ. Σόςοσ ιταν ο πόνοσ τουσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ διακεςιμότθτασ, που 

κατιγγειλαν τισ Παρεμβάςεισ για τυχοδιωκτικι τακτικι, όταν το επτζμβρθ του 2013, μετά από ςυνεχείσ 

κινθτοποιιςεισ το καλοκαίρι, ζφερναν αυτι τθν πρόταςθ ςτισ μαηικζσ Γ και ψθφιηόταν  μαηικά.  

Σώρα: Σθν ίδια ςτάςθ κράτθςαν και  πζρςι, τζτοια εποχι διευκολφνοντασ τθν κυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑ να 

περάςει αμαχθτί τθν αντιδραςτικι αναδιάρκρωςθ τθσ τεχνικισ εκπαίδευςθσ.  Θ ΔΑΚΕ ςτισ 20/01/2017 

ψθφίηει ανακοίνωςθ μαηί με τα ΤΝΕΚ ςτο Δ τθσ ΟΛΜΕ, για τθν εφαρμογι τθσ μακθτείασ, εκτιμϊντασ 

«κετικά» το νόμο τθσ κυβζρνθςθσ με επιςιμανςθ κάποιων «κρίςιμων και ανθςυχθτικϊν ςτοιχείων».   

Σα μζτρα κυλοφν απρόςκοπτα για τουσ κυβερνώντεσ και «καταβυκίηουν» κακθμερινά εκπαιδευτικά 

και εργαςιακά δικαιώματα… Θ τεχνικι εκπαίδευςθ ενοποιείται επιςιμωσ με τθν κατάρτιςθ (ΕΕΚ) και τα 

μζτρα που παίρνονται τθν μετατρζπουν ςε κατάρτιςθ μιασ χριςθσ. Σμιματα κλείνουν. Εκπαιδευτικοί και 

μακθτζσ μετακινοφνται. Αφοφ ςφμφωνα με το Εκνικό τρατθγικό Πλαίςιο για ΕΕΚ – μακθτεία (Τπουργείο 

Παιδείασ Απρίλιοσ 2016) οι ειδικότθτεσ μποροφν να καλφπτονται και από τισ δομζσ κατάρτιςθσ – ΙΕΚ και 

αφοφ τμιματα κα υπάρχουν αν υπάρχει επιχείρθςθ που να κζλει αντίςτοιχουσ μακθτευόμενουσ ςτθν 

περιοχι. Οι εκπαιδευτικοί  μετατρζπονται ςε λάςτιχο, μεταξφ ςχολείου και άλλων δομϊν, εποπτείασ και 

αναηιτθςθσ επιχειριςεων, με τθν απειλι τθσ ανεργίασ.   

Οι Παρεμβάςεισ καλοφν ςε ανατροπι  αυτών των αντιδραςτικών, αντιεκπαιδευτικών μζτρων. 

Απαιτοφμε ενιαίο ςχολείο, με «ενιαίουσ» εργαςιακά εκπαιδευτικοφσ και «ενιαίουσ» εκπαιδευτικά 

μακθτζσ. Αυτό ςθμαίνει αναβάκμιςθ τθσ εκπαίδευςθσ, τεχνικισ και γενικισ. Δεν κεωροφμε ότι υπάρχουν 

εκπαιδευτικοί και μακθτζσ βϋ κατθγορίασ. Για τθν πρόταςθ των Παρεμβάςεων κανείσ δεν περιςςεφει. 

Περίςςευαν για το αμαρά-Βενιηζλο και τον Αρβανιτόπουλο. Για αυτοφσ που με τα μνθμόνια 

καταςτρζφουν τθν εκπαίδευςθ. Για τθν τομεάρχθ Παιδείασ τθσ ΝΔ, Κεραμζωσ, που ψάχνει 

«εκπαιδευτικοφσ φαντάςματα» με τθν οποία ςυναγελάηεται θ ΔΑΚΕ.  Ζνα τζτοιο ενιαίο  ςχολείο 

χρειάηεται ακόμθ περιςςότερουσ εκπαιδευτικοφσ  και χριματα. Για να υπάρχουν εργαςτιρια, προςωπικό  



και υποδομζσ όπου κα παντρεφεται θ κεωρία με τθν πράξθ και όλοι οι μακθτζσ κα αποκτοφν ουςιαςτικι, 

πολφπλευρθ γνϊςθ και εμπειρία, ϊςτε να διεκδικιςουν αξιοπρεπι δουλειά κι όχι να είναι ζρμαια ςτισ 

επιδιϊξεισ κάκε εργοδότθ και τθσ κερδοφορίασ κάκε επιχείρθςθσ, μζςω τθσ μακθτείασ και τθσ ευζλικτθσ 

εργαςίασ.   

Οι Παρεμβάςεισ υποςτθρίηουν ότι το ςχολείο, οφείλει να γνωρίςει ςε όλουσ τουσ μακθτζσ τα βαςικά 

ςτοιχεία όλων των εφαρμοςμζνων και ανκρωπιςτικών επιςτθμών, των πολιτιςτικών επιτευγμάτων, 

αλλά και τα βαςικά ςτοιχεία τθσ βιομθχανικισ, αγροτικισ παραγωγισ και τθσ αναπτυςςόμενθσ 

τεχνολογίασ. Μόνο αυτι θ ενιαία μόρφωςθ κα ςυνδζςει δθμιουργικά το ςφςτθμα, το περιεχόμενο, τθ 

μζκοδο εργαςίασ, τθσ γενικισ μόρφωςθσ με τισ νζεσ ςυνκικεσ και τισ απαραίτθτεσ ανάγκεσ μιασ  

παραγωγισ και μίασ ανάπτυξθσ ςε όφελοσ των ανκρϊπων και όχι των κερδϊν. Αυτόσ ο βαςικόσ ςτόχοσ 

ενόσ ςχολείου των λαϊκϊν – κοινωνικϊν αναγκϊν παραμορφϊνεται, ςιμερα, με τθ ςτενι «δικεν» 

επαγγελματικι κατάρτιςθ, προετοιμαςία για ςκλαβιά – μακθτεία ςτον εργοδότθ ι με τθν 

φροντιςτθριοποιθμζνθ, εξουκενωτικι προπαίδευςθ για τισ εξετάςεισ για τα Α.Ε.Ι./ Α.Σ.Ε.Ι. Αυτόσ ο 

βαςικόσ ςτόχοσ απαιτεί αναβαθμιςμζνο, ουςιαςτικό ρόλο των υπαρχόντων εκπαιδευτικών και 

προχποθζτει μαηικοφσ, μόνιμουσ διοριςμοφσ.  

Οι Παρεμβάςεισ απαίτθςαν δυναμικά και ακφρωςαν περικοπζσ τμθμάτων, τομζων, ειδικοτιτων και 

ςυνεχίηουν να απαιτοφν αποφαςιςτικά: 

     Καμιά μείωςθ οργανικών κζςεων – οργανικζσ τοποκετιςεισ για όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ 

τεχνικισ εκπαίδευςθσ ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ. Καμμιά υποχρεωτικι μετακίνθςθ  εκπαιδευτικοφ ςε 

απαςχόλθςθ εκτόσ του δθμόςιου ςχολείου. Όχι ςτουσ εκπαιδευτικοφσ λάςτιχο για όλεσ τισ δουλειζσ. Όχι 

ςτισ απολφςεισ. Επαναφορά του ωραρίου και μαηικοί, μόνιμοι διοριςμοί. τθν προοπτικι του Ενιαίου, 

δωδεκάχρονου δθμόςιου και δωρεάν ςχολείου. Όχι ςτθν ενοποίθςθ τθσ τεχνικισ εκπαίδευςθσ με τθν 

κατάρτιςθ και τθν ςταδιακι μετατροπι τθσ ςε κατάρτιςθ. Κατάργθςθ κάκε άλλθσ  τεχνικισ δομισ ςε άλλα 

υπουργεία. 

 Δίχρονθ δθμόςια δωρεάν επαγγελματικι  επαγγελματικι εκπαίδευςθ πλιρωσ και αποκλειςτικά 

ενταγμζνθ ςτθ τυπικι εκπαίδευςθ μετά το ςχολείο, για όςα επαγγζλματα δεν απαιτοφν πανεπιςτθμιακι 

μόρφωςθ. Με όλουσ τουσ τομείσ και ειδικότθτεσ με τθν προςκικθ και άλλων που κα κρικοφν αναγκαίεσ 

ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ για τουσ ανκρϊπουσ τθσ κι όχι για τισ Σράπεηεσ και το 

κεφάλαιο. Με μόνιμο εκπαιδευτικό προςωπικό. Με κατάργθςθ όλων των μορφϊν δια βίου μάκθςθσ και 

άτυπθσ εκπαίδευςθσ (ΙΕΚ, ΕΚ, ΕΠΑ) με όλα τα επαγγελματικά δικαιϊματα ςτο πτυχίο.  

 Καμιά ςυγχώνευςθ, κατάργθςθ τμθμάτων, ςχολείων, ειδικοτιτων. 20  μακθτζσ ςτο τμιμα, 15 

ςτισ κατευκφνςεισ και 10 ςτα εργαςτιρια. Αναβάκμιςθ και ανανζωςθ εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ. Κάκε 

μακθτισ/τρια να ζχει δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ του τομζα και τθσ ειδικότθτασ που επιλζγει ςτο ΕΠΑΛ 

τθσ περιοχισ του ςτελεχωμζνο με το απαιτοφμενο εκπαιδευτικό και άλλο προςωπικό. 

 Κατάργθςθ τθσ μακθτείασ - τηάμπα εργαςίασ των αποφοίτων μακθτϊν για τουσ εργοδότεσ και τθσ 
μετατροπισ των εκπαιδευτικϊν ςε ντιλερ τθσ ευζλικτθσ, κακοπλθρωμζνθσ εργαςίασ.  

 Ουςιαςτικι αναβάκμιςθ των εκπαιδευτικών περιεχομζνων και του εξοπλιςμοφ. Επαγγελματικά 
δικαιώματα ςτουσ τίτλουσ ςπουδών. Όχι ςτθν κερδοςκοπία των πιςτοποιιςεων. Κατάργθςθ κάκε άλλθσ  
τεχνικισ δομισ ςε άλλα υπουργεία. 
 

τθν αντιπαράκεςθ με τθν αντιδραςτικι αναδιάρκρωςθ του ςυνόλου τθσ εκπαίδευςθσ (και των νζων 

μζτρων που κα ανακοινωκοφν μετά τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ), όλοι οι εκπαιδευτικοί οφείλουμε να 

βρεκοφμε ενωμζνοι και αποφαςιςμζνοι, υπεραςπίηοντασ το ςφνολο τθσ δθμόςιασ και δωρεάν 

εκπαίδευςθσ κι όχι διαςπαςμζνοι ςε ομάδεσ πρόςκαιρων, ατομικών ςυμφερόντων, όπωσ επιδιώκουν 

οι μνθμονιακζσ παρατάξεισ.   

                                                                                                                      Μάιοσ 2017 


