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 « ΤΕΦΝΙΚΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » 

 πλαδέιθηζζεο – πλάδειθνη   

 Η αληηκλεκνληαθή θπβέξλεζε ηεο «αξηζηεξάο» (κε ην δεθαλίθη ησλ ΑΝΔΛ) ρηύπεζε 

θαη ρηππάεη θαζεκεξηλά ηελ Σερληθή – Δπαγγεικαηηθή Δθπ/ζε, κε ελνξρεζηξσηέο 

ηνπο θ.θ. Κνηζπθάθε (κέινο ησλ ΤΝΔΚ & πξώελ πξόεδξνο ηεο ΟΛΜΔ!!!) θαη 

Μνπζηάθα (Γ/ληήο Σερληθήο Δθπ/ζεο ζην Τπνπξγείν. Ο θ. Μνπζηάθαο είλαη ην 

πξώελ γλσζηό ζηέιερνο κε δξαζηεξηόηεηα ζην ΚΚΔ – ΠΑΜΔ; Απιά ξσηάκε θαζόηη 

δελ γλσξίδνπκε!) 

  πγθεθξηκέλα ηα «ζσνεηαιράκια» ηεο θπβέξλεζεο πινπνηνύλ ζην αθέξαην ηα 

επηβιεζέληα από ηνπο ζεζκνύο, ηα νπνία νδεγνύλ κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζηε 

ζπγρώλεπζε ησλ ΔΠΑΛ, ηελ θαηάξγεζε εηδηθνηήησλ αλά ζρνιείν θαη ηελ απώιεηα 

εθαηνληάδσλ νξγαληθώλ ζέζεσλ.  

  πλάδειθνη ησλ ΤΝΔΚ ζηακαηήζηε λα πηπηιάηε ηελ θαξακέια ηνπ «εμείς 

ηοσλάτιζηον δεν απολύοσμε», θαζόηη κε απηό πξνζπαζείηε λα απνπξνζαλαηνιίζεηε 

ηνλ θιάδν θαη λα θαιύςεηε απηά πνπ έξρνληαη. ε απηό ην ζεκείν ζα ζέιακε λα ζαο 

ζπκίζνπκε όηη «απολύζεις» δελ ππήξμαλ, αιιά «δηαζεζηκόηεηεο», γηα ηηο νπνίεο ζαλ 

παξάηαμε αληηδξάζακε δπλακηθά θαη θαηαγγείιακε εγγξάθσο ηνπο εζηθνύο 

απηνπξγνύο απηνύ ηνπ εγθιήκαηνο, αθόκα θαη κε θαηάζεζε θνκκαηηθώλ ηαπηνηήησλ 

δεκόζηα, θαζώο θαη κε ηελ θαζεκεξηλή καο παξνπζία ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ 

θιάδνπ. Η ηόηε «δηαζεζηκόηεηα» θαη «κεηάηαμε» ζε άιιεο δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ζε άιινπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, ζήκεξα έρεη δηεπζεηεζεί κε λόκν (δηάζεζε ζηα ΙΔΚ 

θιπ), ρσξίο λα ζαο βιέπνπκε λα αληηδξάηε, αιιά λα ζπκθσλείηε θαη λα επηθξνηείηε 

απηήλ ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή. Απηή είλαη ε δηαθνξά καο! 
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  Σνλ ηειεπηαίν ρξόλν δήζακε «μεηαρρσθμίζεις» ζηελ Σερληθή – Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε, νη νπνίεο απνηεινύλ κηθξνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο δηάιπζεο ησλ 

ΔΠΑΛ, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε εθαηνληάδεο ππεξαξηζκίεο, κεηαηάμεηο θαη ίζσο 

απνιύζεηο. Αιήζεηα, όια απηά πνπ έγηλαλ είλαη κολπάκια γηα λα απνδείμνπλ ζηνλ 

ειιεληθό ιαό όηη δελ ρξεηάδνληαη νη πεξίθεκεο 20.000 πξνζιήςεηο πνπ εμήγγεηιε ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο;  

σγκεκριμένα 

1) ηε Β΄ ηάμε ησλ ΔΠΑΛ νη εηδηθόηεηεο κεηαηξέπνληαη ζε ηνκείο, κε απνηέιεζκα δύν 

ή ηξεηο εηδηθόηεηεο λα ζπγρσλεύνληαη ζε έλα ηνκέα ( δηλαδή ηα δύο ή ηρία 

ημήμαηα να γίνονηαι ένα ή ηο πολύ δύο!!!) 

2) Η θαηάξγεζε ηεο κείσζεο θαηά 3 ώξεο ησλ ππεπζύλσλ εξγαζηεξίσλ ΠΔ04 θα 

ΠΔ19-20 ( οι οποίοι πρόζθεραν έργο και δεν «ηεμπέλιαζαν», όπως δημόζια είπε 

ζηέλετος ηων ΤΝΔΚ…) νδεγεί ζηελ θαηάξγεζε νξγαληθώλ ζέζεσλ, κε άγλσζην 

πνπ ζα νδεγεζνύλ ηειηθά απηνί νη ζπλάδειθνη. 

3) Σν Τπνπξγείν Παηδείαο (θαη ελώ είρε ζρεδόλ νινθιεξσζεί ε επεμεξγαζία ησλ 

Πηλάθσλ Α) αιιάδεη ηα σξνιόγηα πξνγξάκκαηα θαζώο θαη ηηο αλαζέζεηο ησλ 

καζεκάησλ, κε απνηέιεζκα λα δεηείηαη από ηνπο Γ/ληέο ησλ ΔΠΑΛ αλαζεώξεζε 

ησλ Πηλάθσλ Α, δέθα εκέξεο πξηλ ηηο κεηαζέζεηο θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο  ησλ 

ζπλαδέιθσλ, ρσξίο λα δίλεηαη κηα αλαγθαία ρξνληθή παξάηαζε γηα απηέο ηηο 

δηαδηθαζίεο. (Προτειρόηηηα ή κοπιμόηηηα; Ίδωμεν). Μάιηζηα ζηηο λέεο αλαζέζεηο 

επλννύληαη ζθαλδαισδώο θάπνηνη θιάδνη, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα ηεθκεξίσζε 

από ην Τπνπξγείν γη απηό. Αιήζεηα, πνηνη είλαη απηνί πνπ επλννύληαη θαη γηαηί; 

4) Με Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ 15-16 κελώλ ηα Δξγαζηεξηαθά Κέληξα 

γίλνληαη κνλάδεο νη νπνίεο ππεξθαιύπηνπλ αθόκε θαη απηέο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

Κύξηε Μνπζηάθα κήπσο ήζαζηαλ Γηεπζπληήο ζε θάπνην Δ.Κ.; 

 Έηζη ινηπόλ δνύκε ηα εμήο θνβεξά :                                                                                                      

α) ηα ΔΠΑΛ γηα ηε ζύληαμε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα  

ζπλδπάζνπλ ηέζζεξεηο παξάγνληεο ( καζήκαηα: γεληθήο παηδείαο – εηδηθόηεηαο – 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο – επηινγήο !!!). Με ηα λέα δεδνκέλα ν Γ/ληήο ηνπ Δ.Κ. 



ζπληάζζεη ην πξόγξακκα ησλ 10 έσο 12 εξγαζηεξηαθώλ σξώλ ζε έλα εύξνο 35 

σξώλ ηελ εβδνκάδα (πολύ δύζκολο!!!) θαη απηό ην πξόγξακκα ην «πεηάει» ζηα 

κνύηξα ησλ Γ/ληώλ ησλ ΔΠΑΛ (προζθέηονηας και ένα πέμπηο!!! παράγονηα ), νη 

νπνίνη δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ νύηε κία αιιαγή ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ Γ/ληώλ 

ησλ Δ.Κ.. ΜΠΡΑΒΟ Α!!! ΘΑΤΜΑΣΔ  ΣΟΤ!!! Μελ απνξείηε γηαηί ηα ΔΠΑΛ 

κέρξη ην Γεθέκβξε ζπληάζζνπλ πξνγξάκκαηα.                                                                   

β) ζηηο ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο ησλ ΔΠΑΛ, δελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε 

εθπαηδεπηηθώλ ησλ Δ.Κ. (κε πιήξε δηάζεζε) γηα επηηεξήζεηο, αλ πξηλ δελ 

αηηηνινγεζεί πιήξσο από ην Γ/ληή ησλ ΔΠΑΛ θαη δελ εγθξηζεί από ην Γ/ληή ηνπ 

Δ.Κ., ν νπνίνο έρεη θαη ηελ ηειηθή απόθαζε. ΞΑΝΑΘΑΤΜΑΣΔ ΣΟΤ!!! 

Απνηέιεζκα; Δάλ δελ κπνξνύλ λα ζπλελλνεζνύλ κεηαμύ ηνπο νη Γ/ληέο ηόηε γηα 

λα αληαπνθξηζεί ην ΔΠΑΛ ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, θάλνπλ επηηεξήζεηο νη Γ/ληέο θαη 

νη Τπνδηεπζπληέο ηνπ!!!                                                                                                        

γ) γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ Δ.Κ. δηπιαζηάδνληαη ΠΛΑΜΑΣΙΚΑ νη θνηηνύληεο 

καζεηέο ζηα ζρνιεία πνπ θαιύπηνληαη εξγαζηεξηαθά από ηα Δ.Κ. Με έγγξαθν ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο πξέπεη λα δηπιαζηάδνληαη ΟΛΟΙ νη καζεηέο αθόκα θαη 

απηνί πνπ δελ εθπαηδεύνληαη ζηα Δ.Κ.!!! Βέβαηα, απηνί πνπ ην ππέγξαςαλ δελ 

πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη νη καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο δελ έρνπλ εξγαζηεξηαθέο ώξεο 

θαη δελ εθπαηδεύνληαη ζηα Δ.Κ.. Δδώ πηζαλόλ λα κπαίλεη θαη έλα Ννκηθό – Πνηληθό 

ζέκα, θαζόηη απηή ε θαηαλνκή γίλεηαη εηο βάξνο όισλ ησλ άιισλ ζρνιείσλ ηεο 

Β/κηαο Δθπ/ζεο ηνπ Γήκνπ (Γπκλάζηα, Λύθεηα θαη ΔΠΑΛ). Δίλαη δπλαηόλ λα 

ρξεκαηνδνηνύληαη καζεηέο θαη κάιηζηα δηπιαζηαδόκελνη πιαζκαηηθά, νη νπνίνη 

δελ εθπαηδεύνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα; ΜΑΣΑ – ΞΑΝΑ – ΘΑΤΜΑΣΔ ΣΟΤ!!! 

5) Καη εγέλεην «ΜΑΘΗΣΔΙΑ». Η καζεηεία είλαη έλαο ζεζκόο γηα ηνλ νπνίν δελ 

είκαζηε αληίζεηνη. Αληίζεηνη είκαζηε κε ηελ πξνρεηξόηεηα πνπ αληηκεησπίδεηαη. 

Έηζη ινηπόλ αθνύζακε γηα ηελ πηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε δύν 

ΔΠΑΛ ζε νιόθιεξε ηελ Διιάδα θαη ηελ επέθηαζε ηνπ ζεζκνύ ζηελ ππόινηπε 

Διιάδα από ην επηέκβξε. Σειεπηαία κάιηζηα αθνύζακε από παξάγνληεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ όηη ν ζεζκόο ζα ιεηηνπξγήζεη ζηα ζρνιεία πνπ ζα είλαη έηνηκα! 

Αιήζεηα, πνηα ζρνιεία ζα ζεσξεζνύλ έηνηκα; Βάζεη πνηνπ Ννκνζεηηθνύ Πιαηζίνπ 



ζα θηλεζνύλ ηα ζρνιεία γηα λα εηνηκαζηνύλ; Ο ΟΑΔΓ θαη νη άιινη εκπιεθόκελνη 

θνξείο δειώλνπλ άγλνηα! Πνηεο εηδηθόηεηεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ θαη πνπ; Από πνύ 

ζα ρξεκαηνδνηείηαη ε καζεηεία; Πνηνο ν ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε απηήλ; Πνηεο 

νη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ; ΜΝΗΘΗΣΙ ΜΟΤ ΚΤΡΙΔ!!! γηα πνηα 

πξνεηνηκαζία κηιάλε; Μήπσο θάπνηα ζρνιεία ζα είλαη πην έηνηκα από ηα άιια, 

θαζώο ΜΠΟΡΔΙ λα γλσξίδνπλ όιεο απηέο ηηο παξακέηξνπο; Μήπσο (ιέκε κήπσο) 

ην ΔΠΑΛ π.ρ. ησλ Αγίσλ Αλαξγύξσλ ή ηεο Ηιηνύπνιεο ή θάπνην ηνπ Πεηξαηά ζα 

είλαη πην έηνηκα από ηα άιια; ΜΗΠΩ;  

πλαδέιθηζζεο – ζπλάδειθνη 

απηά πνπ έξρνληαη από ην επηέκβξε γηα ηελ Σερληθή – Δπαγγεικαηηθή Δθπ/ζε 

κε καο εθπιήμνπλ. Σα ζηνηρεία πνπ δεηνύληαη ζπλέρεηα (κε ζρεδόλ αλύπαξθην 

ρξόλν αληαπόθξηζεο από ηνπ Γ/ληεο) από ην Τπνπξγείν, δελ δεκηνπξγνύλ 

θακία ακθηβνιία όηη έξρνληαη καύξεο κέξεο γηα ηα ΔΠΑΛ θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ ππεξεηνύλ ζε απηά. Με καζεκαηηθή αθξίβεηα, όπσο 

πξνείπακε, θαη ζε βάζνο δύν ή ηξηώλ ρξόλσλ, ηα ΔΠΑΛ ζα ζπξξηθλσζνύλ 

επηθίλδπλα, νπόηε ην ΤΠΠΔΘ ζα «αλαθαιύςεη» μαθληθά όηη ηα κηζά αξθνύλ γηα 

λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηεο Σερληθήο – Δπαγγεικαηηθήο Δθπ/ζεο. Μνηξαία 

ινηπόλ νδεγνύκαζηε ζε κειινληηθέο ζπγρσλεύζεηο ζρνιείσλ (αξρήο γελνκέλεο 

από ηνπο ηνκείο θαη ηηο εηδηθόηεηεο), νη νπνίεο ζηαδηαθά ζα νδεγήζνπλ ζε 

ρηιηάδεο ππεξαξηζκίεο κε άγλσζην ην κέιινλ γη απηνύο ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

Γπζηπρώο ΔΠΑΛ κε 600 – 700 καζεηέο είλαη ηα ΔΠΑΛ ηνπ κέιινληνο. 

Διπίδνπκε απηέο νη αγσλίεο καο λα κελ επηβεβαησζνύλ! 

 

      

   Ανακοίνωζη νο24 / 27-6-2016                                    Σο  Γ..  ηης  Γ.Α.Κ.Δ.   Γ.Δ.  ΠΔΙΡΑΙΑ 

 


