
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΛΜΕ 8/6/2006 
Θέμα: ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ 

Γ.Σ. και προτάσεις ΕΛΜΕ Φλώρινας 
 

Η Γ.Σ. Προέδρων ΕΛΜΕ της 8/6/2006 με ψήφους 40 ΕΛΜΕ ΥΠΕΡ και 23 
ΕΛΜΕ ΚΑΤΑ – ΛΕΥΚΟ, ενέκρινε την Εισήγηση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, σχετικά με 
το νομοσχέδιο για ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, και επομένως αποτελεί απόφαση του κλάδου – η 
Εισήγηση/Απόφαση  έχει σταλεί στα σχολεία. 

 
Τα βασικά σημεία αντίθεσης της ΟΛΜΕ στο σχέδιο νόμου, όπως 

εκφράστηκαν και σε ομιλίες Προέδρων είναι: 
 

• Το σχέδιο νόμου για ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ δεν είναι προς την κατεύθυνση της 
υποχρεωτικής 12χρονης εκπαίδευσης, αφού διασπά μετά την Α΄ Λυκείου την 
εκπαίδευση σε Λύκειο και Σχολές κατάρτισης. Οι ΕΠΑΣ μάλιστα δεν έχουν 
ούτε μια ώρα γενικής παιδείας. 

• Το νέο νομοσχέδιο θεωρητικά επιτρέπει και ουσιαστικά απαγορεύει σε 
αποφοίτους ΕΠΑΛ να προχωρήσουν σε σπουδές σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. Για 
αποφοίτους ΕΠΑΣ ο μόνος δρόμος είναι τα ΙΕΚ. 

• Προωθεί έμμεσα τα ιδιωτικά ΙΕΚ για τους παραπάνω απόφοιτους, και μετά την 
καθιέρωση της βάσης του 10 για ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ και ΕΠΑΛ, αφού πολλοί 
θα μείνουν εκτός ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.  

• Υπάρχει σύγχυση και αβεβαιότητα στο θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων 
αποφοίτων ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, όπως επίσης και στο επίπεδο πτυχίου, σε σχέση 
με τις Οδηγίες της Ε.Ε. 

• Θα δημιουργήσει εργασιακή ανασφάλεια και αβεβαιότητα για τους 
εκπαιδευτικούς της ΤΕΕ αλλά και μαθημάτων Γενικής παιδείας, με την 
κατάργηση των Απογευματινών ΤΕΕ-ΕΠΑΣ, την κατάργηση της γενικής 
παιδείας από τις ΕΠΑΣ και την μείωση μαθημάτων ειδικότητας από τα ΕΠΑΛ. 

 
Ακολούθως η απόφαση περιγράφει την πρόταση της ΟΛΜΕ για την 12χρονη 
εκπαίδευση και για το μεταβατικό χαρακτήρα ενός Επαγγελματικού Λυκείου – 
όσοι θέλουν να διαβάσουν την πρόταση και άλλες επιμέρους αξιόλογες προτάσεις, 
μπορούν να προσφύγουν στην εισήγηση/απόφαση πια.  
 
Η Γ.Σ. της ΕΛΜΕ Φλώρινας έγινε στις 6/6/2006 για το παραπάνω θέμα, με 
παρόντες περίπου 40 μέλη (και  πολλούς συναδέλφους  από τα ΤΕΕ). Η Γ.Σ. δεν 
συμφώνησε με όλα τα σημεία της εισήγησης της ΟΛΜΕ γι αυτό και στη συνέλευση 
των Προέδρων καταψήφισα την εισήγηση. Παραθέτω προτάσεις της Γ.Σ. μας, οι 
οποίες κατατέθηκαν στην ΟΛΜΕ, προς περαιτέρω επεξεργασία: 

• Να αποδεχθούμε σε μεταβατικό πειραματικό στάδιο τις ΕΠΑΣ 



• Να μεταφερθεί η Τεχνολογική Κατεύθυνση των Λυκείων στα ΕΠΑΛ ή να 
δοθούν κίνητρα μέσω συντελεστών βαρύτητας σε μαθήματα ειδικότητας 
Πανελληνίων εξετάσεων, ώστε τα ΕΠΑΛ να πλαισιωθούν από μαθητές με 
στόχους σχολές όπως Πολυτεχνικές, Γεωπονικές, Πληροφορικής κλπ. 

• Να αυξηθούν τα μαθήματα Ειδικότητας στα ΕΠΑΛ και ιδιαίτερα στην Α΄ 
τάξη, καθώς και να γίνονται μαθήματα Γενικής Παιδείας στις ΕΠΑΣ. 

• Να υπάρξει ελεύθερη μετακίνηση μαθητών στους διάφορους τύπους 
σχολείων σε αντίθεση με την πρόνοια του νομοσχεδίου. 

• Εάν τελικά οι ΕΠΑΣ δεν περιέχουν στο πρόγραμμα σπουδών τους μαθήματα 
γενικής παιδείας, οι εκπαιδευτικοί των ΤΕΕ-ΟΑΕΔ, να μπουν στους πίνακες 
αναπληρωτών του ΥΠΕΠΘ, αφού πλέον θα βρεθούν στον αέρα. 

 
Συνάδελφοι, 
 
Παρ όλο που αποδεχόμαστε ότι το Υπουργείο Παιδείας νομοθετεί και εμείς 
κρίνουμε αλλά και καλούμαστε να εφαρμόσουμε, όπως επίσης και την απόφαση 
της Γ.Σ. της ΟΛΜΕ, πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε ένα παραγωγικό 
διάλογο από τώρα και μέχρι την εφαρμογή του νόμου αλλά ακόμα και μετά, για 
το μεγάλο ζήτημα της ΤΕΕ στη χώρα μας. 
Η ΟΛΜΕ γι αυτό πέρα από το ότι ζητάει την απόσυρση του νόμου για τα 
ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, αποφάσισε να γίνουν Συνδιασκέψεις για την ΤΕΕ σε 
περιφερειακό επίπεδο και κεντρικά. 
Καλούμε γι αυτό τους συναδέλφους να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή με 
όποιον τρόπο κρίνεται καταλληλότερος - συνελεύσεις συλλόγων σχολείων, 
πρόσωπα, προτάσεις, κείμενα, συναντήσεις.  Να απευθύνονται γι αυτό στα μέλη 
του Δ.Σ. 
 

Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Φλώρινας 
Μπουντουλούλης Βαγγ. 

Πρόεδρος ΕΛΜΕ 


