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ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Αγορητής του ΠΑ.ΣΟ.Κ.): Κύριε 

Πρόεδρε, δεν είναι να κάνουμε μια εισήγηση. Εδώ δεν είναι σχολείο να πούμε το μάθημά μας 

και να φύγουμε. Το πρόβλημά μας είναι το εξής, να δούμε πώς μέσα από τη διαδικασία αυτή 

μπορούμε να βελτιώσουμε ένα νομοσχέδιο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ 

επώδυνο. Δεν είναι μόνο νομοτεχνικές βελτιώσεις. Υπάρχει ένα θέμα με τα ΕΠΑΛ, το οποίο 

το βάλαμε πάρα πολλοί συνάδελφοι και θέλει μια απλή εξήγηση. Τι γίνεται με τις ειδικότητες 

που καταργούμε ανά νομό, οι οποίες δεν καλύπτονται από τις ειδικότητες των δημοσίων ΙΕΚ 

ή των σχολών του ΟΑΕΔ και ποιο θα είναι το μέλλον; Υπάρχει ένα θέμα. Θα στείλουμε όλο 

αυτό τον κόσμο, όπως λένε κάποιοι, στα ιδιωτικά ΙΕΚ; Βεβαίως, όχι. Δεν έχουμε τέτοια 

διάθεση. Απλώς, όμως, αν εμείς δεν πάρουμε αυτές τις απαντήσεις τότε τι κάνουμε; Δείτε, 

τρεις μέρες λέμε ακριβώς τα ίδια πράγματα όλοι στις εισηγήσεις μας. Ο ρόλος της Επιτροπής 

είναι να γίνεται ένας διάλογος, για να βγαίνει κάτι. Αν είναι να βγαίνει ο καθένας να λέει την 

εισήγηση του και να μη βγαίνει τίποτα στο τέλος, δεν έχει καμία αξία. 

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ (Ειδικός Αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων):  

Εμείς αυτά που ακούσαμε εδώ, και αυτή τη γνώμη έχουμε, είναι ότι κάτω από την 

πίεση για μείωση αριθμού υπαλλήλων και ενόψει του ότι ίσως στις άλλες χώρες υπήρχαν 

μεγαλύτερες αντιστάσεις, έγινε μια απέλαση. Υπάρχει μια δεξαμενή πλέον των 2000 

καθηγητών που θα μείνει εκτός και αυτό πέρα του ότι υπάρχει ένα ζήτημα, ουσιαστικά για 

τους 2000 ανθρώπους, οι οποίοι θα μείνουν εκτός δουλειάς, είναι και άσχημο και για την 

ανάπτυξη της ίδιας της εκπαίδευσης, της τεχνικής εκπαίδευσης και της ίδιας της οικονομίας. 

Γιατί για εμάς, το πιο σωστό θα ήταν να είχε έρθει το περίφημο νομοσχέδιο για το 

Τεχνολογικό Λύκειο, να τα είχαμε συζητήσει, να τα είχαμε αποφασίσει, να είχαν γίνει οι 

αξιολογήσεις και έτσι μετά να πάμε στην απόφαση που θα παρθεί. Μένω λοιπόν σε αυτό γιατί 

δεν ακούσαμε την άποψη του Υπουργείου και θέλω να είναι δίκαιος απέναντί σας, αλλά σας 

λέω ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα που υπάρχει είναι ότι γίνεται μια επέλαση άδικη στο θέμα 

αυτό και η οποία δεν πρόκειται να βοηθήσει και την ίδια την οικονομία. 
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Χρειάζεται βέβαια και πολλές μεταβατικές ρυθμίσεις αν περάσει η κατάργηση αυτών 

των ειδικοτήτων, το τι θα γίνουν και ποια θα είναι η εναλλακτική λύση. Στο Ηράκλειο για 

παράδειγμα, λέει ότι υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη των ΕΠΑΣ, των ΕΠΑΛ κ.τ.λ., αυτά τα παιδιά 

χάνοντας τις ειδικότητες τους που θα πάνε; Ποια είναι η εναλλακτική λύση; Γιατί, ακούγετε η 

λύση για το ΙΕΚ και ξέρετε καλά ότι το ΙΕΚ είναι μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και μάλιστα 

άτυπη κατάρτιση. Δεν είναι εντός του τυπικού συστήματος, όπως είναι τα ΕΠΑΣ και τα ΕΠΑΛ. 

Δεύτερον, θέλετε να πάτε σε ένα μοντέλο σε στυλ ΟΑΕΔ, διαδίκου συστήματος που 

έχει η Γερμανία; Με εκπαίδευση εντός της επιχείρησης; Αυτά που θα πρέπει να ειπωθούν.  

ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ (Ειδική Αγορήτρια της ΔΗΜΑΡ): Σε ό,τι 

αφορά το θέμα της παιδείας, πραγματικά, κύριε Υπουργέ, σας ρωτάμε τώρα τρεις μέρες, 

υπήρχε αυτό το πρόγραμμα; Εγώ ήξερα και από τον τομέα παιδείας του Κόμματός μου ότι 

συζητούσατε την αναβάθμιση του τεχνικού λυκείου. Αυτό ήταν το πρόγραμμα. Μέσα σε αυτή 

την αναβάθμιση, βέβαια, ενδεχομένως να προέκυπταν και κάποιες ειδικότητες και κάποιες 

αλλαγές, οι οποίες δεν χρειάζονταν. Αυτές, όμως, που χρειάζονται εδώ δεν ξέρω εγώ καμία 

μελέτη, εκτός αν θεωρείτε παλιά την μελέτη που μας είπε και ο κ. Κοσσιφάκης. Παρόλα αυτά 

βοά ο τόπος και τα ξέρουμε αυτά τα στοιχεία.  

Αυτές οι ειδικότητες που καταργείτε είναι αυτές που έχουν την μεγαλύτερη ζήτηση και 

που έχουν ανάγκη τα παιδιά από την Περιφέρεια και μάλιστα, ξέρετε πολύ καλά, των φτωχών 

οικογενειών. Που θα πάνε; Θα φύγουν από την Περιφέρεια και θα πάνε στην Θεσσαλονίκη, 

στην Αθήνα, στο δημόσιο ΙΕΚ; Πόσους θα καλύψει το δημόσιο ΙΕΚ; Θα φύγουν και θα πάνε 

στα ιδιωτικά ΙΕΚ; Που να βρούνε τα χρήματα; Να μην πω τις σκέψεις τις οποίες κάνω. Τελικά, 

ευνοείται την ιδιωτικοποίηση της δημοσίας παιδείας. Βέβαια, η κινητικότητα και ενδεχομένως 

χωρίς πρόγραμμα 2,5 χιλιάδων εκπαιδευτικών, οι οποίοι πριν έρθει το νομοθέτημα έχουν 

πάρει ήδη και τα φύλλα πορείας, δεν συνιστά διοικητική μεταρρύθμιση, δεν συνιστά 

αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης. Νομίζω ότι συνιστά διάλυση της τεχνικής δημόσιας 

εκπαίδευσης.  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ειδικός Αγορητής του ΚΚΕ):   
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Η τεχνική εκπαίδευση απευθύνεται στα παιδιά των πλέον λαϊκών στρωμάτων. Αυτοί 

οι 16.000 μαθητές, των οποίων σήμερα καταργείτε τις ειδικότητες, τι θα κάνουν; Θα υπάρξει 

μεταβατική περίοδος με ωρομίσθιους καθηγητές;  

Αυτό τι σημαίνει λοιπόν; Ότι στην θέση του μόνιμα απασχολούμενου εκπαιδευτικά, τι 

κάνετε; Ωρομίσθιους μεταφέρετε. Άρα, λοιπόν, ακόμα πιο φτηνούς εργαζόμενους χωρίς 

δικαιώματα εργασιακά και ασφαλιστικά. Αυτό, πως θα οδηγεί στον ιδιωτικό τομέα, σε ακόμη 

μεγαλύτερη επέλαση των σχολαρχών σε βάρος των καθηγητών. Εκεί θα οδηγήσει το πράγμα 

αυτό. Να, λοιπόν, που οδηγείτε συνολικά με τις ανατροπές στο δημόσιο τομέα, να 

γενικεύονται οι ανατροπές και στον ιδιωτικό τομέα σε βάρος της εργατικής τάξης. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Πρέπει να προχωρήσετε τον νόμο για την 

επαγγελματική εκπαίδευση. Ξεκίνησε από την εποχή, όταν ήμουν Υφυπουργός της Παιδείας 

με αυτή την αρμοδιότητα. Συνακόλουθα η κυρία Διαμαντοπούλου, συμφωνούσε στο σύνολο, 

σχεδόν, του νόμου. Μεσολάβησαν οι πολιτικές εξελίξεις, ο νόμος δεν προχώρησε. Αλλά, είναι 

αναγκαίο να φτάσουμε στο 70% την τεχνολογική εκπαίδευση, όπως συμβαίνει στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, και να περιορίσουμε στο 30-40% τη Γενική Παιδεία. Μόνο 

έτσι θα ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας. Και δεν μπορεί να επιδεικνύουμε 

ανοχή εμείς που γνωρίζουμε τα πράγματα, απέναντι σε καταστάσεις εντελώς αρνητικές. 

Γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν έχουν διδακτικό 

έργο; Αυτό το ανεχόμαστε! Βεβαίως, θα προστατεύσουμε εκείνους οι οποίοι, όπως είπα, 

έχουν δικαιώματα, έχουν αντικείμενο διδασκαλίας αλλά αμειβόμενους οι οποίοι κάθονται στο 

όνομα ότι κάποτε προσελήφθησαν, ότι η ειδικότητές τους δεν έχουν καμία αξία σήμερα, 

εξακολουθούμε να την στηρίζουμε αυτή την επιλογή; Τους δίνει τη δυνατότητα και πρέπει να 

δίνει τη δυνατότητα το Υπουργείο Παιδείας να επιλέξουν και άλλους δρόμους. Επί θητείας 

μου στο υπουργείο αρνήθηκαν τη μετάταξή τους ορισμένοι από αυτούς να γίνουν διοικητικοί 

υπάλληλοι, τους οποίους στερείται το υπουργείο. Και τι κάνουμε; Αποσπούμε καθηγητές 

άλλων ειδικοτήτων, τους πάμε στο υπουργείο για να ασκούν καθήκοντα διοικητικών 

υπαλλήλων, όταν άλλοι εκπαιδευτικοί χωρίς διδακτικό έργο παραμένουν και πληρώνονται. 

Αυτά, λοιπόν, η αντιπολίτευση τα καλύπτει; Αυτού του είδους την εκπαίδευση θέλατε; Δεν το 

πιστεύω. Δεν το πιστεύω ότι θέλατε να υποστηρίξετε μια τέτοια θέση. 
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ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ:  Ενα θέμα που πρέπει να απαντήσει το υπουργείο 

παιδείας είναι αν θα υπάρξουν ειδικότητες που καταργούνται στα δημόσια ΙΕΚ. Είναι πολύ 

σημαντικό το ερώτημα και το βάζουμε όλοι.  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ :  Κύριε Υπουργέ, ιδιαίτερα σε σχέση με τα θέματα των επαγγελματικών 

και τεχνικών σχολών, πραγματικά, εδώ υπάρχει μία απορία και φαντάζομαι θα μας 

απαντήσετε στο πώς έγιναν αυτές οι αξιολογήσεις και πώς προσδιορίστηκαν αυτές οι 

ειδικότητες; Υπάρχει αμφιβολία εάν υπάρχει κάποια μελέτη, διότι δεν φαίνεται από τα μέχρι 

στιγμής δεδομένα να είναι αποτέλεσμα κάποιας μελέτης το νομοσχέδιο που συζητάμε αυτές 

τις μέρες. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι στην Άρτα, ολόκληρο σχολείο ΕΠΑΣ, έχει 

ειδικότητες, όπου καμία δεν διατηρείται και έτσι κλείνει όλο το σχολείο. Στον ένα χρόνο 

εννοείται ότι θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες όπως έχουμε διαβάσει και περιμένουμε να μας 

το πείτε, ώστε να ολοκληρωθούν οι σπουδές των παιδιών, αλλά νομίζω, ότι θα πρέπει να 

δούμε συνολικά όλες τις δομές της Δημόσιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 

μέσα και από την πρόταση που έχει καταθέσει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για το Τεχνολογικό Λύκειο, να 

προχωρήσουμε και να θεσμοθετήσουμε τεκμηριωμένα με μελέτη και από πλευράς 

εκπαίδευσης και από πλευράς της αγοράς.  

Δεν συμφωνώ με αυτό που ακούστηκε από εκπροσώπους εκπαιδευτικών, ότι δεν 

μας αφορά τι γίνεται στην προοπτική της επαγγελματικής αποκατάστασης. Αυτό είναι λάθος. 

Συζητάμε για την ανεργία που είναι το κορυφαίο πρόβλημα. Υπάρχουν ειδικότητες, να τις 

προσδιορίσουμε, που ανταποκρίνονται και στις απαιτήσεις του νέου παραγωγικού και 

αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας μας και θα πρέπει να παρέχονται οπωσδήποτε και 

ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιφέρειας και περιοχής από τη δημόσια επαγγελματική 

τεχνολογική εκπαίδευση, για να μπορούν και τα παιδιά από φτωχά οικογενειακά στρώματα να 

έχουν προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης.  

Μια άλλη απάντηση, βεβαίως, κύριε Υπουργέ, που θα θέλαμε να μας δώσετε,  είναι τι 

θα κάνουν φέτος όχι τα παιδιά που, ήδη, φοιτούν στα ΕΠΑΣ και στα ΕΠΑΛ, αφού υπάρχει η 

δέσμευση ότι με κάποιον τρόπο θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, αλλά τι θα κάνουν τα 

παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν επαγγελματικές ή τεχνικές σχολές και υπάρχουν Νομοί 
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που δεν τους δίνουν τη δυνατότητα από τις άλλες δομές είτε ΙΕΚ είτε ΟΑΕΔ να τα 

ακολουθήσουν. 

Θα πρέπει, λοιπόν, άμεσα μέχρι το Σεπτέμβριο να δοθεί και αυτή η απάντηση για να 

έχει δυνατότητες το κάθε παιδί και η κάθε οικογένεια να μπορέσει να κάνει την επιλογή, που 

εκτιμά ότι είναι η καλύτερη.  

ΧΟΥΣΕΪΝ ΖΕΪΜΠΕΚ:  Στο άρθρο 82 που αφορά θέματα παιδείας όχι μόνο καταργείτε 

ειδικότητες, αλλά στην ουσία απαξιώνετε τους μαθητές των ΕΠΑΛ στις κατηγορίες που 

καταργούνται. Ούτε στα δημόσια ΙΕΚ μπορούν να εγγραφούν, αφού αυτά δέχονται μαθητές 

κάτω από προϋποθέσεις. Τι θα γίνουν λοιπόν όσοι σήμερα φοιτούν και καταργούνται οι 

ειδικότητες τους; Τι θα απογίνουν οι μαθητές που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα 

δίδακτρα; 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΔΗΣ:  Στην παιδεία. Παραδίδεται την παιδεία στα ιδιωτικά 

συμφέροντα στα ιδιωτικά ΙΕΚ. Αυτό κάνετε και είκοσι χιλιάδες περίπου μαθητευόμενοι σε 

πραγματικές και αναγκαίες ειδικότητες που χρειάζεται για την ανάπτυξη, εκτός αν εισάγουμε 

ψυκτικούς και υδραυλικούς από την Γερμανία και εμείς εξαγάγουμε πανεπιστημιακού 

επιπέδου. Αυτές τις ειδικότητες καταργείτε νοσοκομειακές, ειδικότητες υγείας, ειδικότητες 

τεχνικές οι οποίες πραγματικά εκεί πηγαίνουν τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα και τους 

οδηγείται χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στις ιδιωτικές σχολές. Δεν έχουν να 

πληρώσουν ιδιωτικές σχολές αυτοί οι μαθητές. Οδηγείται την ελληνική κοινωνία σε 

απόγνωση. 

Το είπα και άλλη φορά, κύριε Υπουργέ, σπέρνετε ανέμους θα θερίσετε θύελλες και οι 

θύελλες είναι τώρα, δεν είναι μετά στην άλλη ζωή, τώρα είναι αυτές οι θύελλες και είναι δικιά 

σας ευθύνη. Η Αριστερά υπεύθυνα στέκεται και στο θέμα της αξιοκρατίας, γιατί άκουσα 

κάποια λόγια για την αξιοκρατία και την Αριστερά. Εδώ και είκοσι χρόνια ο Συνασπισμός και 

στη συνέχεια ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. έβαζαν πάντα κριτήρια την αξιοκρατία κατηγορώντας το κομματικό 

κράτος που Ν.Δ. και ΠΑ.ΣΟ.Κ. έφτιαξαν. Αυτά φωνάζουμε και για μας συνεχίζει το θέμα της 

αξιοκρατίας, αλλά όχι αξιοκρατία και ανάπτυξη δεν σημαίνει οριζόντιες απολύσεις και διάλυση 

της κοινωνικής συνοχής. Πάρτε τις ευθύνες σας. 
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ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ:   Εδώ τι σχέδιο έχετε φέρει; Ποιο είναι το σχέδιο και ποια 

αξιολόγηση έχουμε για το συγκεκριμένο περιβόητο άρθρο για παράδειγμα 82, διακοπή δύο 

τομέων του ΕΠΑΛ, 9 ειδικότητες του ΕΠΑΣ και ούτω καθεξής. Κανένα. Και όπως αρέσει στον 

Υπουργό Παιδείας να λέει «nothing», «no one». Αντίθετα, έχουμε αξιολόγηση των ΕΠΑΛ, 

ΕΠΑΣ που έχει φτιαχτεί πριν από τρία χρόνια. Δεν σας αναφέρω εγώ μόνο τις ιστορίες του 

ΣΕΒ που λένε πόσο είναι αξιόμαχες και σημαντικές όλες αυτές οι δομές. Δείξτε μας το σχέδιο, 

κύριε Υπουργέ της Παιδείας, δείξτε μας το σχέδιο, κύριε Υπουργέ της Υγείας. 

  Πώς αλλιώς να κατανοήσω την πριμοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας άτυπων 

μορφών ιδιωτικής εκπαίδευσης ΙΕΚ για παράδειγμα το ΙΕΚ Ακμή. Πρώτον, με ανάθεση έργων 

135.000 ευρώ στο ΙΕΚ Ακμή από το Υπουργείο Παιδείας για το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ». Δεύτερον, 

με κατάργηση τίτλων σπουδών στα ΤΕΙ από το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», τα οποία είχαν 

ενδιαφέροντα ΙΕΚ για παράδειγμα το ΙΕΚ Ακμή. Τρίτον, με κατάργηση των τομέων και 

ειδικοτήτων ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ που έχουν ενδιαφέρον και αναπτύσσουν τα ΙΕΚ όπως για 

παράδειγμα ΙΕΚ Ακμή, γιατί όπως λέει η Γενική Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε ότι οι κλάδοι που 

καταργούνται είναι των τομέων υγείας πρόνοιας. Για προσέξτε, αγαπητοί συνάδελφοι, που 

είναι το χρήμα; Που είναι το «ψητό»; ΙΕΚ Ακμή; Μήπως; Γραφικών τεχνών, αισθητικής, 

κομμωτικής, σχεδίασης, παραγωγής ενδύματος, και ένα αργυροχρυσοχοΐας. Να μη σας πω 

για μια καταπληκτική σχολή αργυροχρυσοχοΐας στη Στεμνίτσα, 47 ανθρώπων που έχουν μια 

μεγάλη παράδοση. Όλη αυτή η παράδοση τι νομίζετε ότι είναι τα κοσμήματα της Ερμού που 

βρίσκονται σε ολόκληρη την Ελλάδα, τα καταργείται; Ντροπή αυτή ιστορία. 

Φαίνεται αστείο ότι από την επόμενη ημέρα από την κατάργηση των εν λόγω 

ειδικοτήτων το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την πανηγυρική εκδήλωση και την 

επικύρωση της ρύθμισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων σπουδών 

για ειδικότητες των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ πολλές από τις οποίες μόλις είχαν καταργηθεί. Κάθομαι και 

το σκέφτομαι, γιατί έγινε αυτό και λέω μα είναι ειδικότητες που μόλις θα ιδρυθούν στα ΙΕΚ. 

Άρα, με ένα τρόπο ανοίγει εμμέσως πλην σαφώς, γίνεται το βήμα για να κατοχυρωθούν οι 

άλλες ειδικότητες. 
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Αξιοκρατία, αξιολόγηση, σχεδιασμός. Όλοι ξέρουμε πια ότι έχετε καμία σχέση με 

αυτά. Ούτε βέβαια και με την ευνομία. Γιατί τι είδους ευνομούμενο ενώ κράτος είναι αυτό που 

ανακοινώνει τα ονόματα των εκπαιδευτικών που βγαίνουν σε διαθεσιμότητα πριν ψηφιστεί ο 

νόμος. 

Εδώ, βεβαίως, έχουμε το αντίστοιχο των επιστρατεύσεων, που επιστρατεύουμε πιθανούς 

απεργούς πριν προκηρύξουν απεργία. Όλα μέσα σε ένα πανικό, για να βρείτε τα νούμερα. 

Είναι δυνατόν, να στέλνετε εγκύκλιο στα Σχολεία ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και να παίρνουν τα Σχολεία 

τηλέφωνο τον κάθε έναν εκπαιδευτικό και να του λένε να δηλώσει, αν δεν εμπίπτει στις 

εξαιρέσεις του νόμου; Έχουν ονοματεπώνυμο οι άνθρωποι πριν βγει ο νόμος; 

Πέρα από όσα είπα και τα οποία αποδομούν την υποκρισία της Κυβέρνησής σας, 

θέλω να πω, ότι πέρα από την εύνοια στο ιδιωτικό κεφάλαιο, που δραστηριοποιείται στην 

Παιδεία και την Υγεία, υπάρχει και ένας τρίτος τομέας, που θέλω να αναφερθώ. Είναι το 

άγριο, ανελέητο, πραγματικά, πρόσωπο του νεοφιλελευθερισμού προς τα λαϊκά στρώματα.  

Οι ειδικότητες στα ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ προσελκύουν τα πιο λαϊκά στρώματα και αυτό το 

ξέρετε. Σε συνθήκες κρίσης ξέρετε τι συνέβη στη Σιβιτανίδειο, κύριε Υπουργέ; Από κει που 

είχε 215 μαθητές πέρυσι, φέτος έχει 350. Και αυτό γιατί μεγάλες ηλικίες, ακόμη, και απόφοιτοι 

ΤΕΙ και ΑΕΙ πηγαίνουν για να μάθουν αυτά τα επαγγέλματα που καταργείτε και που μπορούν 

είτε ως οικογενειακές  επιχειρήσεις, είτε ως ατομικές περιπτώσεις, να βγάλουν  5 €.  

Σπεύδετε, λοιπόν, να τα καταργήσετε πολύ γρήγορα. Για το μεγάλο, όμως, κεφάλαιο  

οποία ραθυμία στην είσπραξη. Είχατε υποσχεθεί 1.300 φορολογικούς ελέγχους στην τρόικα  

μέχρι   

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ:  Σε ό,τι αφορά στα άρθρα για τη Δημοτική Αστυνομία, τους 

Σχολικούς Φύλακες και τους Εκπαιδευτικούς είμαστε κάθετα αντίθετοι. Έχουμε πει δημόσια 

και στο πρώτο μας Συνέδριο, ότι η δέσμευσή μας είναι, ότι δεν αναγνωρίζουμε τις απολύσεις, 

ούτε τις αλλαγές των εργασιακών σχέσεων, οι οποίες έρχονται μέσα από αυτά τα 

νομοθετήματα και ότι κανείς δεν περισσεύει σε αυτό το χώρο, ειδικά της Εκπαίδευσης, τον 

οποίο θεωρούμε, ότι μπορούμε να αναδιαρθρώσουμε και χρειάζονται και περισσότεροι 

άνθρωποι, γιατί είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας. Γιατί είναι στο επίκεντρο της 
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προσοχής μας και οι ανάγκες της κοινωνίας και όχι οι ανάγκες των αριθμών. Για μας οι 

άνθρωποι δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι με κοινωνικές ανάγκες. 

Κύριε Πρόεδρε, οι ειδικότητες που καταργούνται στην Εκπαίδευση, είναι το 33% των 

μαθητών του ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ. Το 63% των ΕΠΑΛ και το 88% των ΕΠΑΣ θα συμπαρασύρει και 

άλλες ειδικότητες, συν τους διοικητικούς, και θα δημιουργήσει νέες αρρυθμίες, οι οποίες θα 

οδηγήσουν και άλλους εργαζόμενοι στη διαθεσιμότητα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί 

υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια ανάμεσα σε Δημοτικούς Αστυνομικούς, Φύλακες και 

Εκπαιδευτικούς, όπως, για παράδειγμα, γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη το δεύτερο πτυχίο. Γιατί, 

για παράδειγμα, δεν εξαιρούνται αυτοί, που έχουν άνεργο στην οικογένεια, ή ο ένας από τους 

δύο είναι στον ιδιωτικό τομέα. Το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί πρέπει να υπάρχει μόνο μέσα από 

τη διαθεσιμότητα, να εξαιρείται ο δεύτερος. Υπάρχουν μακροχρόνιοι άνεργοι. Άμα βγει αυτός 

σε διαθεσιμότητα, τώρα και ο δεύτερος εργαζόμενος, από που θα έχει η οικογένεια εισόδημα; 

Νομίζω, ότι αυτά πρέπει να αλλάξουν. 

Οι ειδικότητες που καταργούνται, κύριε Υπουργέ, το 81% αφορά γυναίκες. Αυτά που 

πηγαίνουν στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ είναι κορίτσια και αυτό δημιουργεί, ακόμη, ένα επιπρόσθετο 

πρόβλημα. 

Τι θα γίνει με τα παιδιά; Τα παιδιά απ' ό,τι φαίνεται το Υπουργείο, ίσως, πηγαίνει 

προς τη λύση των ωρομισθίων. Σχολές, όπως η Σιβιτανίδειος, με το συγκεκριμένο νόμο, αν 

περάσει, τελειώνουν. Ήμασταν το πρωί στη συγκεκριμένη σχολή και όπως μας κατήγγειλαν οι 

εργαζόμενοι, ουσιαστικά, θα «σβήσει». 

Κύριε Πρόεδρε, επόμενο ζήτημα και για το Υπουργείο Παιδείας θεωρώ ότι είναι το 

νομοσχέδιο το οποίο θα φέρει. Και θα σας πω, γιατί θεωρούμε, ότι είναι υποκριτικά κάποια 

πράγματα. Όταν θέλεις να αναδιαρθρώσεις την Τεχνολογική Εκπαίδευση, φέρνεις πρώτα το 

νομοσχέδιο, κανείς αναλυτική συζήτηση και μετά φθάνεις στο ποια αναδιάρθρωση θέλεις ή 

όχι. Άρα, αυτή τη στιγμή, όλα γίνονται για τις απολύσεις. 

Τι υπάρχει, όμως, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, όπως και με την, επί δύο χρόνια, 

προεργασία. Πηγαίναμε για κατάργηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ενισχύουμε την 

Κατάρτιση, την οποία, όμως, τελευταία με τις Σχολές Μαθητείας και το Σύμφωνο 
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Επαγγελματικής Κατάρτισης, που συνυπέγραψε ο κ. Παπαθεόδωρου το Δεκέμβριο στη 

Γερμανία, όπως και άλλες οκτώ χώρες που είναι υπό ύφεση και σε κρίση, όπως εμείς, 

ουσιαστικά, τις κενές θέσεις της Μαθητείας προσπαθεί να τις πάρει η Γερμανία με το δυαδικό 

σύστημα. Δηλαδή, η εκπαίδευση να γίνεται μέσα στην επιχείρηση. Αυτό είναι το γερμανικό 

δυαδικό σύστημα. Επειδή έχει κενές θέσεις, είναι ότι θα παίρνει τους μαθητές από εδώ με τα 

Σύμφωνα και θα πηγαίνουν στη Γερμανία, όπου η απασχόληση τους μέσα στις επιχειρήσεις 

με μειωμένους μισθούς, θα θεωρείται εκπαίδευση. Βέβαια, όλα αυτά είναι μέσα τα 

προγράμματα του ΕΣΠΑ.  

Ήδη, τέτοιες Συμφωνίες, κύριε Υπουργέ, έχουν υπογραφεί και περιμένουμε από το 

Υπουργείο Εργασίας τη Συμφωνία που έχει υπογράψει ο ΟΑΕΔ με τον αντίστοιχο ΟΑΕΔ της 

Γερμανίας. Μπορεί, βέβαια, αυτή η Συμφωνία να μην είναι δεσμευτική για την Ελλάδα σε αυτό 

το επίπεδο. Έχουν υπογραφεί, όμως, από Δήμους και στις Σχολές Μαθητείας, όπου γυρίζουν 

στην Βόρεια Ελλάδα, ο Φούχτελ και διάφοροι άλλοι, για να πάρουν παιδιά και, άρα, και τα 

αντίστοιχα προγράμματα στη Γερμανία. Άλλωστε, και οι εφημερίδες γράφουν, ότι με την 

επίσκεψη του Σόϊμπλε την Πέμπτη που έρχεται, ένα κομμάτι που θα τον απασχολήσει κατά 

την επίσκεψή του, είναι, ακριβώς, η συνεργασία αυτή με την ελληνική Κυβέρνηση. 

Κύριε Υπουργέ, δράττομαι της ευκαιρίας να ρωτήσω, την επιστράτευση θα την άρετε; 

Ο Πρωθυπουργός, σας έδωσε την εντολή, για να άρετε την επιστράτευση. Προεδρικό 

Διάταγμα, όμως, του Υπουργείου Παιδείας, που να άρει την επιστράτευση, δεν έχουμε δει. 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Αγορητής του ΠΑΣΟΚ): Τρίτον, 

ξεκαθαρίζουμε στα παιδιά και τους λέμε - γιατί εδώ υπάρχει και μια αντίφαση- αυτούς που  

σήμερα θα βγάλουμε στη διαθεσιμότητα είναι αυτοί, οι οποίοι θα είναι ωρομίσθιοι για να 

μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη φοίτηση; Θα είναι οι ίδιοι καθηγητές; Πρέπει να τους 

δώσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση. Δηλαδή ένας που θα του πούμε να πάει στο δημόσιο 

νοσοκομείο - και πολύ σωστά- θα κάνει την ίδια ώρα μάθημα ως ωρομίσθιος στο ΕΠΑΛ 

Τρίπολης; Άρα αυτά νομίζω ότι πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι αύριο. Αύριο πρέπει ο 

κόσμος να ενημερωθεί για όλα τα θέματα , για όλες τις παρατηρήσεις για να μπορεί να 

υπάρξει μια ασφάλεια.  
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Βέβαια, κύριε Υπουργέ, ξέρετε ότι ένα χρόνο τώρα έχετε στα χέρια σας και έχουμε 

συζητήσει πολλές φορές το νομοσχέδιο για το τεχνικό λύκειο, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, 

θα ήταν προτιμότερο να είχε έρθει πριν πάμε σε αυτή τη σημερινή διαδικασία. Γιατί η σειρά 

που πρέπει να ακολουθηθεί είναι πρώτα το τεχνικό λύκειο και μετά να πάμε στις ειδικότητες 

και να αξιολογήσουμε ποιες χρειάζονται και ποιες όχι, πού πρέπει να συμπληρωθούν και πού 

δεν πρέπει. 

 


