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ΓΔΛΣΙΟ  ΣΤΠΟΤ 

Γηα Σν ρέδην Νόκνπ: «Δζληθό ύζηεκα Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, 

Καηάξηηζεο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

Ωο θιάδνο ησλ Γεσπόλσλ εθπαηδεπηηθώλ, πνπ ζπλαξηώκεζα άκεζα εξγαζηαθά θαη 

επαγγεικαηηθά κε ην Σρέδην Νόκνπ «Δζληθό Σύζηεκα Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, 

Καηάξηηζεο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζεσξνύκε ζθόπηκν λα ζέζνπκε ππόςε 

ησλ αξκνδίσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ηηο απόςεηο καο, όπσο ζπιινγηθά πξνέθπςαλ από ηελ αλνηθηή 

δηαδηθηπαθή ζπδήηεζε-ζπλεδξίαζή καο ζηηο 15/12/2020. Σπιινγηθά ζπδεηήζακε θαη 

απνθαζίζακε λα πξνηείλνπκε, σο Σύιινγνο, ηα εμήο: 

 Σην άξζξν 5 ζπζηήλεηαη ην «Κεληξηθό Σπκβνύιην Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο (Κ.Σ.Δ.Δ.Κ.)» ζην νπνίν δελ πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ άκεζα 

ζρεηηδόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ αιιά θαη ησλ αξκόδησλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ όπσο είλαη ηα 

Δπηκειεηήξηα. Δπίζεο ζηηο αλαθεξόκελεο αξκνδηόηεηεο πνπ αζθεί ην Κ.Σ.Δ.Δ.Κ. ππάξρεη 

ε δπλαηόηεηα αλαπξνζαξκνγήο θαη θαηάξγεζεο ηνκέσλ θαη εηδηθνηήησλ, πνπ δελ 

ζπλάδεη κε έλα όξγαλν εθπαηδεπηηθνύ θαη δηνηθεηηθνύ ραξαθηήξα πνπ νπζηαζηηθά 

κπνξεί λα λνκνζεηεί.  Η δεκηνπξγία ή θαηάξγεζε ηνκέσλ θαη εηδηθνηήησλ πξέπεη λα 

είλαη αξκνδηόηεηα ηνπ λνκνζέηε.  

Πξνηείλνπκε ηε ζπκκεηνρή ζηε δηάξζξσζε ηνπ ζπκβνπιίνπ: 

α) δύν εθπξνζώπσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ από ηα ζρεηηθά δεπηεξνβάζκηα όξγαλά καο  

β) ελόο εθπξνζώπνπ από ην ΓΔΩΤ.Δ.Δ. σο ζεζκηθνύ ζπκβνύινπ ηεο Πνιηηείαο  

Αθόκε πξνηείλνπκε ζην παξόλ άξζξν λα κελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ζην Κ.Σ.Δ.Δ.Κ. λα 

πξνηείλεη θαηάξγεζε ή αλαπξνζαξκνγή εηδηθνηήησλ ή ηνκέσλ θαη απηά λα είλαη 

αξκνδηόηεηεο θαη δξάζεηο ηνπ λνκνζέηε. 

 Σην άξζξν 6 ζεζκνζεηνύληαη ζε Πεξηθεξεηαθό Δπίπεδν ηα Σπκβνύιηα Σύλδεζεο κε ηελ 

Παξαγσγή θαη ηελ Αγνξά Δξγαζίαο (Σ.Σ.Π.Α.Δ.) ζηα νπνία επίζεο, δελ ζπκκεηέρνπλ 

εθπξόζσπνη ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ Δπηκειεηεξίσλ. 

Πξνηείλνπκε ηε ζπκκεηνρή ζηε δηάξζξσζε ησλ Πεξηθεξεηαθώλ ζπκβνπιίσλ: 

α) δύν εθπξόζσπσλ από ελώζεηο εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ ηεο αληίζηνηρεο 

πεξηθέξεηαο κε πξόηαζε από ηα ζρεηηθά δεπηεξνβάζκηα όξγαλά καο 

β) έλαο εθπξόζσπνο από ην αληίζηνηρν πεξηθεξεηαθό παξάξηεκα ηνπ ΓΔΩΤ.Δ.Δ. σο 

ζεζκηθνύ ζπκβνύινπ ηεο Πνιηηείαο 

 Με ην Σρέδην Νόκνπ ζπζηήλνληαη νη Δπαγγεικαηηθέο Σρνιέο Καηάξηηζεο (Δ.Σ.Κ.). Σηηο 

Δ.Σ.Κ. θαη ζηηο Δπαγγεικαηηθέο Σρνιέο Μαζεηείαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ζα έρνπλ πξόζβαζε νη 

απόθνηηνη ηεο ππνρξεσηηθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δίκαζηε αληίζεηνη ζηελ 

δπλαηόηεηα έληαμεο καζεηώλ/ηξησλ από ηόζν κηθξέο ειηθίεο ζηελ θαηάξηηζε.  Μαο 



ηξνκάδεη ην ηέινο ηεο κόξθσζεο ζηα 15 ρξόληα! Από ην ζύλνιν ηνπ 

λνκνζρεδίνπ θαη εηδηθόηεξα από ηελ αλαθνξά όηη «εθπαηδεπηήο» ζα δηδάζθεη ζηηο 

Δ.Σ.Κ., βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα όηη εληζρύεηαη, κε ηξόπν γεληθεπκέλν, ε θαηάξηηζε θαη, 

εκείο σο εθπαηδεπηηθνί νδεγνύκαζηε ζε απνθιεηζκό από ην ξόιν καο θαη ηειηθά από 

ηελ εξγαζία καο. Δπί πιένλ, δελ λνείηαη θαηάξηηζε εμ απνζηάζεσο θαη αζύγρξνλε, 

όπσο αλαγξάθεηαη ζην παξόλ ζρέδην λόκνπ.   

Πξνηείλνπκε λα δεκηνπξγεζνύλ Δ..Κ. κόλν γηα ελειίθνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο  

εηδηθόηεηεο, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ αξκνδίσλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ, όπσο 

πξνηάζεθαλ παξαπάλσ. Η δηδαζθαιία από «εθπαηδεπηέο» λα είλαη δπλαηή 

κόλν εθόζνλ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη κεηά από ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ή θαη ησλ εθπξνζώπσλ ηνπο, όπσο ζα νξίδεηαη ζηνλ Οδεγό 

Καηάξηηζεο ηεο Δ..Κ. 

 Δηδηθόηεξα γηα ηελ θαηάξηηζε ζηνλ Τνκέα καο, έρνπκε λα ηνλίζνπκε ηα εμήο: 

α) Η πξόνδνο ζηελ Γεσξγία, παγθνζκίσο αιιά θαη ζηελ Διιάδα (γεσξγία αθξηβείαο, 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, θιπ) είλαη ξαγδαία. Γηα ηελ αθνκνίσζε θαη ηελ εθαξκνγή όισλ 

απηώλ ησλ λέσλ γλώζεσλ πνπ ζπλερώο πξνζηίζεληαη, απαηηείηαη νη εθπαηδεπόκελνη λα 

θαηέρνπλ γλώζεηο, δεμηόηεηέο θαη ηθαλόηεηεο ηνπιάρηζηνλ επηπέδνπ απνθνίηνπ 

Λπθείνπ. Καηά ζπλέπεηα, ηα πξνβιεπόκελα ζην ζρέδην λόκνπ δελ κπνξνύλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ επσθειώο γηα ηελ θαηάξηηζε ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα. 

β) Γηα ηηο έμη (6) Δπαγγεικαηηθέο Σρνιέο ηνπ ΔΛΓΟ «Γήκεηξα» πνπ ππάξρνπλ θαη 

ιεηηνπξγνύλ εθπαηδεύνληαο θαη θαηαξηίδνληαο θπξίσο λένπο αγξόηεο, δελ αλαθέξεηαη 

ζην θείκελν ηνπ Σρεδίνπ Νόκνπ θακηά δπλαηόηεηα κεηεμέιημεο ή θαη αλαβάζκηζήο ηνπο. 

Πξνβιέπεηαη κόλν ε θαηάξγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζην άξζξν 15 παξάγξαθνο 7 ή  

αληηθαηάζηαζή ηνπο κε δεκόζηεο Δ.Σ.Κ.  Θεσξνύκε κε απνδεθηή κηα ηέηνηα εμέιημε πνπ 

ζέηεη ζε άκεζν θίλδπλν ηελ θαηαζηξνθή πνιπηίκσλ εξγαιείσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

Αγξνηηθνύ Τνκέα ζηε ρώξα καο.  Γηα ηηο ΔΠΑΣ ηνπ ΔΛΓΟ Γήκεηξα άιια θαη γηα κηα 

νπζηαζηηθή αλαβάζκηζή ηνπο απαηηείηαη επίπεδν ζπνπδαζηώλ απνθνίησλ ΔΠΑΛ ή ΓΔΛ 

ώζηε λα αληαπνθξηζνύλ ζην θνκβηθό ηνπο ξόιν ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία. 

Πξνηείλνπκε λα δνζεί ζην παξόλ ρέδην Νόκνπ παξάηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ 

ΔΠΑ ηνπ ΔΛΓΟ «Γήκεηξα» κέρξη ηελ απόθαζε κεηεμέιημήο ηνπο, κεηά από 

δηαβνύιεπζε κε ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ηνπο 

ζρεηηθνύο αξκόδηνπο θνξείο (ΓΔΩΣ.Δ.Δ., θιπ). Η πξνηεηλόκελε ιύζε ιακβάλεη 

ππόςε ηεο θαη ηελ κε ζσζηή παηδαγσγηθά, επηζηεκνληθά θαη πξαθηηθά 

δεκηνπξγία Δ..Κ. γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Αγξνηηθνύ ηνκέα. 

 Σηα άξζξα 16-21 πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Πξόηππσλ Δπαγγεικα-

ηηθώλ Λπθείσλ (Π.ΔΠΑ.Λ.).  Από ηα αλαθεξόκελα ζηε ιεηηνπξγία, δνκή θαη πεξηερόκελό 

ηνπο αληηιακβαλόκαζηε όηη πξόθεηηαη γηα Πεηξακαηηθά Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα ηειηθά.  

Αλ ν νξηζκόο ηνπο σο «Πξόηππα» γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη δπλαηόηεηα επηινγήο 

καζεηώλ, δελ καο βξίζθεη ζύκθσλνπο ε δεκηνπξγία ηνπο. Γελ είλαη παηδαγσγηθά νξζό -

θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο Παξαγσγήο- λα ππάξρνπλ ηα «εθιεθηά ζρνιεία» 

πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ γηα ηελ κεξίδα ησλ «θαιώλ» καζεηώλ.  Η παηδεία γεληθά, αιιά θαη 

ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα ηδηαίηεξα, είλαη έλα αγαζό πνπ πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ζε όινπο. 

Έηζη ζα είλαη δπλαηή ε δηάρπζε θαη εδξαίσζε ησλ λέσλ αληηιήςεσλ θαη ηερλνινγηώλ 

ζηνλ, ηδηαίηεξα δύζθνιν θαη απαηηεηηθό ζηελ εθπαίδεπζε, Αγξνηηθό Τνκέα. 

Πξνηείλνπκε ηελ κεηαηξνπή θαη νλνκαζία ησλ Πξόηππσλ ΔΠΑΛ ζε 

Πεηξακαηηθά ΔΠΑΛ πξόηαζε πνπ ζπκβαδίδεη θαη κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ΟΛΜΔ. 

 Σην παξόλ Σρέδην Νόκνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ Γεκνζίσλ ΙΔΚ, 

πεξηνξηζκνί αξηζκεηηθνί πνπ νπζηαζηηθά ζα κεηώζνπλ δξαζηηθά ηα ΓΙΔΚ (κε βάζε ηα 



ζηνηρεία ηνπ 2017 ζα θιείζνπλ: 59% ζε Αζήλα-Πεηξαηά-Θεζζαινλίθε θαη 47% ζηελ 

Πεξηθέξεηα). Γειαδή πνιιέο ρηιηάδεο ζπνπδαζηώλ ζα απνθιεηζζνύλ από ηα Γεκόζηα 

ΙΔΚ. Απηό ζα θέξεη ζεκαληηθό πιήγκα ζηελ παξερόκελε θαηάξηηζε ζηνλ ηόπν καο θαη 

ζηνπο εξγαδόκελνπο εθεί εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο.  Η αλακελόκελε, κε βάζε ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ Σρεδίνπ Νόκνπ αύμεζε ησλ ηδησηηθώλ ΙΔΚ, δελ ζα κπνξέζεη λα θαιύςεη 

ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο γηα θαηαξηηζκέλν αλζξώπηλν δπλακηθό.  Απηό ζα ζπκβεί θαη 

ιόγσ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο ησλ ζπνπδαζηώλ αιιά θαη ιόγσ ηεο αλάγθεο ησλ ηδησηώλ 

γηα θέξδνο. 

Πξνηείλνπκε λα αλαζεσξεζεί ε ζπζρέηηζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θνηηνύλησλ 

ζπνπδαζηώλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκόζησλ ΙΔΚ. 

Ωο εθπαηδεπηηθνί, ζεσξνύκε επηβεβιεκέλεο ηηο πξνηεηλόκελεο αιιαγέο γηα λα κπνξέζεη ην 

παξόλ Σρέδην Νόκνπ λα έρεη ζεηηθέο θαη όρη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε. Αλαθεξζήθακε ζε κεξηθά από ηα ζέκαηα ηνπ Σρεδίνπ Νόκνπ, απηά 

πνπ ζεσξνύκε σο ηα πιένλ ζεκαληηθά, ρσξίο λα παξαβιέπνπκε θαη άιια ζεκεία (όπσο ηα 

αλαθεξόκελα ζηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο -επηδόκαηα, πξνζόληα, θιπ,  ή ηελ απζηεξά ηεξαξρηθή 

δνκή γηα ηελ ιήςε αθόκα θαη απιώλ απνθάζεσλ). Τα ζεκαληηθά ζέκαηα όκσο θαζνξίδνπλ θαη 

ηελ ζπλνιηθή καο εθηίκεζε γηα ην Σρέδην Νόκνπ. 

πλνιηθά ην ρέδην Νόκνπ, εθόζνλ ςεθηζζεί σο έρεη, καδί κε ηελ έιιεηςε αύμεζεο 

ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ Παηδεία αιιά θαη ηελ κε αύμεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο, κε 

βάζε θαη ηνλ πξνϋπνινγηζκό γηα ην 2021 –πξαγκαηηθόηεηα πνπ δελ ζπλάδεη κε ηελ θαηάζεζε 

ελόο Σρεδίνπ Νόκνπ πνπ πξνηείλεη λέεο εθπαηδεπηηθέο δνκέο θαη ιεηηνπξγίεο- καο δεκηνπξγεί 

ηελ αίζζεζε κηαο επεξρόκελεο ππνβάζκηζεο ηεο πνηόηεηαο θαη ησλ παξερόκελσλ 

ππεξεζηώλ ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ζηε ρώξα καο. 

 
Γηα ην Γ.. ηνπ πιιόγνπ 

 
Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

      ΑΓΓΔΛΙΚΗ ΚΟΜΑΣΟΤ 
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