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ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Από  μια  κυβέρνηση  που  βλέπει  την  πανδημία  ως  ευκαιρία  για  να  προωθήσει
αντεργατικές ρυθμίσεις, από ένα υπουργείο που έχει βαλθεί σε συνθήκες καραντίνας
να διαλύσει την εκπαίδευση και να πλήξει τα δικαιώματα στη μόρφωση των παιδιών
των λαϊκών οικογενειών δεν περιμένουμε πλέον καμία αναστολή, καμία αισχύνη.

Έτσι  δε  μας  αιφνιδίασε  η  κατάθεση του  επαίσχυντου  νομοσχεδίου για  την
Τεχνική Εκπαίδευση. Ενός νομοσχεδίου αντιγραφή των αποτυχημένων νομοσχεδίων
Αρσένη  και  Αρβανιτόπουλου,  που  το  εκπαιδευτικό  κίνημα  είχε  καταφέρει  να
ανατρέψει. 
Σε αυτό το νομοσχέδιο Κεραμέως, όπως και σε όλα τα προηγούμενα, είναι φανερή η
νεοφιλελεύθερη αντίληψη της κυβέρνησης για την εκπαίδευση. Με το νομοσχέδιο
αυτό η κυβέρνηση της Ν.Δ. υλοποιεί διακηρυγμένους στόχους της:
α)  Τη  μείωση  του  αριθμού  μαθητών  στα  ΓΕΛ  και  ΕΠΑΛ:  Με  την
αυστηροποίηση της  διαδικασίας  αξιολόγησης  μαθητών  των  ΓΕΛ  και  ΕΠΑΛ,
εφαρμογή  της  Τράπεζας  Θεμάτων  κ.α.,  που  έχει  νομοθετηθεί  σε  προηγούμενο
νομοσχέδιο  εντείνονται  οι  κοινωνικές  ανισότητες  και  εξοβελίζονται  από  την
εκπαίδευση  οι  κοινωνικά  και  οικονομικά  ασθενέστεροι  μαθητές.  Αυτοί ωθούνται
στην  δίχρονη  μεταγυμνασιακή  κατάρτιση  των  «νέων» ΕΣΚ  (Επαγγελματικών
Σχολών  Κατάρτισης),  από  την  ηλικία  των  15  ετών  με  στόχο  τις  χαμηλές  και
προσωρινές δεξιότητες, εις βάρος της γνώσης και της εκπαίδευσης τους. 
β)  Τη  μείωση  των  δαπανών  για  την  εκπαίδευση: Μείωση  του  μαθητικού
δυναμικού σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα επιφέρει μείωση των τμημάτων και μείωση των
αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Η μείωση των τμημάτων θα προέλθει και μετά
από τις εισηγήσεις των περιφερειακών και κεντρικών συμβουλίων. Η μείωση των
δαπανών θα προέλθει και από την ¨αυτονομία” των σχολικών μονάδων, όπου τα ίδια
τα σχολεία ή η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να βρίσκουν τρόπους για την κάλυψη
μέρους του κόστους λειτουργίας, αλλά και από την εφαρμογή της Εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης προκείμενου να μη γίνονται προσλήψεις εκπαιδευτικών και τέλος από
τη “διδασκαλία” των εργαστηριακών μαθημάτων σε εργασιακούς χώρους. 
γ) Κατηγοριοποίηση και κατακερματισμό σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών και
μαθητικού  πληθυσμού,  ως  αποτέλεσμα  της  γεωγραφικής  κατηγοριοποίησης,  της
διάκρισης των ΕΠΑΛ σε πρότυπα και μη και της ίδρυσης των ΕΣΚ.
δ)  Την  εφαρμογή  ελαστικών  σχέσεων  εργασίας:  Η  λειτουργία  των  ΕΣΚ  με
εκπαιδευτές αντί για μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό δε γίνεται μόνο για τη μείωση
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του κόστους αλλά είναι και μια πρώτη εφαρμογή που στοχεύει στην καθιέρωση των
ελαστικών σχέσεων εργασίας στο σύνολο της Β΄θμιας  Εκπαίδευσης.
ε)  Ιδιωτικοποίηση ενός τμήματος της ΕΕΚ, προσφορά στα ιδιωτικά συμφέροντα
που καραδοκούν να διεισδύσουν και να αποκομίσουν κέρδη από την εκπαίδευση.
στ)  Δημιουργία  κέντρων  αποφάσεων  και  όργανα  που  υπηρετούν  κερδοφορίες,
φτηνό προσωπικό και συμφέροντα και δεν έχουν καμία σχέση με την εκπαίδευση.
Στόχος  είναι  η  υποταγή  της  εκπαίδευσης  στα  κελεύσματα  της  αγοράς  και  των
επιχειρήσεων, που  θα  καθορίζουν  τα  προγράμματα  σπουδών  και  τη  λειτουργία
ειδικοτήτων  (ακόμα  και  του  ΕΠΑΛ)  σύμφωνα  με  τις  δικές  τους  ανάγκες  και
συμφέροντα.

Συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο – μεταξύ άλλων - προβλέπονται: 

 Η ίδρυση ΕΣΚ (Επαγγελματικών  Σχολών  Κατάρτισης),  δηλαδή  σχολών
πρόωρης  κατάρτισης για  μεταγυμνασιακούς  15χρονους  μαθητές.  Πρόκειται  για
σχολές  που  θα  παρέχουν  ουσιαστικά  Μαθητεία  Ανηλίκων  χωρίς  προβλεπόμενη
αμοιβή, με εκπαίδευση δομημένη πάνω στη λογική της χαμηλής, ταχύρρυθμης ακόμα
και  εξ  αποστάσεως  κατάρτισης,  χωρίς  δυνατότητα  περαιτέρω  εκπαιδευτικής  και
επαγγελματικής  εξέλιξης.  Πρόκειται  για  σχολές  που  θα  μπορεί  να  ιδρύει  κάθε
δημόσιος  (όλα  τα  Υπουργεία  και  τα  ΝΠΔΔ ή  ΝΠΙΔ που  εποπτεύουν)  αλλά  και
ιδιωτικός οργανισμός ακόμα και εργοδοτικοί φορείς. 
 Η ένταξη  κάθε μορφής  κατάρτισης  μέσω  των ΕΣΚ,  του  Μεταλυκειακού
έτους-  Μαθητείας  και  των  ΙΕΚ στην  δημόσια  τυπική  εκπαίδευση, η  οποία
περιλαμβάνει για πρώτη φορά:

α)  ορισμό διευθυντών μη εκπαιδευτικών που  θα επιλέγονται  από τριμελείς
επιτροπές,
β)  άσκηση  διδακτικού  έργου  από  εκπαιδευτές  (ακόμα  και  στελέχη
επιχειρήσεων) και όχι εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα προσλαμβάνονται με άλλες
διαδικασίες και κριτήρια (κυρίως ως ωρομίσθιοι με σύμβαση έργου), 
γ)  την πραγματοποίηση μέρους του σχολικού προγράμματος (εργαστηριακά
μαθήματα) σε εργασιακούς χώρους. Κατάρτιση δηλαδή, με απλήρωτη εργασία
ανηλίκων στο χώρο εργασίας αντί για εκπαίδευση στη σχολική μονάδα.
δ)  νέους  τρόπους  διοίκησης  και  ενεργό  ρόλο  των  τοπικών  εργοδοτικών
φορέων και επιχειρήσεων και
ε)  Ένταξη  και  εφαρμογή  της  Εξ  Αποστάσεως  Εκπαίδευσης  στο  σχολικό
πρόγραμμα ακόμη και αν δε συντρέχουν λόγοι έκτακτης ανάγκης (πανδημία). 

 Ο σχεδιασμός για το  περιεχόμενο, εκπαιδευτικούς, τομείς και ειδικότητες
της  ΕΕΚ  από  Κεντρικά  και  Περιφερειακά  Κέντρα  και  Συμβούλια  (ΚΣΕΕΚ  και
ΣΣΠΑΕ –  Συμβούλιο Σύνδεσης με Παραγωγή και Ανάγκες της Αγοράς), όπου θα
υπάρχουν  τρεις  εκπρόσωποι  των  εργοδοτικών  οργανώσεων,  κανένας  όμως
εκπρόσωπος εκπαιδευτικών ή των ΕΛΜΕ και ΟΛΜΕ. Τα όργανα αυτά έχουν στόχο
τη συστηματική αναπροσαρμογή δομών, τομέων, ειδικοτήτων, προγραμμάτων και
απαιτούμενων Εκπαιδευτικών και  Εκπαιδευτών παγιώνοντας  και  γενικεύοντας  τις
ευέλικτες  μορφές  εργασίας  στην  εκπαίδευση  και  καταργώντας  ή  συγχωνεύοντας
σχολικές μονάδες χωρίς μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. 



 Η δημιουργία Προτύπων ΕΠΑΛ, η οποία όπως ακριβώς και στα υπόλοιπα
σχολεία,  πίσω  από  το  υποκριτικό  ενδιαφέρον  για  τους  «προικισμένους  μαθητές»
αποσκοπεί στην γενικευμένη κατηγοριοποίηση των σχολείων και τη συνακόλουθη
απαξίωση  της  δημόσιας  εκπαίδευσης.  Τα  πρότυπα  ΕΠΑΛ  περιλαμβάνουν:  α)
απόλυτο  έλεγχο  των  προγραμμάτων  σπουδών  και  των  ειδικοτήτων  από  τους
εκπροσώπους τις τοπικής αγοράς, γεγονός που εμπεριέχει τον κίνδυνο της συχνής
μεταβολής  τους  συμπαρασύροντας  τις  ανάγκες  σε  εκπαιδευτικό  προσωπικό,  β)
σκληρή  αξιολόγηση  μονάδων  και  των  εκπαιδευτικών,  γ)  6ωρη  μη  αμειβόμενη
πρακτική  άσκηση  ανηλίκων  σε  χώρους  εργασίας,  πράγμα  που  σημαίνει  και
αντίστοιχη απώλεια διδακτικών ωρών για τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων και
ότι  ο  χώρος  εργασίας  θα  είναι  χώρος  παροχής  τυπικής  εκπαίδευσης  σε  επίπεδο
λυκείου. 
 Η κατάργηση των Δημόσιων ΙΕΚ με λιγότερους από 250 σπουδαστές σε
Αθήνα  και  Θεσσαλονίκη,  και  100  στην  υπόλοιπη  Ελλάδα  (πλην  παραμεθόριων
περιοχών), οι σπουδαστές των οποίων θα γίνουν βορά σε ιδιωτικές δομές. Τα ΙΕΚ
επίσης  θα  διοικούνται  από  διευθυντή  –μάνατζερ,  ο  οποίος  δεν θα  είναι  κατ’
ανάγκην  εκπαιδευτικός,  όπως  ισχύει  σήμερα.  Επίσης,  στα  ΙΕΚ  θα  γίνεται
σκληρή «αγοραία» αξιολόγηση. 
 Παράλληλα δίνεται  η δυνατότητα για παροχή εκπαίδευσης  εξ αποστάσεως
ακόμα και  για  ολόκληρο το  πρόγραμμα σπουδών,  για  αγγλόφωνα τμήματα,  για
κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ κ.ά., με φανερή τη διάθεση να
ικανοποιηθούν τα ιδιωτικά ΙΕΚ. 
 Παραχώρηση  τμημάτων  της  Πιστοποίησης  Προσόντων  σε  ιδιωτικούς
φορείς αντί του δημόσιου οργανισμού (ΕΟΠΠΕΠ), με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την
αξιοπιστία του συστήματος.

Δε μένουμε αδρανείς 

Οι εκπαιδευτικοί, θα σταθούμε απέναντι σε ένα ακόμη νομοσχέδιο που βάζει βόμβα
στα  θεμέλια  όχι  μόνο  της  επαγγελματικής  εκπαίδευσης  αλλά  και  όλου  του
οικοδομήματος της εκπαίδευσης και των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

Απαιτούμε να αποσυρθεί άμεσα αυτό αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο-έκτρωμα.


