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        ΠΡΟ: 

        ηην Υποςπγό Παιδείαρ 

κ. Α. Διαμανηοπούλος 

ηον Υποςπγό Αγποηικήρ 

Ανάπηςξηρ  

κ. Κ. Σκανδαλίδη 

ΚΟΙΝ:  

Κ.Ο. Κομμάηων Ελλην. 

Κοινοβοςλίος 

 

Κυρία Υπουργέ, 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Σαρ ζηέλνοςμε ηην θέζη ηηρ ΟΛΜΕ για ηην πποωθούμενη  ίδπςζη Αγποηικού 

Τεσνολογικού Λςκείος. 
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ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ  «ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ» 
 
 
Σο Δ τησ ΟΛΜΕ καταγγζλλει την τακτική τησ κυβζρνηςησ να προωθεί από την 

«πίςω πόρτα» εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ και μάλιςτα ςε αντιεκπαιδευτική, 
αντιπαιδαγωγική και τελικά ακραία αντιδραςτική κατεφθυνςη. 

το νομοςχζδιο του Τπουργείου Αγροτικήσ Ανάπτυξησ και Σροφίμων  με 
τίτλο «Οργάνωςη και Λειτουργία του Ελληνικοφ Γεωργικοφ Οργανιςμοφ ΔΗΜΗΣΡΑ 
κ.λπ.», που ζχει ήδη κατατεθεί ςτη Βουλή, προβλζπεται θ ίδρυςθ Αγροτικοφ 
Σεχνολογικοφ Λυκείου, πριν καν αυτό νομοκετθκεί από το κακ’ φλθν αρμόδιο 
Τπουργείο Παιδείασ!! 

Είναι γνωςτζσ η ομόφωνη θζςη του εκπαιδευτικοφ κινήματοσ και όλων όςων 
αςχολοφνται με την εκπαιδευτική πολιτική, τουλάχιςτον ςε αυτό το θζμα, εδώ και 
πζντε δεκαετίεσ: θ ευκφνθ για ό,τι ζχει ςχζςθ με τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 
(γενικι και τεχνικι-επαγγελματικι) να ανικει αποκλειςτικά ςτο Τπουργείο 
Παιδείασ.  

Πενήντα  χρόνια, λοιπόν, μετά τη διατφπωςη του αιτήματοσ να ενταχθοφν 
όλεσ οι ςχολζσ που προςφζρουν τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευςη ςτο 
Τπουργείο Παιδείασ, όχι μόνο ςυνεχίηεται αλλά και διευρφνεται θ πολιτικι τθσ 
πολυδιάςπαςθσ τθσ ΣΕΕ.  

ήμερα, και ενώ το Τπουργείο Παιδείασ με τη νζα του μορφή ζχει 
ενςωματώςει ςτο πλαίςιό του και τη «διά βίου μάθηςη», αφήνει ζξω από την 
ευθφνη του ςημαντικό τμήμα τησ δευτεροβάθμιασ επαγγελματικήσ εκπαίδευςησ  
(όπωσ ζχει διαφανεί από την πρόταςη για το Σεχνολογικό Λφκειο που ζχει δώςει ςτη 
δημοςιότητα το Τπουργείο Παιδείασ). Επιπλζον, επιχειρεί να κεςμοκετιςει τθ 
δυνατότθτα να ιδρφονται Σεχνολογικά Λφκεια από άλλα Τπουργεία ι ΝΠΔΔ (π.χ. 
Τπουργείο Ανάπτυξησ-ΟΑΕΔ, τουριςμοφ, υγείασ κ.λπ.), όπωσ και από το Τπουργείο 
Αγροτικήσ Ανάπτυξησ με αυτό το νομοςχζδιο!!  

Αυτή η αντιεπιςτημονική και αντιπαιδαγωγική ρφθμιςη θα διαχωρίςει ακόμα 
περιςςότερο τη δευτεροβάθμια ΣΕΕ και θα επιτείνει τη ςφγχυςη ςε ό,τι αφορά τα 
επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.  

Η δευτεροβάθμια τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευςη, πολφ περιςςότερο 
όταν ανήκει ςτη λυκειακή βαθμίδα, δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο των άλλων 
Τπουργείων. Ωςτόςο, παρά τισ φραςτικζσ διακηρφξεισ τησ Τπουργοφ Παιδείασ, ότι 
«τα Σεχνολογικά Λφκεια των άλλων Τπουργείων θα λειτουργοφν υπό την πλήρη 
εποπτεία του», ςτο νομοςχζδιο αυτό επιχειρείται να νομοθετηθεί το αντίθετο (άρ. 
11 παρ. 1).  

Επιςημαίνουμε ότι είναι ιςτορικά η πρώτη φορά, από τότε που 
νομοθετήθηκε η Σεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευςη ςτην Ελλάδα, που 



δημιουργοφνται Λφκεια υπό την ευθφνη άλλων Τπουργείων.  
Θεωρώντασ ότι είναι ςθμαντικι οπιςκοδρόμθςθ αυτι θ εξζλιξθ, θ οποία 

εκτιμοφμε ότι κα επιφζρει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτο ςφνολο τθσ Λυκειακισ 
βακμίδασ, ηθτάμε να αφαιρεκοφν από το νομοςχζδιο αυτό οι ςχετικζσ διατάξεισ. 
 
 

 

 


