
 

 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

“Η Τεχνική και Επαγγελµατική εκπαίδευση στο έλεος της Κυβέρνησης. Σχέδιο για κλείσιµο όλων 

των Επαγγελµατικών Λυκείων και Σχολών”.   

 

 Την Παρασκευή 12 Ιουλίου πραγµατοποιήθηκε συνάντηση των εκπαιδευτικών του Νοµού 

Αρκαδίας, γονέων και µαθητών από την Επαγγελµατική εκπαίδευση και φορέων που στηρίζουν τον 

αγώνα ενάντια στο πολυνοµοσχέδιο που είναι προς ψήφιση την προσεχή εβδοµάδα. Στο 

πολυνοµοσχέδιο µεταξύ άλλων “µαργαριταριών” περιλαµβάνονται άρθρα και διατάξεις που 

καταργούν τοµείς και ειδικότητες από τα ΕΠΑΛ και την ΕΠΑΣ που βρίσκονται στο Νοµό 

Αρκαδίας. Πιο συγκεκριµένα αν ψηφιστεί το πολυνοµοσχέδιο η ΕΠΑΣ Στεµνίτσας κλείνει, το 2ο 

ΕΠΑΛ Τρίπολης χάνει πάνω από το µισό του µαθητικού του πληθυσµού, το ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης 

και το ΕΠΑΛ Άστρους χάνουν τοµείς και ειδικότητες και “κόβονται” οι εισηγήσεις των φορέων του 

Λεωνιδίου για το ΕΠΑΛ της περιοχής τους. Ο τοµέας Υγείας και Πρόνοιας είναι από τους πιο 

µεγάλους, µε µεγάλη απορροφητικότητα των αποφοίτων τους και µεγάλη ζήτηση για όλα τα 

Επαγγελµατικά Λύκεια. Επίσης η ειδικότητα Αργυροχρυσοχόων στην ΕΠΑΣ Στεµνίτσας έχει 

µεγάλη ζήτηση από τους µαθητές και είναι πανελληνίως γνωστή για την απορροφητικότητα των 

πτυχιούχων της. Ο Νοµός µας έχει καθηγητές που µπαίνουν σε διαθεσιµότητα/κινητικότητα και 

απόλυση από το 1ο ΕΠΑΛ Τρίπολης, το 2ο ΕΠΑΛ Τρίπολης, το 3ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ Τρίπολης, το 

ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης, το ΕΠΑΛ Άστρους και από καθηγητές που βρίσκονταν στη διάθεση του 

ΠΥΣ∆Ε (χωρίς οργανική σε σχολεία). Πιστεύουµε οτι είναι η πρώτη “φουρνιά” από τους 

εκπαιδευτικούς και έρχεται νέο κύµα αν ψηφιστεί το πολυνοµοσχέδιο στα µέσα της ερχόµενης 

εβδοµάδας. Άλλο ένα στοιχείο του οράµατος της κυβέρνησης για την Παιδεία είναι και το κλείσιµο 

της Βιβλιοθήκης στη Βυτίνα.  

 Σαν να µην έφτανε η κυβέρνηση έχουµε και την “εµπαθή” συµπεριφορά πολλών κεντρικών 

ΜΜΕ, που δεν αναδεικνύουν σωστά το θέµα και φτάνουν µέχρι και στην απαξίωση το ονόµατος 

των ΕΠΑΛ και τα ονοµατίζουν σαν Τεχνικά, ΤΕΕ, σχολές κλπ. Ο υπουργός Παιδείας έχει στο 

µυαλό του τα Ιδιωτικά ΙΕΚ και σχολές, ενώ πολλοί λαλίστατοι εκπαιδευτικοί πάράγοντες σιωπούν 

µπροστά στις διατάξεις του πολυνοµοσχεδίου για την Παιδεία.  

 Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, θα παλέψει να µην περάσει το 

νοµοσχέδιο της ντροπής και των τυφλών απολύσεων. Μαζί µε όλους τους εργαζόµενους θα 

παλέψουµε για την ανατροπή αυτής της απαξιωτικής κατάστασης στη χώρα µας, που την 

πληρώνουν πάντα οι αδύνατοι. Αυτό υποσχεθήκαµε στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και 

µαθητές των ΕΠΑΛ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει οτι η Τεχνική και επαγγελµατική Εκπαίδευση είναι 

βασικός πυλώνας της ∆ηµόσιας και ∆ωρεάν Παιδείας και µοχλός ανάπτυξης της Οικονοµίας της 

χώρας και πρέπει να δοθεί έµφαση στην Τεχνολογία.  

∆εν πιστεύουµε σε µεταρρυθµίσεις που απορρυθµίζουν και δηµιουργούν ανειδίκευτους εργάτες για 

το Κεφάλαιο και τους φίλους τους.  

'Ελεος πια. Σας βαρεθήκαµε.  

 

ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ  


