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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

ΘΔΜΑ : ¨ Τπάξρεη ρώξνο γηα άιιν έλα Δζπεξηλό Λύθεην. Δίλαη αλαγθαηόηεηα ε 

ύπαξμή ηνπ ! ¨ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ επαξθείο εμεγήζεηο ζε ζρέζε κε ηα δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη 

από ηνλ  ύιινγν δηδαζθόλησλ ηνπ Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ Υίνπ, εθηέζεθαλ 

ζηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο, είδαλ ην θσο ηεο 

δεκνζηόηεηαο, θαη αθνξνύλ ηελ πξόηαζή καο σο Παξάξηεκα Βνξείνπ Αηγαίνπ  ηεο 

Έλσζεο Σερλνιόγσλ Δθπαηδεπηηθώλ γηα ίδξπζε Δζπεξηλνύ ΔΠΑ.Λ. ζηε Υίν, ζα ζέιακε 

λα αλαθέξνπκε ηα παξαθάησ ηα νπνία εθηέζεθαλ ελ κέξεη από ηνλ εθπξόζσπό καο   ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε θαη είλαη ηα αθόινπζα: 

 

Η ρώξα καο βηώλεη πνιπεπίπεδε θξίζε πνπ εκθαλίδεηαη θπξίσο σο νηθνλνκηθή θαη ε 

αλάπηπμε απνηειεί ηνλ κνλαδηθό κνριό απεκπινθήο από ηελ θξίζε. Όκσο, αλάπηπμε δελ 

έρεη επέιζεη παγθνζκίσο ζε ρώξα, ρσξίο ηελ αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

Γπζηπρώο γηα ηελ ρώξα καο δελ πθίζηαληαη ζπγθεθξηκέλνη αλαπηπμηαθνί ζηόρνη θαη 

εθηεηακέλεο έξεπλεο πνπ λα απνδεηθλύνπλ κε αζθάιεηα ηη πξέπεη λα πξνσζεζεί 

επαγγεικαηηθά πόζν κάιινλ λα ππάξρνπλ εκπεξηζηαησκέλεο επηζηεκνληθέο έξεπλεο 

αλαγθαηόηεηαο γηα ηελ ίδξπζε νπνηνπδήπνηε ηύπνπ ζρνιείνπ.  Όκσο θαη λα ππήξραλ 

απνηειεί αμίσκα ζηελ πκβνπιεπηηθή ηαδηνδξνκίαο πσο ν θάζε πνιίηεο επηιέγεη 
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ειεύζεξα ζπνπδέο θαη επάγγεικα αλάινγα κε ηνλ βαζκό απηνγλσζίαο θαη πιεξνθόξεζεο 

πνπ δηαζέηεη αιιά θαη ηηο επηδηώμεηο ηνπ.     

Γπζηπρώο επίζεο γηα ηε ρώξα καο ην πεξαζκέλν θαινθαίξη ν Τπνπξγόο Παηδείαο 

επέιεμε λα θαηαξγήζεη κεγάιν κέξνο ηνκέσλ θαη εηδηθνηήησλ από ηε Γεκόζηα 

Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε κε ζνβαξόηαηεο επηπηώζεηο ζε όιε ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα (καζεηέο, γνλείο, θαζεγεηέο) θαη λα δνζεί ην κέξνο απηό σο δώξν, 

κέρξη ζηηγκήο, ζηελ Ιδησηηθή Καηάξηηζε, γεγνλόο πνπ ζπλεπάγεηαη δπζβάζηαθην 

νηθνλνκηθό θόζηνο γηα ηα παηδηά ησλ πνιηηώλ πνπ ζε κεγάιν πνζνζηό νη ίδηνη ή νη γνλείο 

ηνπο είλαη άλεξγνη. Παξάιιεια  ην δπζκελέζηεξν απνηέιεζκα  ηεο πξόζθαηεο 

Δθπαηδεπηηθήο κεηαξξύζκηζεο ηνπ Ν.4186/2013 ήηαλ ε θαηάξγεζε όισλ ησλ 

Δπαγγεικαηηθώλ ρνιώλ (ΔΠΑ..) ηεο ρώξαο πνπ είρε σο ζπλέπεηα ε Δπαγγεικαηηθή 

ρνιή ηεο Υίνπ πνπ ιεηηνπξγνύζε ζε απνγεπκαηηλή βάξδηα κε πνιπεηή ηζηνξία θαη 

πξνζθνξά ζην λεζί καο, λα θιείλεη ηνλ Ινύλην ηνπ 2014. 

 

 Ση πην ινγηθό ινηπόλ από ην λα ηδξπζεί ζηε ζέζε ηεο ΔΠΑ.. έλα Δζπεξηλό 

ΔΠΑ.Λ. εμππεξεηώληαο ην ζπγθεθξηκέλν καζεηηθό δπλακηθό αιιά θαη ην δπλακηθό  

ην νπνίν θαηέρεη έλα πηπρίν θαη επηζπκεί λα ην αλαβαζκίζεη ζε Δπξωπαϊθό επίπεδν 4 

ή λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε; 

 

 Να ζεκεησζεί ηδηαίηεξα πσο ε ζεκαληηθή πξνζθνξά απηνύ ηνπ Δζπεξηλνύ ζρνιείνπ 

θαη ε εηδνπνηόο ηνπ δηαθνξά από όια ηα ππόινηπα ΔΠΑ.Λ. ζα είλαη όηη όινη νη καζεηέο 

ηνπ ζα κπνξνύλ παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο ηνπο λα εξγάδνληαη ελώ ε ζπγθεθξηκέλε 

πξόηαζε έρεη κεδακηλό νηθνλνκηθό θόζηνο αθνύ ππάξρνπλ: εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό, 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη εξγαζηήξηα.  

Παξάιιεια ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ζα δεκηνπξγήζεη ζέζεηο εξγαζίαο  ζε 

ζπλαδέιθνπο ηεο Γεληθήο εθπαίδεπζεο πνπ ίζσο πιενλάδνπλ ελώ ην καζεηηθό δπλακηθό 

ηνπ ζα εθνδηαζηεί θαη κε επαξθείο γλώζεηο γεληθήο παηδείαο πνπ δπζηπρώο νη ΔΠΑ.. δελ 

έδηλαλ. Σέινο δεηνύκε λα πξνηαζνύλ όιεο νη ππάξρνπζεο εηδηθόηεηεο θαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ όζεο ηειηθά επηιεγνύλ από ηελ θνηλσλία ηεο Υίνπ.  

ε όια ηα παξαπάλσ δηεπθξηλίδεηαη επαξθώο γηαηί δελ είλαη ζπληερληαθή ε πξόηαζή 

καο. Άιισζηε ε Έλσζε Σερλνιόγσλ Δθπαηδεπηηθώλ είλαη κηα Δπηζηεκνληθή Έλσζε πνπ 

ιεηηνπξγεί όπσο όιεο νη Δπηζηεκνληθέο Δλώζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Δπίζεο αηηηνινγεί ην 

παξαπάλσ ζθεπηηθό ηε κηθξή ζπλάθεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιείσλ ζε όηη αθνξά ην 

ππνςήθην  καζεηηθό δπλακηθό πνπ ραξαθηεξίδεηαη θαη σο ζπκπιεξσκαηηθό αλ ηεζεί ππό 

ην πξίζκα ηεο ζπλέρηζεο ζπνπδώλ ησλ καζεηώλ ηνπο. Παξάιιεια πξνηείλεηαη λα 

εμεηαζηεί θαη ε πηζαλή ζπζηέγαζή ηνπο γηα αθόκε κεγαιύηεξε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ 

ηνπο δαπαλώλ θαη ησλ δαπαλώλ κεηαθίλεζεο ησλ καζεηώλ ηνπο.   

Σέινο μεθαζαξίδεη θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ κειώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο 

Δπηζηεκνληθήο καο ‘Έλσζεο πνπ είλαη εηιηθξηλείο, άθξσο ζπλαδειθηθέο θαη έρνπλ κηα θαη 

κνλαδηθή απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε: 

 

Γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Δζπεξηλνύ ΔΠΑ.Λ. λα κελ θιείζεη θαλέλα ζρνιείν ζην Ννκό 

καο. 
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ε όηη αθνξά επίζεο ηελ πξόηαζή ζαο γηα επαλαθνξά ηνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ, 

είλαη κία πνιύ θαιή πξόηαζε αιιά αλεπίθαηξε αθνύ πξόζθαηα, κόιηο ηνλ επηέκβξε, 

ςεθίζηεθε ν λένο εθπαηδεπηηθόο Νόκνο. 

Δπίζεο, πξάγκαηη ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο  Γηα βίνπ ζηε ρώξα καο αθαηξεί ρώξν 

από ηελ εθπαίδεπζε. Μήπσο κε ην λα κελ βξίζθνπκε ρώξν όκσο γηα άιιν έλα εζπεξηλό 

Λύθεην πνπ ζα πξνζθέξεη εθπαίδεπζε αθήλνπκε ρώξν πξνο πξόζζεηε εθκεηάιιεπζε από 

ηελ θαηάξηηζε;  

Μήπσο είλαη θξίκα λα πςώλνπκε έλα αθόκε ηαμηθό ηείρνο ζε κηα πεξίνδν 

αλεπαλάιεπηεο θξίζεο πνπ έρεη αξρίζεη λα καζηίδεη θαη ην λεζί καο θαη είλαη απηό ηεο 

ζηέξεζεο κνξθσηηθώλ αγαζώλ  ζε επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο όπσο απηέο ησλ αλέξγσλ 

καζεηώλ θαη γνληώλ; 

 

πλάδειθνη, 

Ωο Παξάξηεκα Βνξείνπ Αηγαίνπ ηεο Έλσζεο Σερλνιόγσλ Δθπαηδεπηηθώλ θαη σο 

Δπηζηεκνληθή ‘Έλσζε, κεηά ην ςήθηζκα ηνπ πιιόγνπ Καζεγεηώλ ηεο ΔΠΑ.. Υίνπ 

εκπξνζέζκσο ζέζακε θαη δεκνζηνπνηήζακε ηεθκεξησκέλα ην αίηεκά καο όρη κόλνλ πξνο 

όινπο ηνπο αξκόδηνπο θνξείο αιιά θαη ζε όιε ηελ ρηώηηθε θνηλσλία από όπνπ έρνπκε ήδε 

ζεηηθά κελύκαηα, ςεθίζκαηα αιιά θαη εηζεγήζεηο κε πξσηεξγάηε ηελ Γηεπζύληξηα 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  Θεσξνύκε ηνπιάρηζηνλ αζύγρξνλν από ηελ κεξηά ζαο ην 

γεγνλόο πσο ύζηεξα από ηόζε ζπδήηεζε θαη δεκνζηεύζεηο, ηελ εκέξα ζύγθιηζεο ηεο 

Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο λα δεκνζηνπνηνύληαη θαη λα ηίζεληαη νη πξνβιεκαηηζκνί 

ζαο νη νπνίνη μεθίλεζαλ πξνθνξηθά από ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΔΛΜΔ Υίνπ ε νπνία 

εμαλαγθάζηεθε λα ππεξςεθίζεη γηα δεύηεξε θνξά ηελ πξόηαζή καο γηα ίδξπζε Δζπεξηλνύ 

ΔΠΑ.Λ. ζην λεζί καο ελώ ηαπηόρξνλα θαηαθέξαηε λα ζέζεηε θαη ζέκα βησζηκόηεηαο ηνπ 

ζρνιείνπ ζαο. 

Παξόια απηά ζεσξνύκε ηελ αλεζπρία ζαο δηθαηνινγεκέλε ιόγσ ηεο πεξηξξένπζαο 

γεληθόηεξεο επαγγεικαηηθήο αλαζθάιεηαο θαη επειπηζηνύκε πσο θαη εζείο  ύζηεξα από ηα 

πξναλαθεξόκελα ζα ζπκθσλήζεηε κε ηελ άπνςε ηνπ Αδακάληηνπ Κνξαή ¨όηαλ αλνίγεη 

έλα ζρνιείν, θιείλεη κηα θπιαθή¨ θαη ζα δερζείηε ηνλ ζάλαην ηεο ηζηνξηθήο 

Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ηεο Υίνπ λα δηαδερζεί ε γέλλεζε ελόο Δζπεξηλνύ 

Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ.  

 

Με ηηκή 

Ο Τπεύζπλνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο Β.Α. ηεο Δ.Σ.Δ. 
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