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ΧΖΦΗΣΜΑ 

 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΩΝ ΕΠΑ 

 
Τν Υπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ ζην λέν Νόκν πξνο ςήθηζε ζρεδηάδεη ηελ 

θαηάξγεζε ησλ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΤΗΚΨΝ  ΣΦΟΛΨΝ (ΔΠΑ.Σ.).  

 

Δύθνια θιείλεη έλα Σρνιείν; Πάληωο εμαηξεηηθά δύζθνια αλνίγεη έλα Σρνιείν… 

 

Τν πξώην θαίξην  «θηύπεκα» ζηα ζρνιεία καο ήηαλ ε θαηάξγεζε ηωλ 

πνιππιεζέζηεξωλ εηδηθνηήηωλ καο, 47 ηνλ αξηζκό παλειιαδηθά, παξόηη πνιιέο 

από απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα «επαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο». Σήκεξα δε, όισο 

ηπραίσο δηαθεκίδνληαη νη εηδηθόηεηεο απηέο από ηα ηδησηηθά Ι.Ε.Κ.. Με ηνλ ηξόπν 

απηό ηα παηδηά θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο εμαλαγθάδνληαη ζε θπγή θαη νηθνλνκηθή 

αθαίκαμε, αλ κπνξνύλ λα αληαπεμέιζνπλ θαη κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη. Η θαηάξγεζε 

ησλ εηδηθνηήησλ ησλ ΕΠΑ.Σ. έθεξε επίζεο θαη ηελ άδηθε θαη επώδπλε έμνδν ζε 

δηαζεζηκόηεηα ησλ θαζεγεηώλ ησλ θαηαξγνύκελσλ εηδηθνηήησλ.  

Τν ηειηθό θηύπεκα επίθεηηαη κε ηελ κεζνδεπκέλε πιένλ θαη λνκνζεηηθά 

θαηάξγεζε ηωλ ΔΠΑ.Σ. 

 

Αο δνύκε όκωο ηη ζεκαίλνπλ νη ΔΠΑ.Σ. γηα όινπο καο: 

 

Ζ πξνζθνξά ησλ ΕΠΑ.Σ. ζηελ ηνπηθή αιιά θαη επξύηεξε θνηλσλία (κε όιε ηελ 

ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπο σο Κ.Ε.Τ.Ε., Τ.Ε.Σ., Τ.Ε.Ε., ΕΠΑ.Σ.) θαη ηδηαίηεξα ηεο Φίνπ 

είλαη κεγάιε. Απηό απνδεηθλύεηαη αθελόο από ηελ παξάδνζε ζηελ θνηλσλία 

νινθιεξσκέλσλ πνιηηώλ θαη αθεηέξνπ από ηηο παξερόκελεο ηερληθέο  ππεξεζίεο ησλ 

πνιηηώλ απηώλ νη νπνίεο θαηά πνιύ κεγάιν πνζνζηό πξνζθέξνληαη επηηπρεκέλα ζηελ 

θνηλσλία από ηνπο απνθνίηνπο ησλ ζρνιείσλ απηώλ. 

Ο καζεηήο πνπ ζέιεη λα είλαη θαη εξγαδόκελνο  βξίζθεη θαηαθύγην ζην Σρνιείν απηό. 

Με ηνλ ηξόπν απηό εμππεξεηνύληαη θπξίωο παηδηά θηωρώλ νηθνγελεηώλ πνπ 



πξάγκαηη έρνπλ αλάγθε, ηδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

όπνπ όιν θαη πεξηζζόηεξα παηδηά δελ κπνξνύλ λα ζπλερίζνπλ ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη επηζπκνύλ λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ώζηε λα βνεζεζνύλ 

νηθνλνκηθά θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο. 

Η δπλαηόηεηα λα είλαη καζεηέο θαη εξγαδόκελνη απμάλεη θαηά πνιύ ηελ πηζαλόηεηα 

λα αζθήζνπλ θαη κάιηζηα επηηπρώο ην επάγγεικα πνπ δηάιεμαλ, κε ηα νθέιε πνπ 

απηό ζπλεπάγεηαη, δειαδή ηελ πνηνηηθή εξγαζία γηα ηελ θνηλωλία.  

 

Σε όηη αθνξά ζπγθεθξηκέλα ην Ννκό ηεο Φίνπ: 

 Γελ ππάξρεη άιινο Ννκόο ηεο λεζησηηθήο Ειιάδαο πνπ λα κελ έρεη έλα 

Επαγγεικαηηθό  Σρνιείν κε σξάξην απνγεπκαηηλό ε εζπεξηλό. 

 Σε ζρέζε κε ην πξνζωπηθό δελ ζα ππάξρεη ηδηαίηεξε επηβάξπλζε αθνύ ήδε 

ζρεδόλ ππάξρεη. 

 Σε όηη αθνξά ηνλ εμνπιηζκό ηωλ εξγαζηεξίωλ είλαη αλαβαζκηζκέλνο θαη 

παλάθξηβνο θαη σο εθ ηνύηνπ αθελόο δελ απαηηείηαη λένο επηβαξύλνληαο 

νηθνλνκηθά ην θξάηνο θαη αθεηέξνπ ζα κείλεη αλελεξγόο παξόιν πνπ θόζηηζε 

παλάθξηβα ζην θξάηνο. 

 

Εθ ησλ πξνεγνύκελσλ ζπλάγεηαη ε αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο ηωλ Σρνιείωλ απηώλ 

θαη εηδηθά γηα ην Ννκό ηεο Φίνπ 

 

ΨΣ ΔΚ ΤΟΥΤΨΝ ΕΖΤΟΥΜΔ: 

 

Α. Τελ κεηαηξνπή ησλ Επαγγεικαηηθώλ Σρνιώλ (ΕΠΑ.Σ.) ζε Δπαγγεικαηηθά 

Λύθεηα κε επαλαιεηηνπξγία ησλ εηδηθνηήησλ πνπ θαηαξγήζεθαλ θαη εηδηθά γηα 

ηε Φίν ζε απνγεπκαηηλήο ιεηηνπξγίαο  ή Δζπεξηλό Δπαγγεικαηηθό Λύθεην. 

 

Β. Τελ αλάθιεζε ηωλ δηαζεζηκνηήηωλ ηωλ θαζεγεηώλ πνπ ράλνπλ ηε εξγαζία 

ηνπο  (άξζ. 82 Ν. 4172/2013). 

 

Πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη έλα πην ππεύζπλν βιέκκα θαη κεγαιύηεξε έγλνηα γηα ηελ 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, γηα όινπο ηνπο πξναλαθεξόκελνπο ιόγνπο. 

 

                                      


