
Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Γραφείου ∆ιασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ«ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΞΟ∆ΟΙ ΚΑΙ 
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»  
 
Η επαγγελµατική αποκατάσταση των νέων δεν είναι σήµερα καθόλου εύκολη. Απαιτεί επίπονη 
προσπάθεια και πρέπει να συνυπολογίζονται οι παράγοντες που χαρακτηρίζουν την 
προσωπικότητα του ατόµου (ενδιαφέροντα, κλίσεις ,δεξιότητες) και οι οικονοµικές, 
τεχνοκρατικές και κοινωνικές συνιστώσες που συνεχώς µεταβάλλονται και επηρεάζουν τις 
επιλογές τους. Η πληροφόρηση και η δυνατότητα σωστής εκτίµησης των όσων συµβαίνουν 
γύρω µας έχουν εξελιχθεί σε βασικούς παράγοντες της επαγγελµατικής επιλογής των νέων. Έχει 
µεγάλη σηµασία όµως η πληροφόρηση να είναι σωστή  και έγκυρη. Πιστεύω ότι όλα όσα θα 
ακουστούν σήµερα πρέπει να προβληµατίσουν σε τέτοιο βαθµό εσάς  τους φοιτητές που να 
αρχίσετε να αναζητείτε  µόνοι σας το στόχο που πρέπει να έχετε στην αυριανή επαγγελµατική 
σας πορεία. Η επιτυχία της σηµερινής ηµερίδας θα εξαρτηθεί από τις πρωτοβουλίες που θα 
αναλάβετε ατοµικά και συλλογικά  για να αλλάξετε την τύχη σας. Εύχοµαι καλή επιτυχία στις 
εργασίες της σηµερινής εκδήλωσης. 
 
Οι απόφοιτοι της ΑΣΠΑΙΤΕ και ο ρόλος τους στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση  
 
Όταν µιλάµε στους νέους για επαγγελµατικές διεξόδους µετά τις σπουδές τους οφείλουµε να 
είµαστε ειλικρινείς και συγκεκριµένοι, γιατί συγκεκριµένες θα είναι οι σηµαντικές αποφάσεις 
που θα πάρουν για να τους οδηγήσουν στην επαγγελµατική τους επιτυχία, µε ότι θετικό αυτή 
συνεπάγεται (οικονοµική ανεξαρτησία, ηθική ικανοποίηση, κοινωνική καταξίωση, 
σταδιοδροµία σε αυτό που τους ικανοποιεί και τους εκφράζει κ.ά) ή στον εγκλωβισµό των 
πλαστών ελπίδων και των αόριστων υποσχέσεων. 
Για να έχουµε µια αληθινή εικόνα της κατάστασης που πρόκειται να επηρεάσει τις επιλογές 
των αποφοίτων της ιστορικής αυτής Σχολής πρέπει να αναπολήσουµε στο παρελθόν, να 
εκτιµήσουµε αντικειµενικά το παρόν και να προβλέψουµε, στο µέτρο του δυνατού, το 
µέλλον. 
Ας ξεκινήσουµε λοιπόν  από τους λόγους που οδήγησαν την πολιτεία να ιδρύσει αυτή τη 
Σχολή. Στο άρθρο 1 του ιδρυτικού νόµου της ΣΕΛΕΤΕ, πριν από 34 χρόνια, αναφέρεται ο 
κύριος σκοπός που είναι : 
"η παιδαγωγική εκπαίδευσις και η επιµόρφωσις εις την ειδικότητα πτυχιούχων υπηρετούντων 
ή µελλόντων να υπηρετήσουν  σε θέσεις εποπτικού διδακτικού και εργαστηριακού 
προσωπικού της Κατωτέρας, Μέσης και Ανωτέρας Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως ως και 
του εκπαιδευτικού προσωπικού τεχνολογικών µαθηµάτων και εργαστηριακών ασκήσεων των 
γυµνασίων". Ξεκάθαρος ο σκοπός ίδρυσης της µοναδικής αυτής σχολής : η δηµιουργία 
εκπαιδευτικών κατάλληλων να στηρίξουν την Τεχνική Εκπαίδευση και την Τεχνολογική 
διάσταση της Γενικής εκπαίδευσης. 
 Επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων είναι αυτά που προκύπτουν από αυτόν το 
σκοπό, δηλαδή η εκπαίδευση. Στο άρθρο 10 µε τίτλο  

«επαγγελµατικά δικαιώµατα» ορίζεται ότι το πτυχίο της ΑΣΕΤΕΜ αποτελεί τυπικόν 
προσόν διορισµού σε θέσεις διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού της Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης. Στην επόµενη παράγραφο αναφέρεται ότι οι παραπάνω πτυχιούχοι 
υποχρεούνται να αποδεχθούν διορισµό στη δηµόσια δευτεροβάθµια εκπαίδευση και να 
υπηρετήσουν επί µία πενταετία τουλάχιστον. Για όσους πληρούν αυτήν την υποχρέωση  
λογίζεται ο χρόνος φοίτησης στην ΑΣΕΤΕΜ ως χρόνος τετραετούς δηµόσιας υπηρεσίας. 
Θέλω να το προσέξετε το σηµείο αυτό. Η πολιτεία υποχρεώνει  τους εκπαιδευτικούς που 
προέρχονται από την ΑΣΕΤΕΜ, και που δεν έχουν άλλο επαγγελµατικό δικαίωµα από το 
νόµο πλην της διδασκαλίας στα σχολεία, να υπηρετήσουν οπωσδήποτε επί πενταετία στην 
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τεχνική –επαγγελµατική εκπαίδευση. ∆εν το έχει επιβάλλει στους αποφοίτους καµιάς άλλης 
σχολής. Το «µέτρο» αυτό λαµβάνεται γιατί οι επιστηµονικά και παιδαγωγικά πλήρως 
καταρτισµένοι πτυχιούχοι της ΑΣΕΤΕΜ είναι περιζήτητοι στις δηµόσιες και ιδιωτικές 
εταιρίες, οι οποίες εκείνη την εποχή τους προσέφεραν µισθούς πολλαπλάσιους από αυτούς 
των εκπαιδευτικών. Παρά όµως το δέλεαρ των οικονοµικών απολαβών η συντριπτική 
πλειοψηφία των πτυχιούχων κατευθύνεται προς την εκπαίδευση όχι φυσικά από το ισχνό για 
αυτήν την εποχή κίνητρο της πολιτείας αλλά επειδή κατά την φοίτησή τους, µέσα από ένα 
ολοκληρωµένο πρόγραµµα σπουδών υποχρεωτικής φοίτησης, στο οποίο η υψηλή 
επιστηµονική κατάρτιση, η παιδαγωγική εκπαίδευση, η ανθρωπιστική µόρφωση, η 
εργαστηριακή τεχνική εξάσκηση και η διδακτική άσκηση των σπουδαστών γίνονται εκ 
παραλλήλου, και γι'αυτό αποκτούν κουλτούρα εκπαιδευτικού. Άλλωστε ακόµη και σήµερα, 
παρά τις αντιξοότητες που θα δούµε παρακάτω, αποτελούν τον πολυπληθέστερο κλάδο 
εκπαιδευτικών στην Τ.Ε.Ε (Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση). 
 
 

Να τονίσουµε εµφαντικά σε αυτό το σηµείο ότι η εισαγωγή των φοιτητών στην 
ΑΣΕΤΕΜ αποτελείτο από δύο στάδια. Το πρώτον οι Εξετάσεις, που διενεργούσε η ίδια η 
Σχολή –δυσκολότερες κατά πολύ από τις τότε Γενικές- και το δεύτερο στάδιο, η διαδικασία 
της Συνέντευξης, στην οποίαν ήταν υποχρεωµένοι οι επιτυχόντες του διαγωνισµού  να 
υποβληθούν, για να διαπιστωθεί η «ψυχολογική επάρκειά» τους για το λειτούργηµα του 
εκπαιδευτικού, µια διαδικασία που απέτρεπε άτοµα µε διαταραγµένη προσωπικότητα να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Σχολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό το µοντέλο 
εισαγωγής φοιτητών που είχε η ΑΣΕΤΕΜ και καταργήθηκε τη δεκαετία του ‘80, τριάντα 
χρόνια αργότερα να συζητείται ανοιχτά στους πανεπιστηµιακούς κύκλους ως το δέον 
γενέσθαι σήµερα. Με άλλα λόγια η ΑΣΕΤΕΜ υπήρξε πάντοτε µια Παραγωγική Σχολή 
Εκπαιδευτικών µε δικό της θεσµικό πλαίσιο, όπως οι παραγωγικές σχολές των ενόπλων 
δυνάµεων, η σχολή Καλών Τεχνών κ.α και δεν είχε καµία σχέση ούτε µε τα ΚΑΤΕΕ ή τα ΤΕΙ 
αργότερα. Η σύγχυση δε που προκλήθηκε µετά την κατάργηση των ξεχωριστών εισαγωγικών 
εξετάσεων και η ένταξή της εισαγωγής των φοιτητών µε το σύστηµα των Γενικών και 
µάλιστα µαζί µε άλλες σχολές των ΤΕΙ ήταν απλώς µια σκόπιµη ενέργεια του ΥΠΕΠΘ και 
της τότε πολιτικής του για την σταδιακή αλλοίωση των χαρακτηριστικών της Σχολής καθώς 
και του ιδιαίτερου ρόλου της.    
 

Οι πτυχιούχοι της ΑΣΕΤΕΜ αποτελούσαν,  σύµφωνα µε το 
 Ν. 576/1977,τον κλάδο 7 και προτάσσονται στους διορισµούς έναντι όλων των άλλων 
Μηχανικών που τελείωναν την ΠΑΤΕΣ, οι οποίοι διορίζονται µόνο ελλείψει πτυχιούχων της 
ΑΣΕΤΕΜ, όπως ορίζει το άρθρο 15 του παραπάνω νόµου. ∆ηλαδή η πολιτεία  αναγνωρίζει 
και µε αυτόν το νόµο ως καταλληλότερους για την εκπαίδευση τους πτυχιούχους της 
ΑΣΕΤΕΜ που είναι και οι µόνοι, ακόµη και σήµερα, που λαµβάνουν πτυχίο «εκπαιδευτικού 
τεχνολόγου µηχανικού». 

Έτσι µε ουσιαστικά ανύπαρκτο το πρόβληµα της επαγγελµατικής αποκατάστασης 
φθάνουµε στη ψήφιση του Ν.1566/85 όπου εκτός των άλλων θεσµοθετείται: 
Α) η αναλογία διορισµών 70% -30% για τους πτυχιούχους ΑΣΕΤΕΜ και ΤΕΙ_ΠΑΤΕΣ 
αντίστοιχα. 
Β) η ίδρυση των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ). 
 Με µεταγενέστερο νόµο οι πτυχιούχοι της ΑΣΕΤΕΜ και οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ που έχουν 
πτυχίο ΠΑΤΕΣ αποτελούν τον κλάδο ΠΕ-17, οι µηχανικοί ΑΕΙ που έχουν πτυχίο ΠΑΤΕΣ  
τον κλάδο ΠΕ-12 και οι εργαστηριακοί καθηγητές  (εργοδηγοί ή πτυχιούχοι ΤΕΛ µε ΠΑΤΕΣ) 
τον κλάδο ΤΕ-1. 
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Στα Ε.Π.Λ εισάγεται το µάθηµα «Τεχνολογία και Παραγωγή» (5 ώρες εβδοµαδιαία στην Ά 
τάξη) που το αναλυτικό του πρόγραµµα είναι το ίδιο µε αυτό του µαθήµατος της Γενικής 
Τεχνολογίας που διδάσκεται στην ΑΣΕΤΕΜ. Οι πτυχιούχοι της ΑΣΕΤΕΜ είναι οι µοναδικοί 
που έχουν εκπαιδευτεί στη διδακτική µεθοδολογία του µαθήµατος, αλλά δεν τους δίδεται η 
αποκλειστική ανάθεση διδασκαλίας από το ΥΠΕΠΘ, που στα πλαίσια µιας ιδιότυπης 
κοινωνικής πολιτικής αναθέτει το µάθηµα σε όλους σχεδόν τους κλάδους των τεχνικών 
ειδικοτήτων ακόµη και σε ειδικότητες άσχετες µε το συγκεκριµένο αντικείµενο, όπως των 
Γεωπόνων. 
Την περίοδο αυτή έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες των διαφόρων συντεχνιών επιστηµονικών 
κλάδων να διεισδύσουν στην εκπαίδευση. Η ραγδαία αύξηση της ανεργίας και ο αυξανόµενος 
αριθµός πτυχιούχων εντείνει τις πιέσεις στην πολιτεία, η οποία ενδίδει χωρίς να µελετήσει τις  
εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού  προσωπικού, στις 
πιέσεις που σύντοµα µεταβάλλονται σε πελατειακές σχέσεις. Η ΠΑΤΕΣ δέχεται υποψηφίους 
και για τις ειδικότητες που έχει η ΑΣΕΤΕΜ, ιδρύει παραρτήµατα σε όλη την Ελλάδα, ενώ µε 
υπουργικές αποφάσεις αυξάνεται εντυπωσιακά ο αριθµός των εισαγοµένων. 
Οι ΤΕ-1, µε φοίτηση δύο εξαµήνων στα ΤΕΙ, «βαφτίζονται» ΠΕ-17 (Ν.1829/90  και 
Ν.2009/92) και καταλαµβάνουν τις θέσεις των πτυχιούχων της ΑΣΕΤΕΜ. Οι θέσεις οι οποίες 
δηµιουργούνται δεν καταλαµβάνονται πια από τους λίγους πτυχιούχους, που ανακηρύσσει 
κάθε χρόνο η σχολή µας, αλλά από εκπαιδευτικούς άλλων κλάδων που είτε είχαν την 
εκπαίδευση ως δεύτερη επιλογή ή βρέθηκαν σε αυτήν εξ ανάγκης, λόγω της ανεργίας στον 
τοµέα τους. Επίσης οι πολλές και διαφορετικές ειδικότητες έφεραν ανοµοιογένεια και πολλές 
συντεχνιακές αντιθέσεις στο χώρο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε ότι αρνητικό αυτό 
συνεπάγεται, τόσο στη δοµή της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και στη µαθησιακή 
διαδικασία (π.χ Γεωπόνοι, φυσικοί, αρχιτέκτονες κ.ά στην Τεχνολογία). 

Πρέπει να αναφέρουµε ότι οι παρεµβάσεις της Ε.Τ.Ε αυτό το διάστηµα ήταν 
καθοριστικές. Καταφέραµε να καταργηθεί η τροπολογία σκάνδαλο που ευνοούσε µε 
απαράδεκτο τρόπο τους ΤΕ-1 και θεσµοθετήθηκε (Ν.2158/1993), µε πρόταση της Ε.Τ.Ε, 
δίκαιη αναλογία (µε βάση των αριθµό των εγγεγραµµένων στις επετηρίδες) µεταξύ των 
κλάδων ΠΕ-12 και ΠΕ-17( Ν.2413/1996). 

Στις 8 Οκτωβρίου 1993 (Π.∆ 451) εισάγεται η διδασκαλία του µαθήµατος της 
Τεχνολογίας στα Γυµνάσια. Το ΥΠΕΠΘ υιοθετεί όλα τα σκέλη της πρότασης (29/1993) του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Αναλυτικό πρόγραµµα, ωρολόγιο πρόγραµµα, διδακτέα ύλη) 
εκτός από αυτό που αφορούσε το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό, γιατί υποδείκνυε ρητά 
τους πτυχιούχους της ΑΣΕΤΕΜ ως καταλληλότερους για τη διδασκαλία του. Έτσι  η 
ανάθεση διδασκαλίας του δίδεται ξανά (όπως η "τεχνολογία και παραγωγή")σε όλους σχεδόν 
τους κλάδους των τεχνικών ειδικοτήτων. Όµως οι συνεχείς παρεµβάσεις της Ε.Τ.Ε, η 
ανάδειξη του επιστηµονικού και διδακτικού έργου των συναδέλφων αλλά και της 
εκπαιδευτικής µεθοδολογίας της Σχολής, µέσα από επιστηµονικές ηµερίδες, διεθνή συνέδρια 
και επιµορφώσεις είχαν ως αποτέλεσµα το 50% περίπου των θέσεων στα Γυµνάσια να 
καλυφθούν από πτυχιούχους µας. Οι διορισµοί από το 1994 µέχρι και το 1997 έχουν ως 
συνέπεια την αποσυµφόρηση των επετηρίδων των ειδικοτήτων µας, ενώ οι εναποµείναντες σε 
αυτές αποκτούν αρκετή προϋπηρεσία που θα τους επιτρέψει µετά την κατάργηση της 
επετηρίδας (Ν2525/97) να διεκδικήσουν και να επιτύχουν µόνιµο διορισµό. 
  Πρέπει επίσης να αναφέρουµε ότι ανεξάρτητα µε το ποιο κόµµα κυβερνούσε, η Ε.Τ.Ε 
εισακούστηκε αρκετές φορές από το υπουργείο Παιδείας, (µε εξαίρεση την τελευταία τριετία 
). Απόδειξη οι νοµοθετικές παρεµβάσεις της, αλλά και οι προτεινόµενες εγκύκλιοι που 
θεσπίστηκαν και εφαρµόζονται µέχρι σήµερα. 
Επίσης είχε συνεργασία µε την ΟΛΜΕ, µε τα κόµµατα και µε Πανεπιστηµιακούς φορείς. 
∆υστυχώς δεν εισακούστηκε και δεν είχε καµιά σχεδόν συνεργασία µε τη ∆ιοίκηση της 
Σχολής. Είµαστε σίγουροι ότι αν οι προτάσεις µας είχαν υιοθετηθεί από τη διοίκηση της 
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Σχολής, κυρίως την τέως που ασκούσε διοίκηση για 18 έτη, θα ήταν άλλο το µέλλον των 
πτυχιούχων σήµερα. 

Ας συνεχίσουµε όµως την πορεία µας. Με την κατάργηση της επετηρίδας 
καθιερώνεται ο διαγωνισµός του ΑΣΕΠ. Σταδιακά εντός  πενταετίας µειώνεται (κατά 20%) ο 
αριθµός των διοριζόµενων από επετηρίδα και αυξάνεται των επιτυχόντων από το διαγωνισµό 
του ΑΣΕΠ. Επίσης µε το άρθρο 138 του Ν.2725 /1999  εξασφαλίζουν διορισµό και οι έχοντες 
δεκαεξάµηνη προϋπηρεσία µέχρι την 30-6-1997. ∆ιορισµοί όµως δεν γίνονται για δύο συνεχή 
έτη, 1998 και 1999, λόγω της αναδιάρθρωσης της Τεχνικής – Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 
που προκύπτει από την ίδρυση των ΤΕΕ  (Ν2640/1998). Οι ανάγκες όµως για εκπαιδευτικό 
προσωπικό στα ΤΕΕ, τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, είναι µεγάλες έτσι προσλαµβάνονται 
αρκετοί αναπληρωτές, (πολλοί δεν είχαν παιδαγωγικές σπουδές) . Στον πρώτο διαγωνισµό 
του ΑΣΕΠ που πραγµατοποιείται για τις τεχνικές ειδικότητες το 2002 δίδεται η δυνατότητα 
συµµετοχής ατόµων χωρίς καµία Παιδαγωγική Κατάρτιση (παρ 21 άρθρο 6 του 
Ν2909/2001). Ουσιαστικά µε το νόµο αυτό παύει το παιδαγωγικό πτυχίο να αποτελεί την 
απαραίτητη προϋπόθεση για  να γίνει κάποιος εκπαιδευτικός. Έτσι στον αιώνα της δια βίου 
εκπαίδευσης,  στον αιώνα του µαθαίνω πως πρέπει να µαθαίνω, τη στιγµή που τα 
εκπαιδευτικά συστήµατα όλων των προηγµένων χωρών επαναπροσδιoρίζουν το ρόλο του 
εκπαιδευτικού προς τα πάνω, αφού τον θέλουν υποστηρικτή και σύµβουλο του παιδιού µε 
ολοκληρωµένη ψυχοπαιδαγωγική εκπαίδευση, ο ελληνικός «εκσυγχρονισµός» της 
εκπαίδευσης επιτάσσει την οπισθοδρόµηση µε την απόρριψη των Παιδαγωγικών Σπουδών. 
Οι αντιδράσεις µας  είναι έντονες αλλά οι πόρτες του Υπουργείου είναι ερµητικά κλειστές, 
γιατί οι εµπνευστές του µοντέλου εκπαίδευσης χωρίς καταρτισµένους εκπαιδευτικούς 
προετοιµάζουν το επόµενο κτύπηµα, το κλείσιµο της ΣΕΛΕΤΕ. 

Με το νόµο 3027/2002, καταργείται η ΣΕΛΕΤΕ χωρίς να γίνει η παραµικρή 
αξιολόγηση του έργου της, χωρίς να εκτιµηθεί η σπουδαιότητα του ρόλου της και χωρίς να 
τεκµηριώνεται επιστηµονικά η ανάγκη της κατάργησής της. 
Χωρίς να ληφθεί υπόψη η οµόφωνη απόφαση της ΟΛΜΕ,  οι θέσεις της Ε.Τ.Ε και οι απόψεις 
διακεκριµένων ακαδηµαϊκών, αλλά ούτε καν και της τότε διοίκησης της Σχολής, που την 
τελευταία στιγµή, για να περισώσει ότι µπορούσε από την υστεροφηµία της, πρότεινε την 
Πανεπιστηµιοποίηση της Σχολής. 

Στη θέση της δηµιουργείται η ΑΣΠΑΙΤΕ, που η αποστολή της, σύµφωνα µε το νόµο, 
συµπίπτει µε αυτήν των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και περιλαµβάνει την 
παράλληλη παροχή παιδαγωγικής εκπαίδευσης. ∆ηµιουργείται πιο απλά ένα «Παιδαγωγικό 
ΤΕΙ» πράγµα αλλόκοτο, αφού τα ΤΕΙ έχουν σκοπό να καταρτίζουν στελέχη εφαρµογών, ενώ 
η Παιδαγωγική εκπαίδευση, σε όλον τον κόσµο και θεσµοθετηµένα και στη χώρα µας, 
παρέχεται από Πανεπιστήµια.  
Έτσι ορθά η σχολή θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα ιδιότυπο µόρφωµα. ∆εν µπορούµε 
να φανταστούµε τι είχαν στο µυαλό τους να δηµιουργήσουν όσοι το πρότειναν και το 
θεσµοθέτησαν, ποιές είναι οι ουσιαστικές ανάγκες που καλύπτει και ποιός ο ρόλος της.  

Η ΣΕΛΕΤΕ από πρότυπη σχολή της Ευρώπης, όπως την χαρακτήριζε η UNESCO, 
καταλήγει ως ΑΣΠΑΙΤΕ, µια σχολή συµπληρωµατική των ΤΕΙ. Όταν άλλοι στα 4 χρόνια 
σπουδών παίρνουν πτυχίο Πανεπιστηµίου και άλλοι στα 5 χρόνια πτυχίο Πολυτεχνείου, οι 
πτυχιούχοι ΑΣΠΑΙΤΕ χρειάζονται 5 χρόνια για να αποκτήσουν πτυχίο ισότιµο και αντίστοιχο 
µε αυτό των ΤΕΙ. Αν κάποιος αποφασίσει να µην συνεχίσει τις σπουδές του πέραν των 
τεσσάρων ετών έχει τη δυνατότητα να λάβει µέρος στο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ, αλλά οι 
πιθανότητες επιτυχίας του είναι µικρές, γιατί θα µειονεκτεί όσον αφορά το επιστηµονικό 
αντικείµενο έναντι όλων των άλλων υποψηφίων από Πολυτεχνεία, Πανεπιστήµια και ΤΕΙ. 
Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι η εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, είναι να 
διορίζονται πλέον στην εκπαίδευση οι έχοντες Πανεπιστηµιακό Τίτλο και η πολιτεία έχει 
αρχίσει να κάνει πράξη αυτήν την εισήγηση, µε τον αποκλεισµό των πτυχιούχων της 

 4



ΑΣΕΤΕΜ σήµερα και συνεπώς και της ΑΣΠΑΙΤΕ  αύριο, από τη διδασκαλία των µαθηµάτων 
στα Ενιαία Λύκεια. Πρέπει επίσης να λάβετε σοβαρά υπόψιν σας ότι το τµήµα Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης και Ψηφιακών Συστηµάτων, που δηµιουργήθηκε στο Πανεπιστήµιο Πειραιά, 
πριν από 5 χρόνια, έχει ήδη ανακηρύξει τους πρώτους πτυχιούχους, οι οποίοι από τη θέση του 
ισχυρότερου θα διεκδικήσουν τις ίδιες θέσεις µε εσάς. 

Για ποιο λόγο δηµιουργήθηκε αυτή η σχολή και για ποιο λόγο να την επιλέξει 
κάποιος. Η σχολή αυτή άλλωστε δεν έχει ούτε τη δυνατότητα που έχουν οι Παιδαγωγικές 
Σχολές  εκπαίδευσης  καθηγητών ακόµη για την προσχολική αγωγή: να διοργανώσει 
µεταπτυχιακά προγράµµατα και να πραγµατοποιεί  βασική έρευνα. ∆εν έχει λοιπόν, για εµάς, 
η σχολή, µε τη σηµερινή της µορφή, ελπίδα επιβίωσης γιατί απλά δεν έχει λόγο ύπαρξης. 
Εκτός αν σκοπός της πολιτείας ήταν να δηµιουργηθεί άλλο ένα ΤΕΙ στην Αττική! 

Ας επανέλθουµε όµως στις εξελίξεις που επηρεάζουν το σήµερα 
Με το Νόµο 3027/2002 δηµιουργείται ο Ενιαίος Πίνακας Αναπληρωτών. Οι διορισµοί 
γίνονται σε ποσοστό 75% από τους επιτυχόντες του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ και 25% από 
τους εγγεγραµµένους στον Ενιαίο Πίνακα.  Το ποσοστό αυτό πρόκειται να αλλάξει  σε 60% -
40%, αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις πρόσφατες εξαγγελίες του ΥΠΕΠΘ. Επίσης οι θέσεις που 
δεν καλύπτονται από το διαγωνισµό του ΑΣΕΠ καλύπτονται από τους εγγεγραµµένους στον 
Ενιαίο Πίνακα και έτσι  οι διορισµοί από τον Ενιαίο Πίνακα µπορεί να ξεπεράσουν και 
αυτούς από το διαγωνισµό του ΑΣΕΠ. Το πρόβληµα είναι ότι στον Ενιαίο Πίνακα µπορούν 
να εγγράφονται µόνο όσοι έχουν προϋπηρεσία στη δηµόσια δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
Λίγοι µήνες ή και µέρες προϋπηρεσίας αξίζουν περισσότερο από τον Παιδαγωγικό τίτλο, 
σύµφωνα µε το νοµοθέτη Έτσι εσείς δεν µπορείτε να εγγραφείτε στον πίνακα αυτόν, όταν 
τελειώσετε τις σπουδές σας. Αν όµως βρείτε προϋπηρεσία  (άραγε από πού) θα προηγείστε 
όλων όσων δεν έχουν Παιδαγωγικό Τίτλο και ενδεχοµένως έχουν περισσότερη προϋπηρεσία 
από εσάς. ∆υστυχώς στον Ενιαίο Πίνακα και κυρίως στις ειδικότητες των Μηχανολόγων, 
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών υπάρχουν πολλά άτοµα τα οποία δεν έχουν τα τυπικά 
προσόντα (πτυχίο ΑΣΕΤΕΜ ή ΠΑΤΕΣ) και πρόκειται να διοριστούν άµεσα, αφού και η νέα 
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, µε τις τελευταίες εξαγγελίες της, φρόντισε να 
"τακτοποιήσει" τους έχοντες τριάντα µήνες προϋπηρεσία, άσχετα µε την κατοχή ή όχι 
Παιδαγωγικού τίτλου. Το καταδικάζουµε. 

Πρέπει να τονίσουµε, ότι όσοι έχουν διοριστεί χωρίς Παιδαγωγικές Σπουδές, µε την 
εφαρµογή των παραπάνω ευεργετικών για αυτούς ρυθµίσεων, δεν έχουν µέχρι σήµερα, έστω 
και εκ των υστέρων, λάβει καµία Παιδαγωγική Κατάρτιση. Στα σχολεία µας δηλαδή 
εργάζονται, όσο και αν φαίνεται τραγικό, ανεκπαίδευτοι εκπαιδευτικοί. 
 Η θέση της Ε.Τ.Ε είναι ξεκάθαρη γιατί είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένη και πρακτικά 
αναγνωρισµένη: 
Κανένας διορισµός χωρίς Παιδαγωγικό Πτυχίο. 
Τέλος, τον Ιούνιο του 2003 (νόµος για τις σχολικές βιβλιοθήκες) εντάσσονται στις ρυθµίσεις 
διορισµού και οι δεκαεξαµηνίτες που δεν έχουν παιδαγωγικό τίτλο. 
Ας γίνουµε όµως κάπως αισιόδοξοι, κοιτάζοντας λίγο πιο πέρα από το παράλογο σκηνικό που 
έφτιαξαν κάποιοι αγνοώντας όλους µας. 
Η τεχνολογική εκπαίδευση, στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης, θεωρείται, από όλους τους 
διεθνείς οργανισµούς, το πλέον απαραίτητο για τον καθέναν -ανεξάρτητα από µελλοντικές 
επαγγελµατικές επιλογές- εκπαιδευτικό στοιχείο της γενικής εκπαίδευσης. Όλες οι 
προηγµένες χώρες έχουν επαναπροσδιορίσει την Γενική Παιδεία ενισχύοντας την 
τεχνολογική της διάσταση. Τα τεχνολογικά µαθήµατα υπάρχουν από το ∆ηµοτικό µέχρι το 
Λύκειο, µε εξαίρεση τη χώρα µας που ο όρος  Γενική Παιδεία σηµαίνει το ίδιο ακριβώς που 
σήµαινε πριν από αρκετές δεκαετίες. 
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Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση: 
Το επάγγελµα των εκπαιδευτικών θα υποστεί ριζικές αλλαγές κατά τις επόµενες δεκαετίες. Οι 
διδάσκοντες και οι εκπαιδευτές γίνονται οδηγοί, σύµβουλοι, και διαµεσολαβητές. Ο ρόλος 
τους, ο οποίος είναι πολύ σηµαντικός, είναι να βοηθούν και να ενισχύουν τους 
διδασκόµενους οι οποίοι, στο µέτρο του δυνατού, είναι και οι ίδιοι υπεύθυνοι για την 
εκπαίδευσή τους. Βασική παράµετρος των αλλαγών η δια βίου εκπαίδευση, που στηρίζεται 
στην απόκτηση Τεχνολογικής κουλτούρας. 
 Σε πολλές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και συµφωνίες που έχει υπογράψει η χώρα µας, 
στο πλαίσιο της Κοινότητας, περιλαµβάνεται η ανάγκη της προώθησης της τεχνολογικής 
εκπαίδευσης. 
Στην Ευρώπη, την Αυστραλία, τις Ηνωµένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, το Χονγκ Κονγκ κ.λπ. υπάρχει 
πλήθος πανεπιστηµιακών σχολών που εκπαιδεύουν φοιτητές στο αντικείµενο της τεχνολογικής 
εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι µπορούν να απασχοληθούν τόσο στην εκπαίδευση, όσο και στην 
αγορά εργασίας, ως περιζήτητα στελέχη επιχειρήσεων, λόγω της ελαστικότητας και της γενικής 
τεχνολογικής υποδοµής που διαθέτουν.  
Να λοιπόν η ανάγκη που δηµιουργείται και θα πρέπει να καλυφθεί άµεσα.  
Χωρίς την ύπαρξη πανεπιστηµιακής σχολής που θα κάνει έρευνα και θα υποστηρίζει 
επιστηµονικά το σπουδαίο αυτό θεσµό, δεν είναι δυνατόν να αποκτήσει το αυτονόητο κύρος 
που επιβάλλεται τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και στην κοινωνία. Η 
ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (ΑΣΠΑΙΤΕ) είναι η µόνη σχολή στη χώρα µας που προσφέρει βασικό 
πρόγραµµα εκπαίδευσης καθηγητών στην τεχνολογική εκπαίδευση στο πλαίσιο της γενικής 
εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτόν είναι αναγκαία η µετεξέλιξη της ΣΕΛΕΤΕ σε πανεπιστηµιακή, 
µε το συγκεκριµένο αντικείµενο, τη στιγµή που ιδρύεται πλήθος πανεπιστηµιακών σχολών 
και τµηµάτων σε ήδη κορεσµένους τοµείς, µε µεγάλο κοινωνικό και εκπαιδευτικό κόστος. Η 
πανεπιστηµιακή αυτή σχολή θα εκπαιδεύει τους καθηγητές τόσο της τεχνολογικής εκπαίδευσης 
στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης όσο και της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης.. 
Στη χώρα µας δεν υπάρχει σχολή που να εκπαιδεύει εκπαιδευτικούς ικανούς να ανταποκριθούν σε 
αυτές τις νέες απαιτήσεις..  
Πουθενά δεν υπάρχει ένα οργανωµένο πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών σε αντικείµενα όπως: 
∆ιοίκηση Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, οργάνωσης και προγραµµατισµού της ΤΕΕ, 
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, ∆ιδακτικής  των Τεχνολογικών Μαθηµάτων, Εκπαιδευτικής 
Τεχνολογίας κ,ά. Τα Πανεπιστήµια  δεν κατάφεραν να  δηµιουργήσουν τµήµατα που θα δίνουν το 
πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και ∆ιδακτικής Επάρκειας, παρόλο που είχαν την δυνατότητα από 
το1997 να το κάνουν. 

 
Η ΣΕΛΕΤΕ, µε την υποδοµή και εµπειρία της, µπορεί και πρέπει ανοίξει ξανά νέους 
ορίζοντες. 
                                                                     Σεραφείµ Τριβέλλας 
                                                     Πρόεδρος της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών 
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