Αθήνα, 07-01-2018

ΠΡΟ : Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων
Κοιν. : Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη

ΘΕΜΑ : Ένταξη παραγωγικών σχολών της ΕΛ.Α. στο 3ο Επιστημονικό
Πεδίο

Με έθπιεμε θαη ιύπε πιεξνυνξεζήθακε τελ απάλτεσε τνπ Αλαπιεξστή
Τπνπξγνύ Πξνστασίαο τνπ Πνιίτε, θ. Σόσθα, στελ εξώτεσε επτά βνπιεπτώλ τνπ
ΤΡΗΕΑ κε τίτιν «Γηαθξητηθή κεταρείξησε εηο βάξνο καζετώλ τνπ 3νπ
επηστεκνληθνύ πε ίνπ, ππνςευίσλ γηα αστπλνκηθέο σρνιέο .
Αλαπιεξστήο
Τπνπξγόο απνξξίπτεη τελ έλταμε τσλ Αστπλνκηθώλ ρνιώλ στν 3ν Δπηστεκνληθό
Πε ίν Δπηστήκεο Τγείαο θαη Εσήο επηθαινύκελνο « ότη τν γλσστηθό
αλτηθείκελν τσλ καζεκάτσλ βαξύτεταο απτνύ αυελόο ε σρετίδεταη σε ηθαλό
βαζκό κε τηο βασηθέο γλώσεηο πνπ θαιείταη λα έρεη ν ππνςήυηνο γηα τηο
Αστπλνκηθέο ρνιέο, όσν κε εθείλεο τσλ ππνινίπσλ Δπηστεκνληθώλ Πε ίσλ,
αυετέξνπ ε πξόσβασε τσλ ππνςευίσλ σε απτό, ελ εμασυαιίδεταη ησότηκα γηα
όινπο τνπο ππνςήυηνπο, εμαητίαο τσλ ηαυνξετηθώλ σπλτειεστώλ βαξύτεταο
η ιόγνη πνπ επηθαιείταη ν Αλαπιεξστήο Τπνπξγόο είλαη έσινη θαη είρλνπλ,
κάιινλ, ειιηπή γλώσε τνπ ζέκατνο. Ζ πξόσβασε στηο παξαγσγηθέο σρνιέο τεο
ΔΛ.Α. θαη τηο ρνιέο Ππξνσβεστηθήο Αθα εκίαο γίλεταη απτή τε στηγκή από
όια τα ππόινηπα Δπηστεκνληθά Πε ία 1ν Δπηστεκνληθό Πε ίν: Αλζξσπηστηθέο,
Ννκηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηστήκεο, 2ν Δπηστεκνληθό Πε ίν: Θετηθέο θαη
Σερλνινγηθέο Δπηστήκεο θαη 4ν Δπηστεκνληθό Πε ίν: Δπηστήκεο ηθνλνκίαο θαη
Πιεξνυνξηθή εθτόο από τν 3ν. Πνηα καζήκατα βαξύτεταο ζεσξεί σο απαξαίτετα
γηα τνπο ππνςευίνπο απτώλ τσλ σρνιώλ; Αλ είλαη τα Μαζεκατηθά τότε γηατί
επητξέπεταη ε είσν νο από τε Θεσξετηθή Κατεύζπλσε; Αλ είλαη τα Αξραία ή ε
Ηστνξία γηατί επητξέπεταη ε είσν νο από τε Θετηθή; Ζ αιήζεηα είλαη ότη νη κόλνη
πνπ απνθιείνλταη από τηο Αστπλνκηθέο θαη Ππξνσβεστηθέο ρνιέο είλαη όσνη
ππνςήυηνη επηιέγνπλ λα εμεταστνύλ σο τέταξτν κάζεκα στε Βηνινγία
Πξνσαλατνιησκνύ ή στε Βηνινγία Γεληθήο Παη είαο.
κνλνκεξήο απτόο
απνθιεησκόο είλαη αλαητηνιόγετνο πνιύ ε πεξησσότεξν τελ σεκεξηλή επνρή όταλ
ζέκατα όπσο ε Γελετηθή, τν DNA, νη ηθνινγηθέο Καταστξνυέο, νη Μετα ντηθέο
Ασζέλεηεο θιπ. απντεινύλ κέξνο τεο θαζεκεξηλότεταο τσλ Αστπλνκηθώλ θαη τσλ
Ππξνσβεστώλ.
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Σν εύτεξν επηρείξεκα τνπ Αλαπιεξστή Τπνπξγνύ - πεξί αλησότηκεο πξόσβασεο απνξξίπτεταη από τν ί ην τν Τπνπξγείν Παη είαο, τν νπνίν έρεη τνπνζετήσεη 37
Σκήκατα ΑΔΗ θαη ΣΔΗ Παη αγσγηθά, Γπκλαστηθέο Αθα εκίεο, Μνπσηθώλ
πνπ ώλ, Θεάτξνπ θιπ. σο θνηλά κεταμύ όισλ τσλ Δπηστεκνληθώλ Πε ίσλ.
Σν επίπε ν τσλ ζεκάτσλ θαη τεο ύιεο στα εμεταδόκελα καζήκατα τνπ 3νπ
Δπηστεκνληθνύ Πε ίνπ όπσο θαη σε όια τα παλειια ηθώο εμεταδόκελα
καζήκατα είλαη σταζκησκέλν θαη ελ είλαη σε θακία πεξίπτσσε «επθνιότεξν
από τν αλτίστνηρν επίπε ν τσλ ππόινηπσλ καζεκάτσλ. Σν Πε ίν απτό
σπγθελτξώλεη ππνςευίνπο πςεινύ επηπέ νπ, θαζώο πεξηιακβάλεη εκνυηιείο
σρνιέο, αιιά απτόο ε κπνξεί λα είλαη ιόγνο τηκσξίαο απτώλ τσλ καζετώλ. Δθτόο
θαη αλ τν Τπνπξγείν Πξνστασίαο τνπ Πνιίτε ελ επηζπκεί τελ είσν ν τσλ
θαιύτεξσλ ππνςευίσλ στηο Αστπλνκηθέο ρνιέο.
Όπσο, νξζά, επησεκαίλνπλ θαη νη επτά θπβεξλετηθνί βνπιεπτέο, τα παξαπάλσ
σπληστνύλ ηάθξησε εηο βάξνο τσλ καζετώλ πνπ επηιέγνπλ λα είλαη ππνςήυηνη στν
3ν Δπηστεκνληθό Πε ίν θαη παξαβηάδνπλ τηο πλταγκατηθέο Αξρέο τεο Ησότεταο
θαη τεο Ησνλνκίαο. Δπηπιένλ, ελ στεξίδνλταη σε θακία παη αγσγηθή ή
επηστεκνληθή αξρή θαη καο θάλνπλ λα αλαξστηόκαστε γηα τν πνηα σπλτερληαθή
σθνπηκότετα ππνθξύπτνπλ.
Καλούμε ηα Υποςπγεία Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη και Παιδείαρ να
επανεξεηάζοςν ηην απόθαζή ηοςρ και να ενηάξοςν άμεζα ηιρ Αζηςνομικέρ
Σσολέρ και ηιρ Σσολέρ Πςποζβεζηικήρ Ακαδημίαρ ζηο 3ο Επιζηημονικό Πεδίο
για ηοςρ ςποτηθίοςρ ηυν Πανελλαδικών Εξεηάζευν ηος 2018.

Σν Γ τεο Π.Δ.Β. Παλειιήληα Έλσσε Βηνεπηστεκόλσλ
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