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Πολεµική δράση 
εξήγγειλε n ΟΛΜΕ 
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣ A 

Κινητοποιήσεις και εκστρατεία ενηµέρωσα του κοινού 
ακόµη και στις... παραλίες σχεδιάζει n ΟΛΜΕ, αναζητώντας 
κοινωνικές συµµαχίες κατά του προγράµµατος διαθεσιµότητας 

2.500 καθηγητών. Εχοντας εξαγγείλει την πρόθεσή 
του για απεργία διαρκείας µε την έναρξη τα επόµενα 
σχολικής xpovms, xQes το ∆.Σ. τα ΟΛΜΕ αποφάσισε σειρά 
δράσεων έωε τον Σεπτέµβριο, που περιλαµβάνουν -πλην 
των συλλαλητηρίων- επικοινωνιακή εκστρατεία µε καταχωρίσει 

σε εφηµερίδεε και ραδιοφωνικά σποτ. Από την 
πλευρά του, το υπ. Παιδείαε απάντησε xQes στιε επικρίσε^ 
τα ΟΛΜΕ, µε την κυριότερη διευκρίνιση ότι οι 13.165 µαθητέε 

που από την περασµένη σχολική χρονιά 2012-13 
επέλεξαν ειδικότητεδ των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) 
και Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑΣ), σι οποίε5 καταργούνται 
θα tis ολοκληρώσουν (os ότου να αποφοιτήσουν. 

Ειδικότερα, το ∆.Σ. τα ΟΛΜΕ θα πραγµατοποιήσει 
σήµερα (1 µ.µ.) διαµαρτυρία στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 
Εκπαίδευσα Αττικήδ. Τη ∆ευτέρα θα γίνει νέο συλλαλητήριο 
στην πλατεία Συντάγµατοε µε συναυλία και ολονυκτία µαζί 
µε tous εργαζόµενουε στουε δήµουε. Επίσα, n ΟΛΜΕ θα 
συµµετάσχει στο συλλαλη- 

Απεργία διαρκείας 
µε την έναρξη 
της επόµενης 
σχολικής χρονιάς 
και επικοινωνιακή 
εκστρατεία. 

τήριο τα προσεχούε Τρίτα, 
ηµέρα πανελλαδικήε απερYias. 

To ∆.Σ. τα τα οµοσπονδίαε 
αποφάσισε να γίνουν 

καταχωρίσει σε κυριακάτικεε 
εφηµερίδεδ και ραδιοφωνικά 

σποτ µε ττε Θέσεΐ5 
τα, ενώ θα αποσταλούν ανοιχτέε 

επιστολέε otous γονεί5 
(«θα περιγράφονται οι επιπτώσειε 

των κυβερνητικών 
µέτρων στην εκπαίδευση) και tous βουλευτέε («θα επισηµαίνεται 

n προσωπική ευθύνη tous να µην υπερψηφίσουν 
για διαθεσιµότητεε και απολύσει στην εκπαίδευση, και 
όχι µόνο»). 

To υπ. Παιδείαδ, πάντωε, για το πρόγραµµα διαθεσιµότητα^ 
και την επιλογή να καταργηθούν ειδικότητεε των ΕΠΑΛ 
και ΕΠΑΣ ανέφερε χθεε τα ακόλουθα: 

• Στα ΕΠΑΛ υπάρχουν 12 τοµείε επαγγελµάτων µε επιµέρουε 
ειδικότητεε (καταργούνται 2 τοµείδ) και στ\5 ΕΠΑΣ 

30 ειδικότητεε εκ των οποίων καταργούνται 8. Από tous 
12 τοµείε µε ειδικότητεε, σι πέντε (κοµµωτικήδ, αισθητικήε, 
γραφικών τεχνών, apYupoxpuaoxo'i'as, σχεδίασα και παραγωγήε 

ενδύµατοε) δεν αποτελούν αντικείµενο τα δευτεροβάθµια5 
εκπαίδευσα, αλλά επαγγελµατία δεξιότητεβ, 

που µπορούν να γίνονται στα δηµόσια IEK, τα Κέντρα ∆ιά 
Βίου Μάθησα ή τα ΤΕΙ. Οι υπόλοιπε5 7 ειδικότητεε (βοηθοί 
φαρµακείων, φυσιοθεραπευτών, ακτινολογικών εργαστηρίων, 
οδοντοτεχνιτών, νοσηλευτών, ιατρικών και βιολογικών 
εργαστηρίων και βοηθοί βρεφονηπιοκόµων) αφορούν σε 
επαγγέλµατα, µε χαµηλέε επαγγελµατικέε προοπτικέδ. 

• Οι καταργήσει δεν εξυπηρετούν ιδιωτικά συµφέροντα, 
αφού σε όλη τη χώρα λειτουργούν li ιδιωτικά ΕΠΑΛ και 
ΕΠΑΣ (µε ελάχιστεδ ειδικότητε5) έναντι 387 δηµόσιων 
ΕΠΑΛ και 102 δηµόσιων ΕΠΑΣ. 

• Τον Σεπτέµβριο 2013 στιε καταργούµενεε ειδικότητεΞ 
θα υπάρχουν 7.205 µαθητέβ στη Γ' τάξη των ΕΠΑΛ και 
5.960 στη B' τάξη (και τελευταία) των ΕΠΑΣ. Για τη διδασκαλία 
στιε δύο τάξειε των καταργούµενων ειδικοτήτων θα απασχοληθούν 

ωροµίσθιοι καθηγητέε, µε προτεραιότητα πρόσληψα 
γι' αυτούβ που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα. 
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