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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΝΕΙ ΠΛΑΤΕΣ ΣΤΑ IEK! 

ΕΒΑΛΑΝ ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΟΥΣ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
"Έτοιµοι να καταργήσουν και τα Γενικά Λύκεια! Εκπαίδευση µόνον για τους έχοντες και κατέχοντες! 

του Μάκη Βραχιολίδη 
vrachiolidis(S)yahoo.gr 

Την παραµονή της καρατόµησης 
2.500 εκπαιδευτικών από 

τα Τεχνικά και Επαγγελµατικά 
Λύκεια και το λουκέτο σε πολλές 

σχολές, ο υπουργός Παιδείας 
έδινε το «παρών» στα εγκαίνια των 

νέών εγκαταστάσεων του IEK ΑΚΜΗ και 
του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στον Πειραιά. 

Σηµειολογική η παρουσία του υπουργού 
ο οποίος από την µια διαλύει τη 

δηµόσια εκπαίδευση, (βάζει λουκέτο σε 
σχολεία και πανεπιστηµιακές σχολές- σχέδιο 

"Αθηνά", απολύει εκπαιδευτικούς) και 
από την άλλη διαφηµίζει φιέστες ιδιωτικών 

εκπαιδευτηρίων. 
Ο Κ. Αρβανιτόπουλος τον οποίο βλέπουµε 
να φωτογραφίζεται µε τον κ. Ροδόπουλο 
της ΑΚΜΗΣ, όχι µόνο παρέστη στα εγκαίνια 

των νέων εγκαταστάσεων της ιδιωτικής 
σχολής αλλά έβγαλε και λόγο στον οποίο 
εξήρε τη συµβολή του Οµίλου, τονίζοντας 

ότι «τέτοιες επενδύσεις και πρωτοβουλίες 
σηµατοδοτούν µία νέα εποχή για 

την πόλη και τη χώρα γενικότερά»! Ήξερε 
τι έλεγε. Είναι η νέα εποχή κατάργησης 
της δηµόσιας εκπαίδευσης και προώθησης 

των µαθητών της στην ιδιωτική εκπαίδευση. 

Μέσα στα ίδια πλαίσια, η κυβέρνηση Σαµαρά 
οραµατίζεται το οριστικό λουκέτο 

σε όλα τα Λύκεια της χώρας µε το σκεπτικό 
ότι ως ∆ηµόσια εκπαίδευση νοείται η υποχρεωτική 

εκπαίδευση, τουτέστιν αυτή 
µέχρι και το Γυµνάσιο! Άρα, µια και το Λύκειο 

δεν θεωρείται υποχρεωτική εκπαίδευ¬ 

ση, η Πολιτεία θα ορίζει ότι όσοι θέλουν 
να φοιτήσουν στο Λύκειο θα πρέπει να εγγράφονται 

στα Ιδιωτικά Λύκεια Με λίγα 
λόγια τέλος στη ∆ηµόσια εκπαίδευση όπως 

την γνωρίζαµε. Η εκπαίδευση πλέον 
θα είναι για τους λίγους και όσους έχουν 
φουσκωµένο πορτοφόλι! Η Ελλάς επιστρέφει 

στα χρόνια του Βυζαντίου και της 
Αρχαίας Αθήνας, τότε που εκπαίδευση απολάµβαναν 

οι ...έχοντες και κατέχοντες! 
Ο Βενιζέλος δεσµεύτηκε: «∆εν θα καταργηθούν 

Τοµείς και Ειδικότητες της Τεχνικής-Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης» 

¦ ∆ήλωσε ότι είχε ενηµερωθεί για διαθεσιµότητα 
µόνο των υπεραρίθµων εκπαιδευ¬ 

τικών και όχι για αδιάκρπο ξήλωµα! 
Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και πρόεδρος 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ κ. Ευάγγελος Βενιζέλος 
δέχθηκε αντιπροσωπεία εκπαιδευτικών 
από ειδικότητες που πλήττονται από 

το άρθρο 82 του προς ψήφιση Πολυνοµοσχεδίου. 
Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε 

στο Ηράκλειο της Κρήτης στο ξενοδοχείο 
Galaxy παρουσία εκπροσώπων της Τεχνικής 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, συνεργατών, 
βουλευτών και στελεχών του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ, της κας Άντζελας Γκερέκου, 
του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου 
Αρναουτάκη, του ∆ηµάρχου Ηρακλείου κ. 
Γιάννη Κου ράκη, και της γνωστής κας Α¬ 

φροδίτης Άλ Σαλάχ. 
Σε όλη τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπαιδευτικοί 

των θιγόµενων κλάδων διαδήλωναν 
ειρηνικά έξω από το κτήριο. 

Ο κ. Βενιζέλος ξεκίνησε τη συζήτηση, καθησυχάζοντας 
τους εκπαιδευτικούς ότι όλοι 

οι πλεονάζοντες καθηγητές κλάδων 
του Τοµέα Υγείας θα µεταταγούν στο Υπουργείο 

Υγείας. Οι εκπαιδευτικοί διευκρίνισαν 
στον Πρόεδρο ότι: — 

∆ΕΝ είναι πλεονάζοντες, ούτε υπεράριθµοι, 
κανείς από τους εκπαιδευτικούς 

των κλάδων και των ειδικοτήτων που καταργούνται. 
Αντίθετα, κάθε χρόνο παρουσιάζονται 

κενά εκπαιδευτικών, τα οποία 
µάλιστα δεν καλύφθηκαν κατά το σχολικό 
έτος που πέρασε. — 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ οι αντίστοιχοι Τοµείς 
και Ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ. µε 
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους φοιτούντες 

µαθητές αλλά και τις επόµενες γενιές 
µαθητών. — 

Οι καταργούµενες ειδικότητες αφορούν 
στα σχολεία της Τ.Ε.Ε., µε το µεγαλύτερο 

ποσοστό µαθητών και τις καλύτερες 
επιδόσεις. — 

To «φιλέτο» αυτό παραδίδεται στα ιδιωτικά 
Ι.Ε.Κ που έχουν υπέρογκα δίδακτρα 

µε αποτέλεσµα τον αποκλεισµό και την 
περιθωριοποίηση των µαθητών της Τ.Ε.Ε. 
που διαµένουν µακράν των αστικών κέντρων 

και προέρχονται κυρίως από τα µεσαία 
και χαµηλά οικονοµικά στρώµατα. 

τ- Όλα αυτά κινούνται στον αντίποδα των 
εξαγγελιών της Κυβέρνησης για ενίσχυση 
της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 

σε ποσοστά 50-50% σε σχέση µε τη 
Γενική. 

ΕΒΑΛΑΝ ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΟΥΣ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

www.clipnews.gr
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- Πολλά σχολείαΤης Τ.Ε.Ε. οδηγούνται 
σε κλείσιµο µε Ολέθριες συνέπειες για τη 
∆ηµόσια ∆ωρεάν Τεχνική Επαγγελµατική 
Εκπαίδευση και την Παιδεία. 
Η αντιπροσωπεία κατάθεσε συγκεκριµένα 
στοιχεία από την πόλη του Ηρακλείου, όπου άι 

µαθητές µόνο του Τοµέα Υγείας Έβπερνούντους 

700, ότι θα κλείσουν τα 2 από 
τα 7 σχολεία της T.E.E. και ότι το ποσοστό 

Τεχνικής / Γενικής Εκπαίδευσης 
τώρα είναι 40-60%, η µεγαλύτερη ίσως-αναλογία 

σε όλη την Επικράτεια. 
Ο κ. Βενιζέλος έδειξε ότι αιφνιδιάστηκε από 

την «είδηση» ότι κλείνουν Τοµείς καίΕι- . 
δικότητες των ΕΠΑ Λ. - ΕΠΑ.!, και επικαλέστηκε 

ότι η ενηµέρωση που του είχε γίνει 
αφορούσε στη διαθεσιµότητα υπεραρίθµων 

εκπαιδευτικών ΚΑΙ ΜΟΝΟ ! 
∆ήλωσε ότι στο σχέδιο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για 
το Νέο Τεχνολογικό Λύκειο προβλέπεται η 

λειτουργία όλων των λειτουργούντων σήµερα 
Τοµέων και Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. 

-ΕΠΑ.Σ., µε την προσθήκη ενός ακόµη 
(4ου) έτους Εξειδίκευσης και ότι τ^ο 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν έχει µετακινηθεί από τη θέση 

του αυτή ! Σχολίασε µάλιστα ότι είναι 
αναµενόµενο να συµβούν εκτροχιασµοί από 

τους πολιτικούς στόχους, όταν οι αλλαγές 
στο χώρο της Παιδείας, που έπρεπε 

να γίνουν µε µελέτη και συναίνεση εδώ 
και πολλά χρόνια, γίνονται τώρα βιαστικά, 
χωρίς συνεννόηση και υπό το κράτος πιέσεων. 

∆ήλωσε ότι ^ίναι αδιανόητο οι συγκεκριµένοι 
Τοµείς tai Ειδικότητες να µην 

υπάρχουν στο Νέο Σχολείο της Τ.Ε.Ε. και 
ότι θα κάνει ό,τι περνάει ano το χέρι του 
για να µην καταργηθούν! 
Ερωτηθείς για το εάν ο χρόνος που αποµένει 

µέχρι την ψήφιση του Πολυνοµοσχεδίου 
επαρκεί για την ανατροπή της κατά- , 

στάσης που διαµορφώθηκε,-.απάντησε µε 
νόηµα: «Όταν υπάρχει ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ, 

υπάρχει πάντα περιθώριο για να γίνει 
η απαραίτητη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ πριν από 
την ψήφιση του Νοµοσχεδίου στη Βουλή»! 

∆ΙΑΒΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

«ΠΑΡΑΒΑΙΝΕΤΕ TO ΚΑΘΗΚΟΝ ΣΑΣ ΑΦΟΥ, 
ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜρΝΟ ΠΑ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΤΕ 

ΤΑ "ΝΟΥΜΕΡΑ" ΠΟΥ ΖΗΤΑ Η 
ΤΡΟΙΚΑ ΑΠΟΛΥΕΤΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
ΠΟΥ ∆ΕΝ ∆ΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ME ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ» 
To πολυνοµοσχέδιο που πρόκειται να τε-. 
θεί σε ψηφοφορία στή Βουλή, προβλέπει 
την κατάργηση 50 ειδικοτήτων από τη ∆ηµόσια 

∆ευτεροβάθµια* Τεχνική Επαγγελµατική 
Εκπαίδευση. Έτσι, 2.500 εκπαιδευτικοί 

οδηγούνται άκριτα σε διαθεσιµότητα, 
χωρίς κανενός είδους αξιολόγηση. 

Οι εκπαιδευτικοί ανήκουν στόυς υπαλλήλους 
του στενού δηµοσίου τοµέα και είναι 

από τις ελάχιστες κατηγορίες δηµοσίων υπαλλήλων, 
που διορίζονται µε µεθόδους 

απόλυτα διαφανείς, αξιοκρατικές και νοµιµότατες. 
Αποτελεί παράβαση καθήκοντος 

η σκανδαλώδης παράβλεψη του γεγονότος 
ότι επιλέγεται να ικανοποιήσει τα 

«νούµερα» που ζητά η; τρόικα, µία οµάδα 
εργαζοµένων, πού δε διορίστηκε µε ρουσφέτια, 

ούτε µπήκε από το παράθυρο! 
Οι προς κατάργηση ειδικότητες αποτελούν 

έναν πυρήνα.έλξηςίστη ∆ηµόσια Τε¬ 

χνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση, για µία 
µεγάλη οµάδα µαθητών, χωρίς καµία απολύτως 

οικονοµική επιβάρυνση. Η ξεκάθαρη 
πρόθεση του πολυνοµοσχεδίου είναι 

να µετατρέψει την εκπαίδευση σε εµπορεύσιµο 

είδος για λίγους και να καταδικάσει 
την πληθώρα των οικονοµικά ασθενέστερων 

στην κατηγορία του ανειδίκευτου 
εργατικού δυναµικού, επιδιώκοντας, παράλληλα, 

να απαλλάξει εν µέρει τους κυβερνώντες 
από τις δαπάνες της ∆ηµόσιας 

Παιδείας. 
To σύνολο των προς κατάργηση ειδικοτήτων, 

ανάµεσα στις οποίες συµπεριλαµβάνονται 
και ολόκληροι τοµείς, όπως Υγείας 

και Πρόνοιας και Γραφικών. Τεχνών, θα 
παρέχεται στο εξής ano άλλες δοµές. Η 
Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση, σε 
ό,τι αφορά, προς το παρόν τουλάχιστον 
τις ειδικότητες προς κατάργηση, εκχωρείται 

µε τρόπο απροκάλυπτο στα ιδιωτικά 
κέντρα σπουδών, που ήδη άρχισαν να τρίβουν 

τα χέρια τους από ικανοποίηση και 
να εγκαινιάζουν, µε τις ευχές του Υπουργού 

Παιδείας, καινούρια συγκροτήµατα. 
Οι σπουδές στα IEK διαφέρουν σε αρκετά 
σηµεία από αυτές στη ∆ηµόσια ∆ευτεροβάθµια 

Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση. 
Στα IEK δεν παρέχονται βιβλία και απαιτούνται 

δίδακτρα. Επιπλέον, ενώ στη 
∆ηµόσια ∆ευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική 

Εκπαίδευση παρέχεται πτυχίο 
κατόπιν απολυτηρίων εξετάσεων στο πέρας 

της φοίτησης, τα IEK δεν παρέχουν 
πτυχίο, παρά µόνο µία βεβαίωση επαγγελµατικής 

κατάρτισης. Οι σπουδαστές των 
IEK καλούνται να συµµετέχουν σε εξετάσεις 

πιστοποίησης, µε καταβολή εξέταστρων 
και πολλαπλά επί αποτυχίας, για να 

τους αποδοθεί τελικά το δίπλωµα της ειδικότητας 
ano το Υπουργειο Παιδείας. To ίδιο 

Υπουργείο, που απολύει τώρα, µε το 
παρόν νοµοσχέδιο^ τους µόνιµους εκπαιδευτικούς 

του, διατείνεται ότι οι εν λόγω 

ειδικότητες δεν είναι δηµοφιλείς, ούτε είναι 
χρήσιµες ή ότι, αν τελικά είναι, µπορούν 

να παρέχονται σε ιδιωτικό επίπεδο. 
To Υπουργείο δεν υπολογίζει ότι πρώτος 
ο ιδιωτικός τοµέας θα καταργούσε τις συγκεκριµένες 

ειδικότητες από τις σχολές 
του, αν αυτές δεν ήταν δηµοφιλείς και δεν 
παρείχαν εργασιακή διέξοδο στους αποφοίτους 

τους, εκτός αν θεωρεί ότι οι ιδιώτες 
δεν λειτουργούν µε βάση το κέρδος. 

Επί πλέον, οι εναποµείνασες ειδικότητες 
στη ∆ηµόσια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση 

δε βρίσκονται ανάµεσα στις 
πρώτες προτιµήσεις των γυναικών- To νοµοσχέδιο 

µη λαµβάνοντας , καθόλου υπόψη 
αυτήν την παράµετρο, περιορίζει το 

εύρος επιλογής αντικειµένου σπουδών από 
το γυναικείο πληθυσµό και, εµµέσως 

πλην σαφώς, αποκλείει από τη ∆ηµόσια 
Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση ένα 
µεγάλο µέρος αύτού. Με αυτόν τον τρόπο, 

έρχεται σε σύγκρουση µε όσα πρεσβεύουν 
η ελληνική πολιτεία, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και ο ΟΗΕ στα θέµατα ισότητας 
των φύλων. 
Μέγιστη δε αγανάκτηση προκαλεί η ειρωνική 

ανάρτηση των πινάκων των καθηγητών 
που οδηγούνται σε απόλυση, µε τα 

προσωπικά στοιχεία τους σε κοινή πρόσβαση, 
από την Παρασκευή 12/07/2013, 

προκαταλαµβάνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο 
την απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, 

πριν καν ψηφιστεί το πολυνοµοσχέδιο. 

Καλούµε τα ΜΜΕ να στηρίξουν τις όποιες 
προσπάθειες διεκδίκησης των δικαιωµάτων 

των εκπαιδευτικών της ∆ηµόσιας Τεχνικής 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, µε 

την παρουσία τους στις κατά τόπους κινητοποιήσεις, 
µε προεξάρχουσες: 

• To συλλαλητήριο την Τρίτη 16/07/2013 
στην Πλατεία Κλαυθµώνος, στις 11:30 το 
πρωί και το βράδυ στις 20:00 στο Σύνταγµα, 

µε συναυλία και ολονυκτία. 

• To πανελλαδικό συλλαλητήριο την Τετάρτη 
17/07/2013, στο Σύνταγµα στις 

19:00 
Ευχαριστούµε εκ των προτέρων. 
Οι κάτωθι υπογεγραµµένοι: 
ϊ.Αξιώτάκης Απόστολος - Ιατροί, Οδοντίατροι, 

Φαρµακοποιοί, Νοσηλευτές ΑΕΙ - Πα^ 
νελλήνιος Σύλλογος Πανεπιστηµιακών Εκπαιδευτικών 

Υγείας ∆ηµόσιας ∆ευτεροβάθµιας 
Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 

2. Κοτινοπούλου Χάιδω - Πρόεδρος Πανελληνίου 
Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φυσικοθεραπευτών 

∆ηµόσιας ∆ευτεροβάθµιας 
Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. 

3. Νικολινάκου Σταυρούλα, Κουκουµπέτη 
Ευαγγελία - Σύλλογος Πτυχιούχων Εκπαιδευτικών 

Τοµέα Γραφικών Τεχνών ∆ηµόσιας 
∆ευτεροβάθµιας Τεχνικής Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης 
4. Κλήµης Ευάγγελος - Πρόεδρος Πανελληνίου 

Συλλόγου Εκπαιδευτικών Νοσηλευτών 
ΤΕΙ ∆ηµόσιας ∆ευτεροβάθµιας Τεχνικής 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 
5. Χάλκου Ειρήνη - Αντιπρόεδρος Πανελληνίου 

Συνδέσµου Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ, 
Πρόεδρος Τοµέα Εκπαιδευτικών ∆ηµόσιας 

∆ευτεροβάθµιας Τεχνικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης 

6. Κοσµά Παναγιώτα - Πρόεδρος Πανελληνίου 
Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κοµµωτικής 

∆ηµόσιας ∆ευτεροβάθµιας Τεχνικής 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 
7. Κυπριανίδου Αγγελική - Πρόεδρος Συλλόγου 

Αισθητικών Αποφοίτων ΤΕΙ Εκπαιδευτικών 
Ελλάδας στη ∆ηµόσια ∆ευτεροβάθµια 

Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση. 

. 
8. Στεφανίδου ∆έσποινα - Πρόεδρος ΣΕΤΕ 
στη ∆ηµόσια ∆ευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική 

Εκπαίδευση και σύσσωµοι 
οι εκπαιδευτικοί όλων των υπό κατάργηση 
ειδικοτήτων. 
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