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ΓΚΑΦΑ ΟΛΚΗΣ TOY ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΠΕΡ∆ΕΨΕ ΤΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ TOY · ΣΕ ΑΡΓΟ ΘΑΝΑΤΟ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΚΟΒΟΥΝ 50 ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ, 2.000 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ, 1 5.000 ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΟ 

Υπουργός ανακοίνωσε προσόντα σε ειδικότητες που καταργεί! 
Tns ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΙΑΤΣΟΥ 

ρώτα ο pa0nras». Αυτό 
mm I ΊΒ ήταν το σλόγκαν και π 

ff Η Bf φιλοσοφία του υπουρ- 

γειου Παι6εία5 επί θηleias 
Avvas ∆ιαµαντοπούλου. 

«Τελευταίθ5 ο µαθητής». Αυτή είναι 
n επιλογή και και' επέκταση οι πράξε» 

του υπουργείου Παιδείας επί Onieias 
Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου. 

Υπογράφοντα$ τον «αργό θάνατο» 
Tns τεχνικής επαγγελµατικής εκπαί5euons, 

ο unoupyos Παιδείας δηµιούργησε 
δύο κατηγορίε5 θυµάτων: tous 

εκπαιδευτικούς και tous µαθητές. Ακόµη 
ανέδειξε την Ελλάδα eos τη µόνη 

χώρα που δεν θα δίνει επαγγελµατικά 
προσόντα oious anocpoirous των επαγγελµατικών 

σχολών, δηλαδή ηλεκτρολόγου$, 
υδραυλικού5 και λοιπού$ 

τεχνίτες. 
Εκτός λοιπόν από tous 2.000 εκπαιδευτικούε, 

που σε r\iyis µέρες 
µπαίνουν σε διαθεσιµότητα και οδεύουν 

npos την απόλυση, 12.000 
έως 15.000 µαθητές βρίσκονται κυριολεκτικά 

στον αέρα. Τόσοι υπολογίζεται 
ότι είναι αυτοί που φοιτούν 

στα Επαγγελµατικό Λύκεια και Σχολές 
κι έχουν επιλέξει ειδικότητε5 οι οποίε$ 

καταργούνται. 
Με την απόφαση του αυτή, ο υπουργός 

Παιδείας, ο onoios έχει ταχθεί, 
λόγω θέσης, να υπερασπίζεται τη 

δηµόσια εκπαίδευση, ανοίγει νέους σηpavriKOus 
ορίζοντες στην ιδιωτική πρωτοβουλία, 
την οποία µάλιστα, κατά περίπτωση, 

υποστηρίζει και προσωπικά. 

Οι µαθητές στην τϋχη τους 
Στο σχεδιασµό για την κατάργηση 

των 50 ειδικοτήτων (και όχι 46 που έδωσε 
το υπουργείο Παιδείας) δεν υπάρχει 
καµία µέριµνα για την τύχη των 

µαθητών που φοιτούν ήδη σε τάξεις 
των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ Συνολικά 
93.000 παιδιά σπουδάζουν σήµερα 
στη δηµόσια δευτεροβάθµια επαγγελµατική 

και τεχνική εκπαίδευση έχοντας 
στο µυαλό τους τρεις προοπτικές: a) 
να αποκτήσουν επαγγελµατικά πτυχία 
για να βγουν στην αγορά εργασία5, β) 
να συνεχίσουν τις σπουδές tous στη 
µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση όπως 
είναι τα IEK, γ) να συνεχίσουν τις σπουδές 

tous σε κάποιο ΤΕΙ. 
Μετά την εξέλιξη αυτή, οι δύο πρώτε5 

προοπτικέ$ εξαφανίζονται πλέον 
για tous µαθητή που τον Σεπτέµβριο θα 
συνέχιζαν τη φοίτηση tous στη B' ή 
στην Γ' τάξη σε κάποιο από τα 507 δηµόσια 

ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, εφ' όσον ο κλά6os 
tous καταργήθηκε. Σε 12.000 έως 

15.000 υπολογίζονται ότι είναι αυτοί 
οι µαθητές που βρίσκονται στο κενό. 
Και λέµε υπολογίζονται, αφού to υ- 

∆ευτεροβάθµια επαγγελµατική και τεχνική εκπαίδευση, 
δηµόσια και ιδιωτική 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

526 (του υπ. Παιδεια) 

89 (άλλων υπουργείων) 

Σύνολο: 616 

108.933 • 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ 

432 ηµερήσια  

62 εσπερινά  

Σύνολο: 494 93.009 
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And auTOUs oi 8.581 ti'vai 
EKnaiSeuTiKof EidiKomTcov ek tcov 

3%) onoi'cov oi 2.000 anoAuovrai, 
oi 500 pETaTdooovTai • 

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ 

1 2 ηµερήσια (75 εκπαιδ, όλων των ειδικ.) -*- 474 
1 εσπερινό (32 εκπαιδ, όλων των ειδικ.) -*- 149 
Σύνολο: 1 3 

Σύνολο δηµόσια και ιδιωτικά: 507 

Απόαυτού5 οι: 

•62.000 
θα φοιτήσουν σε 
B' και Γ' τάξη •12.000 

έω$ 15.000 
(ένα$ (nous 4) δεν 
έχει ειδικότητα 

ΠΗΓΗ: Στοιχεία Tns Ελληνική; Στατιστικ Υπηρεσία; που επεξεργάστηκε το ΚΑΝΕΠ Tns ΓΣΕΕ στην ετήσια έκθεση τρυ 2012 

πουργείο Παιδείας δεν έχει δώσει στοιχεία. 
∆εν αποκλείεται µάλιστα ο αριθµός 
auras να φτάσει µέχρι και tous 

18 000, καθά» οι ειδικότητες που καταργήθηκαν 
είναι από tis πιο περιζήτητες 

(νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτέ5, 
βρεφονηπιοκόµοι κ.ά.) 

Τι θα κάνουν άραγε αυτοί οι µαθητές, 
που, εν µέσω Kpions, n πολιτεία 

τούς έκλεισε την πόρτα Tns 6npooias τεχνικής 
εκπαίδευση5; Τα πιθανότερα σενάρια: 

1. Να αλλάξουν ειδικότητα και να 

ξεκινήσουν πάλι από το µηδέν (στην 
A' τάξη) µε ό,τι αυτό συνεπάγεται σε 
χρόνο και αντοχέ5. 

2. Να διακόψουν τη φοίτηση tous 
και να βγουν στην αγορά εργασία eos 
απόφοιτοι ins υποχρεωτική5 εκπαίδευσα, 

µε µόνο tous εφόδιο το απολυτήριο 
Γυµνασίου. Να γίνουν δηλαδή 

ανειδίκευτοι εργάτε5. Ανεργοι, µε tis 
ευχές Tns ποηιτείας. 

3. Να αλλάξουν εντελά^ κατεύθυνση 
και να πάνε στο Ενιαίο Λύκειο, 

από την A' τάξη. Μπορούν; Εάν µπο¬ 

ρούν, γιατί ακολούθησαν την τεχνική 
εκπαίδευση και όχι την ακαδηµαϊκή; 

Υπέρ των ιδιωτικών 
Είναι πασιφανέ5 ότι ο όγκος των µαθητών 

θα οδηγηθεί υποχρεωτικά npos 
το δεύτερο σενάριο, εκτό$ εάν βρεθούν 
ιδιώτες και δώσουν λύση. Εδώ και καιρό, 

άλλωστε, οι ιδιοκτήτες µικρών ιδιωτικών 
σχολείων, που είχαν πρόβληµα 

επιβίωσα λόγω διαρροής των 
µαθητών, αναζητούσαν τρόπο να επε¬ 

κτείνουν τις δοµέ$ tous. Μόνο τα ιδιωτικά 
σχολεία εξάλλου έχουν tis απαιτούµε^ 

υποδοµέ5 για να λειτουργήσουν 
τέτοιες σχολές. 

Οι πολυπληθέστεροι κλάδοι που εξαφανίζονται 
από την κατάργηση των 

50 ειδικοτήτων είναι ο Τοµέα5 Υγείας 
και npovoias, n Αισθητική, n Κοµµωτική 

και οι Γραφικές Τέχνε$. Η απόφαση 
να µπει «µαχαίρι» oris ειδικότητε5 Tns 

τεχνικής εκπαίδευση5 συνοδεύτηκε και 
από το σκεπτικό ότι «σήµερα τα Επαγγελµατικά 

και Τεχνικά Λύκεια δεν επι- 

Υπουργείο Παιδείας: έ£ω χηµικά, µέσα παγωνιά 
Εξω από το υπουργείο Παιδείας, χθε$ το µεσηµέρι: 

εκρηκτικό κλίµα, ένταση και χηµικά. Μέσα 
στο υπουργικό γραφείο, την ίδια στιγµή: Παγωµένη, 
τυπική και άκαρπη εξελίχτηκε n συνάντηση του κ. 
Αρβανιτόπουλου µε την ΟΛΜΕ. 

Ο unoupYOS Παιδείας διάβασε otous συνδικαλιστέ5 
το non-paper µε tis κατηγορίε5 των εκπαιδευτικών 

που µπαίνουν σε διαθεσιµότητα ή µετατάσσονται, 
το οποίο είχε δοθεί στη δηµοσιότητα µία µέρα 

πριν. 
Οταν οι συγκεντρωµένοι καθηγητέ5 πληροφορήθηκαν 

ότι n συνάντηση απέβη «άκαρπη» και ότι ο 
unoupyos Παιδείας επιµένει otis κατάργησε» θέσεων, 

επιχείρησαν να παραβιάσουν τα κάγκελα και ακολούθησαν 
µικροεπεισόδια και χρήση χηµικών από 

τα MAT. 
«Χιλιάδες συνάδελφοι pas οδηγούνται στην ανεργία 

λόγω των αδηφάγων απαιτήσεων ms TpoiKas, 

παρά τα κροκοδείλια δάκρυα των υπουργών ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµιση5 και Παιδείας. Χιλιάδες οικογένειες 

εκπαιδευτικών οδηγούνται στην οικονοµική 
και κοινωνική εξαθλίωση και χιλιάδες µαθητές µας 
θα αναζητούν το Σεπτέµβρη το σχολείο tous και δεν 
θα το βρίσκουν», έλεγε n ανακοίνωση Tns ΟΛΜΕ. 

Η ΟΛΜΕ συντάσσεται σε κοινό αγωνιστικό µέτωπο 
6p0ons µε την ΠΟΕ-ΟΤΑ ενάντια στην υποχρεωτική 

µετάταξη και διαθεσιµότητα χιλιάδων εκπαιδευτικών, 
που θα οδηγήσει σε απολύσε» και καλεί 

όλε5 τ» ΕΛΜΕ να οργανώσουν κινητοποιήσε» aii. 
∆ιευθύνσε» Εκπαίδευση5. Ο oroxos είναι να µη γίνουν 

ονοµαστικοί οι κατάλογοι των υπεράριθµων 
εκπαιδευτικών και όσων θα µπουν σε διαθεσιµότητα. 

Καλεί ακόµη τα µέλη των ΠΥΣ∆Ε (διορισµένα 
και αιρετά) να µη βάλουν την υπογραφή tous σε καµιά 

υπεραριθµία, διαθεσιµότητα ή απόλυση εκπαιδευτικού. 

«Η κυβέρνηση καταδικάζει σε "ξαφνικό θάνατο" 
2.500 καθηγητέ5 στέλνοντά5 tous στην ανεργία, καtapYcbvras 

τρε» ολόκληροι τοµείς στα ΕΠΑΛ και 
t» ΕΠΑΣ. Πάνω από 20.000 µαθητές θα αναζητούν 
από το Σεπτέµβρη το σχολείο tous και δεν θα το 
βρίσκουν. Παραχωρείται έτσι ένα µεγάλο φιλέτο Tns 
Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευση5 βορά στον 
αδηφάγο ιδιωτικό τοµέα. Και έπεται συνέχεια», αναφέρει 

n ανακοίνωση Tns. 
Αύριο καλεί tous εκπαιδευτικού5 σε συλλαλητήριο, 

µε τη συµµετοχή ms Α∆Ε∆Υ, στην πλατεία 
Κλαυθµώνο5. Μετά το συλλαλητήριο θα γίνει σύ3κεψη 

στα γραφεία Tns opoonov6ias για σχεδιασµό 
των κινητοποιήσεων, ενώ προγραµµατίζει µεγάλη συγκέντρωση 

την επόµενη Τρίτη ή Τετάρτη στην Αθήνα, 
ηµέρα που θα συζητιέται στη Βουλή το νέο νοµοσχέδιο. 

ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ 

τελούν το ρόλο tous και αντιµετωπίζουν 
στρέβλωσε» και πελατειακές σχέσε»». 
Για να εξυγιανθούν, εποµένως, αποφασίστηκε 

να καταργηθούν! 
Η µόνη προσπάθεια να ανεβεί ο πήxus 

στην τεχνική δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
έγινε επί θητείας Μαριέττα5 

Γιαννάκου. Τέθηκαν, τότε, για την ίδρυση 
των ιδιωτικών Τεχνικών Λυκείων 

προδιαγραφέ5 αντίστοιχε5 µε αυτέ5 
των δηµόσιων, µε αποτέλεσµα να συρρικνωθεί 

ο ιδιοατικός τοµέα5. 
Εχει σηµασία να θυµίσουµε ότι n τεχνική 

εκπαίδευση ήταν n «αγαπηµένη» 
όλων των υπουργών Παιδείας. Π' 

αυτό και ταλαιπωρήθηκε από τ» κατά 
καιρούς εξαγγελίες tous περί αναβάθµισης. 

Αλλη µια τέτοια εξαγγελία έκανε 
χθε$ ο υπουργός Παιδείας. 
Μιλώντας χθε5 στο πλαίσιο ηµερίδας 

που διοργάνωσε ο Εθνικός Οργανισµός 
niOTonoinons Προσόντων και Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ), 
για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ο κ. 
Αρβανιτόπουλθ5 είπε ότι µε το νέο Τεχνικό 

Λύκειο που σχεδιάζουν «αναβαθµίζεται 
n τεχνική εκπαίδευση». 

Ανακοίνωσε µάλιστα την απόδοση 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων σε αποφοίτους 

ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ. Ανάγνωσε, 
στη συνέχεια, το µακρύ κατάλογο µε τ» 
ειδικότητες που θα οδηγούν σε επαγγελµατικά 

δικαιώµατα. Ανάµεσα σε αυτές 
είναι και σι 50 ειδικότητες που καταργήθηκαν. 

∆ηλαδή, σι καταργηµένε$ 
ειδικότητες θα έχουν επαγγελµατικά 
δικαιώµατα. Κατάλαβε κανεί5; 
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