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Στην τεχνική εκπαίδευση θα πέσει τελικά ο πέλεκυς 
των απολύσεων. ∆ύο χιλιάδες εκπαιδευτι- 

Εκπαιδευτικοί ανά κατηγορία/κλάδο/ 
ειδικότητα που χάνουν την οργανική 
tous θέση 

κούς από τα Τεχνικά Λύκεια θα θυσιάσει, αρχικώς, 
το υπουργείο Παιδείας στον βωµό της διαθεσιµότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα αρθούν 46 από τις 110 
ειδικότητες που υπήρχαν συνολικά έως σήµερα, µε 
συνέπεια να καταργηθούν 2.500 οργανικές θέσεις 
της τεχνικής εκπαίδευσης. Ετσι, 2.000 εκπαιδευτικοί 

που υπηρετούσαν σε αυτές τις θέσεις θα τεθούν 
σε διαθεσιµότητα και οι υπόλοιποι θα µεταταγούν 
σε διοικητικές θέσεις. 

To σενάριο που επικράτησε τελικά για τη συµµετοχή 
του υπουργείου Παιδείας στις 12.500 διαθεσιµότητες 

(ρου ζητεί n τρόικα) είναι το παρακάτω και 
περιλαµβάνει τρία βήµατα: 
1o: Υποχρεωτική µετάταξη των υπεράριθµων 
εκπαιδευτικών που πλεονάζουν από τη ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση στις 4.933 κενές οργανικές θέσεις της 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Αφορά τις ειδικότητες 
των γυµναστών, πληροφορικής, γαλλικής φιλολογίας, 

θεατρικών σπουδών, µουσικής και καλλιτεχνικών. 

2o: ∆ιαθεσιµότητα 2.000 εκπαιδευτικών που 
προκύπτουν από την κατάργηση 46 ειδικοτήτων 
της τεχνικής εκπαίδευσης. Οι υπόλοιποι 500 (από 
τους 2.500) θα µεταταγούν, όπως αναφέρει το υπουργείο 

Παιδείας, σε διοικητικές'θέσεις. 
3o: Υποχρεωτική µετάταξη όσων εκπαιδευτικών 
συνεχίζουν να πλεονάζουν στην κατηγορία Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης 
στις 2.500 κενές οργανικές θέσεις διοικητικών υΓ 
ήάλλήλων αντίστοιχης κατηγορίας. Οι εκπαιδευτικοί 

θα µεταταγούν τόσο στην κεντρική όσο και στις 
περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου, καθώς και 
σε δηµόσια IEK. 

Μετά την εξέλιξη αυτή εξαφανίζεται από την Τεχνική 
και Επαγγελµατική Εκπαίδευση ο Τοµέας Υγείας 

και Πρόνοιας και οι ειδικότητες Αισθητικής, Κοµµωτικής 
και Γραφικών Τεχνών στα ΕΠΑΛ και στις 

ΕΠΑΣ. Στην πλειονότητα τους οι εκπαιδευτικοί που 
µπαίνουν σε διαθεσιµότητα είναι απόφοιτοι ∆ευτεMHML 
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AEG'ci HAEKTPOTEXNITEZ 5$ 
AE01.02 - MHXANOTEXNITEE 84 
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AE01.14 - KOnTIKHI-PAnTIKHI 5 
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riE17.13- TFXNOAOrOi MOYZIKHZ texnoaoi'IAI 0 
riE18.07- rPAWQN TEXNSfi ¦BHHH 

nE18.04-AII6HTlKHI 211 
hf 18.05 kom.MGTtKHI BHHBi 
11118.07 - IAIPIKDN EPrAJTHPIQN 144 
i1e18.08 - OAONTOTEXNIKHI 49 
nE18.09-KOINQNIKHIEPrAIIAI 39 
be18.10 - NOZHAEYTiKH WSSKUBBBBM 388 
nEl8.11 -MAIEYTIKH 56 
re18.20 • KAQZTOY<t>ANTOYPriAZ HEBSHti 
FIE18.21 - PAAIOAOHA-AKTINOAOriA 10 
he18.24 EPrAZlOOE?AnEIA 
nE18.25-0YZIO6EPAnEIA 110 
TIE 18:26 - rPAd>illKHI SBHHHHHHI 46 
nE18.27-AIAKOZMHTIKHZ 52 
F1E18 29 - <DQTOrPA<t>IAZ 2 -'¦ ξξξφχνική 

και Επαγγελµατική Εκπαίδευση ο Τοµέας Υγείας 
και Πρόνοιας και οι ειδικότητες Αισθητικής, Κοµµωτικής 

και Γραφικών Τεχνών στα ΕΠΑΛ και στις 
ΕΠΑΣ. Στην πλειονότητα τους οι εκπαιδευτικοί που 
µπαίνουν σε διαθεσιµότητα είναι απόφοιτοι ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης ή των πρώην ΚΑΤΕΕ. 
Οι εκπαιδευτικοί, όπως προκύπτει επίσηµα πλέον, 
θα είναι οι πρώτοι που θα µπουν σε κινητικότητα, 

καθώς n απαίτηση της τρόικας είναι για 4.200 δηµοσίους 
υπαλλήλους που θα µπουν σε διαθεσιµότητα 

ώς τα τέλη Ιουλίου και οι υπόλοιποι 8.300 
ώς τα τέλη Σεπτεµβρίοϋ. 

Τεχνικά Λύκεια σε «νέο ρόλο» 
Την απόφαση αυτή να µπει «µαχαίρι» στην Τεχνική 

Εκπαίδευση το υπουργείο Παιδείας τη συνοδεύει 
µάλιστα και µε σχετικό αναλυτικό σκεπτικό. «Αποτελεί 

κοινή παραδοχή ότι τα Επαγγελµατικά και Τεχνικά 
Λύκεια και οι Τεχνικές Σχολές δεν επιτελούν 

σήµερα το ρόλο τους, αντιµετωπίζοντας σειρά στρεβλώσεων 
και πελατειακών σχέσεων» αναφέρει το 

υπουργείο, προσθέτοντας: «Π' αυτό σχεδιάζουµε ένα 
Τεχνικό Λύκειο που θα µεταδίδει τις απαιτούµενες 
τεχνικές και επαγγελµατικές γνώσεις και δεξιότητες, πα 

ράλληλα µε την καθολική εφαρµογή του θεσµού της µα 
θητείας και τη σύνδεση µε την αγορά εργασίας, χωρίς στρε 
βλώσεις και επικαλύψεις µε ανώτερες βαθµίδες τυπικής εκ 
παίδευσης, ή µη τυπικής κατάρτισης». 
. Από τους 2.500 εκπαιδευτικούς των οποίων καταργού 
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νται οι οργανικές θέσεις, σύµφωνο µε το non paper του υπουργείου 
Παιδείας, έχουν εξαιρεθεί εκπαιδευτικοί που έχουν 

οργανική θέση σε σχολεία Ειδικής Αγωγής και όσοι 
έχουν οργανική θέση από δεύτερη ειδικότητα. Επίσης εκπαιδευτικοί 

που είναι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και άτοµα µε αναπηρίες 
θα υποχρεωθούν να µεταταγούν σε διοικητικές υπηρεσίες 
του υπουργείου Παιδείας; 
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