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Της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΙΑΤΣΟΥ 

κκληση σε εθελοντές 
* για να διδάξουν απευ- 

1 θύνει τώρα ο υπουρ- 
Γ^™" γός Παιδείας, εξακολουθώντας 

να παίζει 
JLanni κυριολεκτικά µε την 

τύχη χιλιάδων µαθητών. Συνεπής 
στις απαιτήσεις της τρόικας, αφού 
τους προσέφερε στο πιάτο 2.000 
καθηγητές ειδικοτήτων και άφησε 
στον αέρα 15.000 µαθητές της τεχνικής 

εκπαίδευσης, καλείται εκ 
των υστέρων να δώσει λύση στο αδιέξοδο 

που προκάλεσε. Υπάρχει όµως 
λύση; 

Ο κ. Αρβανιτόπουλος αντιλήφθηκε, 
έστω καθυστερηµένα, ότι 

κάποιοι θα πρέπει να διδάξουν 
τους µαθητές των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ 
που παρακολουθούν τις καταργηµένες 

ειδικότητες µέχρι να αποφοιτήσουν, 
κι έτσι πήρε τπν εξής απόφαση: 

θα προσλάβει, λέει, ωροµίσθιους 
καθηγητές µε 5 ευρώ την 

ώρα ano τους 2.000 που απέλυσε. 
Απόφαση όµως που δεν µπορεί να 
υλοποιηθεί καθώς προσκρούει σε 
δύο εµπόδια: 

a) Νοµικό: ∆εν µπορεί να προσλάβει 
καθπνπτές από κλάδο που 

έχει καταργήσει. Ας υποθέσουµε όµως 
ότι προχωρεί σε νοµοθετική 

ρύθµιση για να ξεπεράσει το εµπόδιο, 
και πάλι σε αδιέξοδο θα οδηγηθεί. 

β) Πρακτικό: Υπάρχει καθπγητής 
που ενώ θα είναι σε διαθεσιµότητα 

λαµβάνοντας το 75% του µισθού 
του, θα δεχθεί να προσλπφθεί 

µε 5 ευρώ τπν ώρα; Εάν µάλιστα 
κάποιος µένει, για παράδειγµα, 
στην Αθήνα, πώς θα πειστεί να πάει 

στο ΕΠΑΛ Λαµίας, που έχει κενή 
θέση; Ο ευρών θα αµειφθεί από τον 
κ. Αρβανιτόπουλο µε 5 ευρώ την 
ώρα. 

Με non paper, αντί επίσπµπς α- 

Τους ζητάει πίσω 
µε 5 ευρώ την ώρα! 
Ο Αρβανιτόπουλος ξέχασε ότι οι µαθπτές των καταργηµένων ειδικοτήτων 
πρέπει να αποφοιτήσουν και τώρα ψάχνει ωροµίσθιους καθπγητές 

νακοίνωσπς, και αφού δέχθηκε 
σκληρότατη κριτική κυρίως από 
τπν ΟΙΕΛΕ, τπν ΟΛΜΕ και τη ΓΣΕΕ 
ότι π εξέλιξπ αυτή θα ευνοήσει την 
ιδιωτική εκπαίδευση, το υπουργείο 
Παιδείας µάς πληροφόρησε ότι: 
S Οι µαθητές που φοιτούν σε αυτές 

τις ειδικότητες είναι 13.165 και 
ότι «θα ολοκληρώσουν απρόσκοπτα 

τις σπουδές τους. Για το σκοπό 
αυτό, θα απασχοληθούν ωροµίσθιοι 

καθηγητές µε προτεραιότητα 
πρόσληψης γι' αυτούς που τέθηκαν 

σε διαθεσιµότητα». 
B Τον Σεπτέµβριο του 2013 crm 

B' τάξη ΕΠΑΛ δεν θα παρέχεται ο 
τοµέας Υγείας και Πρόνοιας καθώς 

και ο τοµέας Εφαρµοσµένων 
και Γραφικών τεχνών, που καταργούνται. 

Οσοι εποµένως αποφοίτησαν 
φέτος από την A' λυκείου 

ΕΠΑΛ ή Γενικού Λυκείου 
δεν θα µπορούν να επιλέξουν τις 
ειδικότητες αυτές. 
B Τον Σεπτέµβριο του 2013 σε 
αυτές τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ 
θα υπάρχουν µόνο µαθητές στη Γ 
τάξη ΕΠΑΛ και αυτοί είναι συνολικά 

7.205, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν 
τις σπουδές τους µε ωρο¬ 

µίσθιους καθηγητές. 
B Τον Σεπτέµβριο του 2013 στην 
A' τάξη ΕΠΑΣ δεν θα παρέχονται 
ειδικότητες που καταργούνται για 
τους µαθητές που αποφοίτπσαν 
φέτος από τπν A' Λυκείου ΕΠΑΛ ή 
Γενικού Λυκείου. Αυτές είναι: αργυροχρυσοχοίας, 

σχεδίασης ενδυµάτων, 
βοηθών φυσιοθεραπευτών, 

βοηθών οδοντοτεχνιτών, βοπθών 
ακτινολογικών εργαστηρίων, βοηθών 

φαρµακείων, αισθητικής τέχνης 
και κοµµωτικής τέχνης. 

B Τον Σεπτέµβριο του 2013 σε αυτές 
τις ειδνκότπτες των ΕΠΑΣ u- 

Εδωσαν τις λίστες διαθεσιµότητας προτού ψηφιστεί ο νόµος! 
Πριν συζητηθεί και ψηφιστεί από το Βουλή το πολυνοµοσχέδιο 

που οδηγεί σε απόλυση 2.000 εκπαιδευτικούς, 
το υπουργείο Παιδείας υλοποιώντας τη 

διάταξη του προς ψήφιση νόµου έδωσε στη δηµοσιότητα 
τις λίστες µε τα ονόµατα των εκπαιδευτικών που θα 

τεθούν σε διαθεσιµότητα τις επόµενες µέρες. Πρόκειται 
για 2.000 εκπαιδευτικούς της τεχνικής εκπαίδευσης, που 
υπηρετούσαν σε επαγγελµατικά λύκεια και σχολές των οποίων 

n ειδικότητα καταργήθηκε. Ακόµη 500 εκπαιδευτικοί 
τεχνικών ειδικοτήτων θα µεταταγούν σε διοικητικές 

θέσεις υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας. 
Με έγγραφο του, που απέστειλε το απόγευµα της Παρασκευής, 

το υπουργείο Παιδείας ζητεί από τις ∆ιευ¬ 

θύνσεις δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης να ενηµερώσουν 
τους εκπαιδευτικούς και να συµπληρώσουν τα στοιχεία 
που τους αφορούν προκειµένου να επικαιροποιηθούν 
οι υπηρεσιακοί τους φάκελοι για να ολοκληρωθεί n διαδικασία 

που θα τους θέσει εκτός σχολείου. 
Υπενθυµίζεται ότι από τη διαθεσιµότητα εξαιρούνται 

εκπαιδευτικοί µε 3άση κοινωνικά κριτήρια όπως πολύτεκνοι, 
µε αναπηρία 67%, όταν έχουν την αποκλειστική 

επιµέλεια τέκνου κ.λπ. 
Για «λίστες της ντροπής» κάνει λόγο n ΟΛΜΕ, κατηγορώντας 

το υπουργείο Παιδείας ότι υλοποιεί διατάξεις 
που δεν έχουν ψηφιστεί και σπέρνει την τροµοκρατία 
στους εκπαιδευτικούς. 

πάρχουν µαθπτές µόνο στη B' 
ΕΠΑΣ και είναι συνολικά 5.960, οι 
οποίοι θα ολοκληρώσουν τις σπουδές 

τους µε ωροµίσθιους καθηγητές. 

Αυτές οι SO ειδικότητες που καταργήθηκαν 
είναι το φιλέτο της τεχνικής 

εκπαίδευσης και έχουν τη 
µεγαλύτερη ζήτηση στους µαθητές 
και τη µεγαλύτερη απορροφητικότητα 

στην αγορά εργασίας. Μόνο 
πέρσι, τετραπλασιάστηκαν οι εγγραφές 

των µαθητών στον τοµέα 
Υγείας και Πρόνοιας. 

Από τα στατιστικά στοιχεία των 
πανελλαδικών εξετάσεων προκύπτει 

ότι συµµετείχαν στις φετινές εξετάσεις 
17.394 απόφοιτοι των 

ΕΠΑΛ που προέρχονται από 19 ειδικότητες. 
Από αυτούς οι 4.783 είναι 

από 3 ειδικότητες του τοµέα 
Υγείας και Πρόνοιας: βοηθών βρεφονηπιοκόµων, 

βοηθών νοσηλευτών 
και βοηθών ιατρικών και µικροβιολογικών 

εργαστηρίων. 
Κι όµως, ο υπουργός Παιδείας 

έχει αντίθετη γνώµη. Είπε, δηλαδή, 
στο επίσηµο σκεπτικό που δηµοσίευσε 

για να εξηγήσει τα περί 
κατάργησης, ότι «αυτές σι ειδικότητες 

προσφέρουν το ίδιο αντικείµενο 
σπουδών που προσφέρεται 

και σε άλλες βαθµίδες (IEK και 
ΤΕΙ) µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται 

σύγχυση στην αγορά εργασίας». 
Μιλάει, δηλαδή, το υπουργείο 

Παιδείας για επικαλύψεις από 
τη µη τυπική εκπαίδευση, όπως 

είναι τα IEK. 
Οµως το ίδιο αντικείµενο σπουδών 

προσφέρεται και σε άλλους τοµείς 
και ειδικότητες Πληροφορικής, 

Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρολογίας, 
Μηχανολογίας και σε άλλες βαθµίδες 

εκπαίδευσης. Μήπως Ba έπρεπε 
να καταργηθούν και αυτοί οι τοµείς 

για να µπν προκαλείται σύνχυσπ 
στον επαγγελµατικό προσανατολισµό 

και στην αγορά εργασίας; 

Τους ζητάει πίσω 
µε 5 ευρώ την ώρα! 
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