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Σαράντα εκπαιδευτικοί της Μαγνησίας σε διαθεσιµότητα 
Μετά την κατάργηση πέντε ειδικοτήτων σε ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ στον αέρα και δεκάδες µαθητές που 
παρακολουθούσαν τους τοµείς 
Εξιλαστήριο θύµα στα 

πρόσωπα των καθηγητών 
ειδικοτήτων σε 

ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ βρήκε το 
Υπουργείο Παιδείας για την 
«εξοικονόµηση» 2.000 εκπαιδευτικών 

στο πλαίσιο της 
ευρύτερης αναδιοργάνωσης 
του δηµοσίου τοµέα. 

Περίπου 40 εκπαιδευτικοί 
των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ στη Μαγνησία 

βγαίνουν στη διαθεσιµότητα 
µε την κατάργηση πέντε 

ειδικοτήτων που λειτουργούσαν 
στο νοµό, ενώ στον 

«αέρα» βρίσκονται µε τη νέα 

εκπαιδευτική χρονιά, δεκάδες 
µαθητές που παρακολουθούσαν 

µαθήµατα στις συγκεκριµένες 
ειδικότητες. Η είδηση 

έσκασε σαν βόµβα στην εκπαιδευτική 
οικογένεια του νοµού, 

προκαλώντας την άµεση 
αντίδραση της ΕΛΜΕ Μαγνησίας 

που έχει συγκαλέσει για 
σήµερα, στις δέκα το πρωί, 
στο 2o ΕΠΑΛ N. Ιωνίας, έκτακτη 

συνεδρίαση του διοικητικού 
της συµβουλίου. 

Τη χαριστική βολή στηντεχνική 
εκπαίδευση, ήρθε να δώσει 
το Υπουργείο Παιδείας, µε 

την απόφασή του να καταργή- 

σει 46 ειδικότητες από τα 
ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ, βγάζοντας 
σε διαθεσιµότητα, περίπου 
2.000 εκπαιδευτικούς. 

Στη Μαγνησία καταργούνται 
οι ειδικότητες κοµµωτικής, 
αισθητικής, υγείας, γραφιστικής 

και φυσιοθεραπείας. Αυτό 
σηµαίνει ότι περίπου 40 

εκπαιδευτικοί οδηγούνται 
απευθείας από τις σχολικές 
αίθουσες στη διαθεσιµότητα. 
Μαζί µε τους εκπαιδευτικούς, 

άµεσα θιγόµενοι είναι 
και οι µαθητές. Περισσότεροι 

από 400 µαθητές των 
συγκεκριµένων ειδικοτήτων 

«διώκονται» από τα θρανία 
και θα χρειαστούν εκ νέου 
επαγγελµατικό προσανατολισµό. 

To µεγαλύτερο χτύπηµα δέχεται 
το 2o ΕΠΑΛ N. Ιωνίας 

στο οποίο λειτουργεί n ειδικότητα 
της υγείας, µε 200 

µαθητές και περίπου 30 καθηγητές, 
αλλά και n ΕΠΑΣ N. 

Ιωνίας στην οποία λειτουργούν 
οι τοµείς αισθητικής, 

κοµµωτικής και φυσιοθεραπείας, 
µε περισσότερους 

από 150 µαθητές. 
Οπως είναι φυσικό, n αναστάτωση 

που δηµιουργήθη- 

κεείναι µεγάλη. Σύµφωνα µε 
τον Πρόεδρο της ΕΛΜΕ Μαγνησίας, 

Σωκράτη Σαβελίδη, 
οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων 
των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ έγιναν ο 
εύκολος στόχος και µαζίτους 
καταργήθηκαν τοµείς υγιέστατοι. 

Ιδίως ειδικότητες 
όπως της υγείας, της κοµµωτικής 

και της αισθητικής, συγκέντρωναν 
µεγάλο αριθµό 

µαθητών, οι οποίοι σε µεγάλο 
ποσοστό κατάφερναν να 
απορροφηθούν από την αγορά 

εργασίας. 
«Ευχαριστούµε το Υπουργείο 

Παιδείας που αγκαλιάζει 
την τεχνική εκπαίδευση και 

κο και κοινωνικό κορµό της 
Ελλάδας. Ευχαριστούµε επίσης 

το Υπουργείο Παιδείας 
και για τα µαθήµατα που µας 
κάνει, πώς καταστρέφεται, 
δηλαδή, n δηµόσια εκπαίδευση. 

Ζητάµε απλώς την παραίτησή 
τους», δήλωσε σε αυστηρό 
τόνο ο Πρόεδρος της 

ΕΛΜΕ Μαγνησίας, Σωκράτης 
Σαβελίδης. 

Στη σηµερινή έκτακτη συνεδρίαση 
του διοικητικού συµβουλίου 
της ΕΛΜΕ, αναµένεται 

να συµµετάσχουν µαζικά οι 
θιγόµενοι εκπαιδευτικοί, προκειµένου 

να καταθέσουν προτάσεις 
αντίδρασης στη διάλυ - 

γείο Παιδείας που αγκαλιάζει 
την τεχνική εκπαίδευση και 
προωθεί τις ειδικότητες που 
συµπληρώνουν τον οικονοµι¬ 

κειµένου να καταθέσουν προτάσεις 
αντίδρασης στη διάλυση 

της τεχνικής εκπαίδευσης. 
ΕΛ. ΧΑΝΟΥ 
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