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KΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ü ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΞΑΝΑ "ΚΟΦΤΗ" ΣΕ 22 ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ü 23 ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΣΙ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΟΥΝ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ) ΣΤΑ
ΕΠΑΛ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ!
ü ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΤΥΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ!
Παρά τις προσπάθειες καθησυχασμού Υπουργείου-Διοίκησης, η πραγματικότητα μόνο καθησυχαστική
δεν είναι.
22 τμήματα στα ΕΠΑΛ (18 τμήματα Ειδικοτήτων στη Γ' και 4 Τομείς στη Β) βαφτίζονται ολιγομελή
(ακόμα και με 8 μαθητές σε Γ' Εσπερινού ΕΠΑΛ!) και κλείνουν στον Πειραιά, με την τελευταία Υπουργική
Απόφαση για τη (μη) έγκριση των ολιγομελών τμημάτων.
Οι ειδικότητες που θα διδαχθούν στα ΕΠΑΛ του Πειραιά είναι 23 λιγότερες από πέρσι (21 στη Γ' και 2
στη Δ')! Π.χ. εκεί που η Ειδικότητα Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκατ/σεων & Κατασκευών προσφερόταν σε 5
ΕΠΑΛ του Πειραιά πέρσι, φέτος θα υπάρχει σε 3 ΕΠΑΛ κ.οκ. Αυτό είναι το περιβόητο συμμάζεμα της
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ!
Είχαν προηγηθεί δύο Υπουργικές Αποφάσεις το Μάιο-Ιούνιο, με τις οποίες καταργήθηκαν Τομείς και
Ειδικότητες σε ΕΠΑΛ (έπαψαν να προσφέρονται σαν δυνατότητα από το συγκεκριμένο ΕΠΑΛ), δηλαδή δεν
δόθηκε καν το δικαίωμα σε μαθητές να υποβάλλουν σχετική αίτηση γι' αυτές, για τη φετινή σχολική χρονιά.
Οι Τομείς και οι Ειδικότητες που μπήκε λουκέτο είναι οι παρακάτω:
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και Δικτύων (3 μαθητές)
ΕΠΑΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (7 μαθητές)
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ
Τομέας Πληροφορικής (7 μαθητές)
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Κομμωτικής Τέχνης (5 μαθητές)
Βοηθός Νοσηλευτή (7 μαθητές)
ΕΠΑΛ ΡΕΝΤΗ
Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας (7 μαθητές)
Τομέας Πληροφορικής (9 μαθητές)
ΕΠΑΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (7 μαθητές)
Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής (7 μαθητές)
ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών (06 μαθητές)
Αργυροχρυσοχοΐας (3μαθητές)-Μοναδικό στον Πειραιά!!!
ΕΠΑΛ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού (7 μαθητές)
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας (6 μαθητές)
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων (2
6ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
μαθητές)
Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών (5 μαθητές)
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (4 μαθητές)
2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου (4 μαθητές)-Μοναδικό
σε όλη την Ελλάδα!!!
7ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού (8 μαθητές)
Είναι χαρακτηριστικό ότι για όλα τα παραπάνω υπήρχε θετική εισήγηση από τη ΔΙΔΕ Πειραιά, παρόλα
αυτά, μπήκε λουκέτο!
Επίσης, έχουν κλείσει τρεις ακόμα ειδικότητες στη Γ' ΕΠΑΛ, όπου δεν υπήρχε εξ' αρχής θετική
εισήγηση από τη ΔΙΔΕ Πειραιά. Αυτές είναι:
ΕΠΑΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων,
Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλ/νιών (5 μαθητές), που μεταφέρθηκαν
στο ΕΠΑΛ Νίκαιας

7ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
1ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τεχνικός Οχημάτων (6 μαθητές), που μεταφέρθηκαν στο 2ο Εσπερινό
ΕΠΑΛ Δραπετσώνας
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων (3
μαθητές), που μεταφέρθηκαν στο 3ο ΕΠΑΛ Πειραιά

Η παραπάνω εικόνα θα ήταν ακόμα χειρότερη αν πολλά τμήματα δεν ήταν μοναδικά. Επίσης, αν το
συνδικαλιστικό κίνημα και οι συνάδελφοι των ΕΠΑΛ δεν ασκούσαν πιέσεις για παράταση των εγγραφών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τουλάχιστον 392 μαθητές γράφτηκαν στην Ά και στη Β' ΕΠΑΛ (ή οριστικοποίησαν
την εγγραφή τους) τον Σεπτέμβριο στον Πειραιά.
Αποκαλύπτονται "τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα" και η υποκρισία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
που μιλά για αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στο έδαφος της πολιτικής των Μνημονίων, των
κατευθύνσεων της Ε.Ε., του ΟΟΣΑ, του ΔΝΤ και του ΣΕΒ (επιταγή των οποίων είναι η υποβάθμισή της σε
ταχύρυθμη κατάρτιση και η καθιέρωση της Μαθητείας).
Μεγάλο είναι το χτύπημα και για τους μαθητές, παιδιά εργατικών-λαϊκών οικογενειών, που
αναγκάζονται αφ' ενός να αλλάξουν σχολείο και αφ' ετέρου να μετακινηθούν από την Αγία Σοφία στη
Δραπετσώνα, από τη Δραπετσώνα στη Νίκαια, από το Φάληρο στην Αγία Σοφία για να πάρουν το πτυχίο τους
(χωρίς να υπάρχει πάντα συγκοινωνία). Οι μαθητές του τμήματος Αργυροχρυσοχοΐας (ΕΠΑΛ Κορυδαλλού)
πρέπει να μετακινηθούν ... στην άλλη πλευρά της Αττικής, αν θέλουν να τελειώσουν την Ειδικότητά τους.
Θυμίζουμε ότι με βάση στοιχεία που συνέλεξε η ΕΛΜΕ Πειραιά το καλοκαίρι υπάρχουν Ειδικότητες που
προσφέρονται σε ένα ΕΠΑΛ σε όλο τον Πειραιά (Βοηθός Φυσικοθεραπευτή στο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού).
Δηλαδή, όποιο παιδί θέλει να παρακολουθήσει αυτή την Ειδικότητα, μπορεί να τη δηλώσει μόνο στον
Κορυδαλλό, ακόμα και αν μένει Πέραμα, Ρέντη, Δραπετσώνα, Σαλαμίνα κ.ο.κ. Υπάρχουν ειδικότητες που
υπάρχουν μόνο σε ένα πρωινό ΕΠΑΛ ή σε ένα πρωινό και σε ένα βραδινό κ.ο.κ., αναγκάζοντας μαθητές σε
αλλαγή Ειδικότητας ή μεγάλες μετακινήσεις.
Αντίστοιχη είναι η εικόνα από τα Γυμνάσια και τα Λύκεια. Τις τελευταίες μέρες, η ΕΛΜΕ έχει δεχτεί
σωρεία καταγγελιών από συναδέλφους, για τηλεφωνικές εντολές της ΔΙΔΕ Πειραιά προκειμένου να
συμπτυχθούν τμήματα Γενικής Παιδείας και Β' Ξένης Γλώσσας. Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα:
Γυμνάσιο με 28 παιδιά στο ένα τμήμα Γαλλικών στην Α' Γυμνασίου, καλείται να μεταφέρει ένα παιδί στο
δεύτερο τμήμα Γαλλικών της Α' (22 παιδιά), προκειμένου να μην δημιουργηθεί και τρίτο τμήμα! Σε άλλο
Γυμνάσιο, 11 μαθητές στο ένα τμήμα Γερμανικών ενώνονται με τους 12 μαθητές του δεύτερου τμήματος, με
αποτέλεσμα τμήμα 23 μαθητών. Η συνένωση συμπαρασύρει και τα τμήματα των Γαλλικών, με αποτέλεσμα τη
δημιουργία τμήματος 28 μαθητών! Κι εκεί η εντολή είναι να μεταφερθεί ένα παιδί σε άλλο τμήμα των
Γαλλικών! Πρόκειται για απαράδεκτες, επικίνδυνες και σε τελική ανάλυση αντιπαιδαγωγικές πρακτικές, που
κάνουν αδύνατη την ουσιαστική διδασκαλία της ξένης γλώσσας στο σχολείο και ανοίγουν το δρόμο στην
Ιδιωτική Εκπαίδευση!

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές να αντιδράσουν. Να πάρουν μέρος:

ü Στη Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ την Τετάρτη 4/10 13:30 (Σχ. Συγκρότημα
Τζαβέλα).
ü Στην κινητοποίηση στη ΔΙΔΕ Πειραιά την Πέμπτη 5/10 13:30
ü Στo πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ΟΛΜΕ-ΔΟΕ την Πέμπτη 5/10 στα Προπύλαια
(18:00) στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας του Εκπαιδευτικού
Άμεση έγκριση και λειτουργία των τμημάτων των ΕΠΑΛ!
Όχι στις συμπτύξεις και στις περικοπές στη Γενική Εκπαίδευση και στα Ξενόγλωσσα τμήματα!
20 μαθητές στην τάξη, 15 στην κατεύθυνση, 10 στα εργαστήρια!
Όχι στους εκπαιδευτικούς-λάστιχο, μόνιμοι, μαζικοί διορισμοί ΤΩΡΑ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΜΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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