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Στις 22-11-2013, τέσσερις µήνες ακριβώς από την ηµέρα που ο Υπουργός Παιδείας 

έθεσε σε διαθεσιµότητα 2.500 εκπαιδευτικούς τεχνικών ειδικοτήτων, µε το άρθρο 82 του ν. 

4172/2013 (22 Ιουλίου) και ενώ αποµένουν άλλοι 4 µήνες µέχρι να απολυθούν, ο 

Υπουργός «µας» εµφανίστηκε σε πρωινή τηλεοπτική εκποµπή καναλιού πανελλαδικής εµβέλειας 

και δήλωσε επί λέξει τα εξής: 

«1.900 εκπαιδευτικοί της ∆ευτεροβάθµιας που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα, οι 1.300 

Η∆Η έχουν ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΙ από άλλες δοµές κατάρτισης του Υπουργείου…» 

(Βλ. http://www.youtube.com/watch?v=5DETDiDX2NY στο 2’:19’’) 

«…Η∆Η οι 1.300 ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΗΚΑΝ σε δοµές κατάρτισης, βγήκαν οι Κοινές 

Υπουργικές Αποφάσεις…» (Κ.Υ.Α.) «…τώρα πάµε στους υπόλοιπους 600. …η 

επόµενη µέριµνά µας είναι οι βρεφονηπιΑκόµοι (sic) να µπορέσουµε να 

απορροφηθούν στους ∆ήµους …τα επαγγέλµατα υγείας …θα γίνει µία προσπάθεια να 

απορροφηθούν σε δοµές και οργανισµούς του Υπουργείου Υγείας. Άρα λοιπόν 

ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ µε τους 1.300 και τώρα βλέπουµε τι µπορεί να γίνει µε τους 

υπόλοιπους… δεν θα απορροφηθούν όλοι …προσπαθούµε …ΚΑΙ τους υπόλοιπους σε 

άλλους φορείς του ∆ηµοσίου…» (βλ. στο 5’:25’’). 

«…τους 1.300 τους ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΑΜΕ Η∆Η σε δοµές κατάρτισης …οι 1.300 

έχουν Η∆Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΙ και προσπαθούµε για τους υπόλοιπους…» (βλ. 8’:46’’). 

«…προσέχω πολύ τα λόγια µου…». 

∆ηµοσιογράφος: «Υπάρχουν τα ονόµατά τους που λένε που παν αυτοί οι άνθρωποι;». 

«ΑΠΟΛΥΤΑ. Έχουν βγει Κ.Υ.Α. Βεβαίως. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ !» (βλ. στο 13’:50’’). 

(Ο Υπουργός συνοδεύει τα λόγια του µε κατακόρυφη κίνηση του χεριού που 

παραπέµπει νοητικά σε ονοµαστική λίστα).  
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
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«Εάν δεν έχουν πάει» (οι εκπαιδευτικοί, στις θέσεις αυτές), «θα πάνε αύριο, αλλά 

έχουν βγει… εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ειδοποιήσεις, αλλά έχουν βγει στο 

Φ.Ε.Κ. οι Κ.Υ.Α. …Υπάρχουν οι Κ.Υ.Α. και γίνονται οι προσκλήσεις… αυτό 

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ !» (βλ. στο 14’:08’’). 

(Βλ. http://www.youtube.com/watch?v=d_a8yKWoyCk#t=11) 

 

Εµείς τι να πούµε τώρα ! Αφού το θέµα αυτό έχει κιόλας λήξει … 

Εµφανίζεται στο Πανελλήνιο ο Υπουργός (που δηλώνει οτι …προσέχει πολύ τα λόγια 

του…) και διαβεβαιώνει ότι τα ΜΑΥΡΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ είναι ΚΑΤΑΜΕΣΗΜΕΡΟ !!. 

Όµως, 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ότι: η ΜΟΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ που αφορά 

στους 1.300 από τους εκπαιδευτικούς σε διαθεσιµότητα, ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΒΓΑΛΕ 

ΣΕ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (και µάλιστα δύο φορές) !!. Συγκεκριµένα: 

1. Με την υπ’ αριθµ. 106520/∆2/31-7-2013 ∆ιαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας 

τέθηκαν σε διαθεσιµότητα 2.122 εκπαιδευτικοί 49 τεχνικών ειδικοτήτων. 

2. Με την υπ’ αριθµ. 106523/∆2/31-7-2013 Υ.Α. εξαιρέθηκαν αρχικά από τη 

διαθεσιµότητα 288 εκπαιδευτικοί (περιπτώσεις των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 

82 του Ν. 4172/2013). 

3. Με την υπ’ αριθµ. 162305/∆2/30-10-2013 Υ.Α. τροποποιήθηκε η προηγούµενη και 

εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιµότητα, ακόµη 93 εκπαιδευτικοί (αφού ταλαιπωρήθηκαν 

επί µακρόν και ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις του Νόµου περί εξαιρέσεων), και 

τέθηκαν σε διαθεσιµότητα 2 επιπλέον εκπαιδευτικοί. 

4. Με την υπ’ αριθµ. 162306/∆2/30-10-2013 νέα ∆ιαπιστωτική Πράξη του Υπουργού 

Παιδείας τέθηκαν εκ νέου σε διαθεσιµότητα οι 1.992 εκπαιδευτικοί (µε µόνη 

προφανή εξήγηση, την παρεµπόδιση του δικαστικού αγώνα των εκπαιδευτικών). 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ότι: ο Νόµος και οι Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 

είναι ΜΟΝΟ οι: 

1. Ο Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α’ 193) µε τον οποίο ιδρύθηκαν 325 οργανικές θέσεις 

διοικητικού προσωπικού στις ∆ιευθύνσεις ∆ια Βίου Μάθησης (∆.∆.Β.Μ. άρθρο 26, παρ. 

10) και 925 οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού στις Σχολές Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης, στα Ι.Ε.Κ., στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας και στα Κέντρα ∆ιά Βίου 

Μάθησης (άρθρο 27, παρ. 14α). 

2. Με τις Υ.Α. 10655 και 10656/18-9-2013 (ΦΕΚ Β’ 2490/4-10-2013) κατανεµήθηκαν 

στις ∆.∆.Β.Μ. οι παραπάνω οργανικές θέσεις (325+925=1.250 θέσεις). 

3. Με την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθµ. 12348/23-10-2013 (ΦΕΚ Β’ 2799/4-11-2013) οι 325 

οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού µειώθηκαν σε 199 και κατανέµονται εκ 

νέου στις ∆.∆.Β.Μ. 
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Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ότι: και αυτές οι 199 θέσεις έχουν µειωθεί σε 145 (σύµφωνα 

µε δηλώσεις παραγόντων του Υπουργείου), εποµένως το σύνολο των θέσεων προς πλήρωση 

είναι 925+145= 1.070 θέσεις. Από πουθενά ∆ΕΝ προκύπτει το νούµερο «1.300»! 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ότι: από ΚΑΝΕΝΑ ∆ηµόσιο ΕΓΓΡΑΦΟ, Απόφαση, κλπ ∆ΕΝ 

ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ότι αυτές οι 925 θέσεις αφορούν αποκλειστικά στους εκπαιδευτικούς σε 

διαθεσιµότητα. Ιδιαίτερα οι 325 (ή 199, ή 145) θέσεις διοικητικού προσωπικού των ∆.∆.Β.Μ., 

δεν προκύπτει ούτε καν ότι αφορά µόνο σε εκπαιδευτικούς (πόσο µάλλον σε 

εκπαιδευτικούς σε διαθεσιµότητα)! 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ότι: δεν δόθηκε ΠΟΤΕ ΚΑΜΙΑ εξήγηση γιατί µειώθηκαν οι 

325 θέσεις του Νόµου, σε 199 (της Κ.Υ.Α.) και µετά, σε 145. 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ότι: από τη µελέτη της κατανοµής των ειδικοτήτων στις 925 

θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού κατά κλάδο και τεχνική ειδικότητα, προκύπτει ΠΛΗΡΗΣ 

αποκλεισµός ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ειδικοτήτων, µε ταυτόχρονη µερική ή πλήρη απορρόφηση 

άλλων (βλ. πίνακες ανά ∆.∆.Β.∆. και ανά κλάδο και ειδικότητα): 

https://drive.google.com/file/d/0BwpQjqVmdNegcUppTWJGcGNORVE/edit?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0BwpQjqVmdNegSERpam1uZ2lqUU0/edit?usp=sharing 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ότι: δεν δόθηκε ΠΟΤΕ ΚΑΜΙΑ εξήγηση για το ΠΩΣ και 

ΓΙΑΤΙ έγινε αυτή η κατανοµή. 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ότι: οι 925 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού και οι 325 (ή 199, 

ή 145) θέσεις διοικητικού προσωπικού ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ούτε καν ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ και 

πολύ περισσότερο: 

∆ΕΝ υπάρχουν Κ.Υ.Α. (ούτε Υ.Α.) µε λίστες και ονοµατεπώνυµα,  

∆ΕΝ έχουν σταλεί προσκλήσεις και  

οι εκπαιδευτικοί ∆ΕΝ θα πάνε αύριο στις θέσεις τους ! 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ότι: για να απορροφηθούν οι βρεφονηπιοκόµοι στους ∆ήµους 

και οι του κλάδου υγείας σε δοµές του Υπουργείου Υγείας, όπως και για να καταλάβουν 

οποιαδήποτε άλλη θέση που προκηρύσσεται στο ∆ηµόσιο Τοµέα, θα έπρεπε να έχουν 

ενταχθεί στο καθεστώς της κινητικότητας. 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ότι: από πουθενά ∆ΕΝ προκύπτει ότι το Υπουργείο Παιδείας 

έθεσε σε κινητικότητα κανέναν από τους 1.992 εκπαιδευτικούς που έθεσε σε 

διαθεσιµότητα. 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ότι: τα σχολεία της Τ.Ε.Ε. (ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Ειδικής Αγωγής) 

υπολειτουργούν, µε ελλείψεις εκπαιδευτικών ΑΥΤΩΝ ΑΚΡΙΒΩΣ των Ειδικοτήτων που 

βρίσκονται σε διαθεσιµότητα. 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ότι: οι συνάδελφοί µας αυτοί είναι έµπειροι, µε προσόντα, 

απαραίτητοι στην εκπαίδευση και βγήκαν σε διαθεσιµότητα χωρίς καµιά µελέτη, οργάνωση 

και προγραµµατισµό. 



αριθµ. ∆.Τ.: 103 / 24-11-2013, σελ.4/4 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ότι: ο χρόνος της διαθεσιµότητας τελειώνει. 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ότι: η διαθεσιµότητα αυτή οδηγεί σε απολύσεις. 

 

Μετά από τα παραπάνω, δύο ενδεχόµενα υπάρχουν: 

ή ο Υπουργός τελεί σε ΠΛΗΡΗ ΑΓΝΟΙΑ του τι συµβαίνει στο Υπουργείο του, 

ή ο Υπουργός ΕΞΑΠΑΤΑ ενσυνείδητα την κοινή γνώµη ! 

 

Σε κάθε περίπτωση, 

ΠΡΟ-Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε τον Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο 

να δώσει άµεσα στη δηµοσιότητα τις δήθεν «εκδοθείσες» Κοινές 

Υπουργικές Αποφάσεις µε τους πίνακες – ονοµαστικούς καταλόγους τοποθέτησης 

των 1.300 εκπαιδευτικών σε διαθεσιµότητα, στις δοµές της κατάρτισης του 

Υπουργείου Παιδείας,  

να αποδείξει έτσι τους ισχυρισµούς του, 

να αποδειχθούµε κι εµείς κοινοί συκοφάντες ! 

ΤΩΡΑ ! 

 

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 


