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Στις 7-2-2014 εκδικάστηκε στην Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας η 

προσφυγή των εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε., των ∆ηµοτικών Αστυνοµικών και των εργαζοµένων 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατά της αντισυνταγµατικής διαθεσιµότητας. 

Α. Η πλευρά των Εκπαιδευτικών σε διαθεσιµότητα 

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούσαν τους εκπαιδευτικούς παρουσίασαν άψογα και µε 

γλαφυρό τρόπο όλη την κατάσταση που δηµιουργήθηκε, µε την ψήφιση του Ν. 4172/2013, τις 

δύο διαπιστωτικές πράξεις, τις συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί µετά από έξι µήνες 

διαθεσιµότητας, τις καταστάσεις που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί, τις δηλώσεις και τις ενέργειες 

του Υπουργείου για την επανατοποθέτηση ορισµένων από αυτούς σε δοµές της Κατάρτισης, 

∆ια Βίου Μάθησης, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ. Επισήµαναν ότι δεν αποµένει πλέον χρόνος για να 

αποκατασταθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί και ιδιαίτερα ότι: 

α) Η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι αντισυνταγµατική. 

β) Αντιβαίνει στα ανθρώπινα δικαιώµατα, στα δικαιώµατα των εργαζοµένων, στην 

συνταγµατικά κατοχυρωµένη µονιµότητα των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου. 

γ) ∆εν υπήρξε καµιά µελέτη που να δικαιολογεί την πράξη αυτή του Υπουργείου. 

δ) ∆εν προηγήθηκε αξιολόγηση δοµών και υπαλλήλων. Αναφέρθηκε σχετικά η 

δήλωση του Υπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «οι πρώτες διαθεσιµότητες έγιναν χωρίς 

αξιολόγηση δοµών και υπαλλήλων». Η αδιάκριτη διαθεσιµότητα όλων των εκπαιδευτικών, 

ακόµη και αυτών µε µεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώµατα, αποδεικνύει το γεγονός ότι η 

απόφαση λήφθηκε για να καλυφθούν «αριθµοί» «στα τυφλά» και όχι για τον «εξορθολογισµό» 

του ∆ηµοσίου. 

ε) Ο νοµοθέτης δεν δύναται να αποφασίζει – και µάλιστα για θέµατα µείζονος 

σηµασίας – χωρίς να τεκµηριώνει ούτε να αιτιολογεί τα νοµοθετούµενα, επαρκώς, µε στοιχεία 

και επιχειρήµατα. Η δυνατότητα να νοµοθετεί, δεν του δίνει το δικαίωµα να αυθαιρετεί. 
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στ) Οι διδασκόµενες ειδικότητες που εκπαραθυρώθηκαν από τα ΕΠΑ.Λ. και τις ΕΠΑ.Σ. 

ήταν οι πολυπληθέστερες και δηµοφιλέστερες µεταξύ των µαθητών. Από τις µελέτες του 

ίδιου του Υπουργείου φαίνεται ότι οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων αυτών είχαν τη µεγαλύτερη 

απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Το επιχείρηµα του Υπουργού για δήθεν «υπερκορεσµό» 

καταρρίπτεται από τα ποσοστά ανεργίας των νέων (ποσοστό 33% των αποφοίτων αυτών των 

ειδικοτήτων, έναντι του µέσου όρου 60% όλων των αποφοίτων από κάθε ίδρυµα και βαθµίδα 

Εκπαίδευσης). 

ζ) ∆εν προβλέφθηκε τι θα απογίνουν οι µαθητές, που γράφτηκαν τον Ιούνιο και 

ήδη φοιτούσαν στα σχολεία, και οι οποίοι το Σεπτέµβρη εξαναγκάστηκαν να αλλάξουν 

επαγγελµατικό προσανατολισµό ή να αποχωρήσουν από την Εκπαίδευση, µε προορισµό τα ΙΕΚ 

ιδιωτικά ή δηµόσια, όπου υπήρχαν αυτά, κατά το χρόνο που δεν λειτούργησαν ούτε οι νέες 

«ΣΕΚ». Στο σηµείο αυτό αναφέρθηκε και η προσφυγή των 172 µαθητών και της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

κατά των αυθαιρεσιών του Υπουργού. 

Β. Η πλευρά του ∆ηµοσίου (Υπουργείο Παιδείας) 

Η δικηγόρος που εκπροσωπούσε το Υπουργείο Παιδείας δεν είχε να παρουσιάσει 

κανένα επιχείρηµα για να ανασκευάσει τα όσα υποστήριξαν οι δικηγόροι µας. Υποστήριξε ότι: 

α) Ο Νοµοθέτης έχει το δικαίωµα να νοµοθετεί, αυτό έκανε και καλώς το έκανε! 

β) Ότι το Υπουργείο έλαβε αυτή την απόφαση «για τον εξορθολογισµό και την 

ανάπτυξη της Τεχνικής Εκπαίδευσης» (υπενθυµίζουµε ότι η ∆ιαθεσιµότητα περιλήφθηκε σε 

Νόµο του Υπουργείου Οικονοµικών, πολύ πριν την κατάθεση του Νοµοσχεδίου για την 

Αναδιάρθρωση της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης…). 

γ) Το µεγαλύτερο µέρος της αγόρευσής της καταναλώθηκε στην παρουσίαση του 

…νέου Λυκείου, το πόσο σοφό είναι, ότι αποτελεί πραγµατική διέξοδο για τους µαθητές και ότι 

οι εκπαιδευτικοί µπορούν να εργαστούν στις µετα-γυµνασιακές και µετα-λυκειακές δοµές… 

Οι δικαστές παρακολουθούσαν εµβρόντητοι το …µάθηµα, σαν να ήταν αντικείµενο 

της δίκης η …ενηµέρωσή τους για τις νέες εκπαιδευτικές δοµές !! 

Ο Πρόεδρος ρώτησε ποιες ειδικότητες διδάσκονταν στα σχολεία αυτά και η 

δικηγόρος δεν ήξερε και έψαχνε εναγωνίως τα χαρτιά της. Αντί να απαντήσει στην ερώτηση, 

άρχισε να διαβάζει τους Κλάδους και τις Ειδικότητες των …Εκπαιδευτικών που βγήκαν σε 

διαθεσιµότητα, λέγοντας πως είναι Νοσηλευτές, Βρεφονηπιοκόµοι, Γιατροί, κλπ. Έκπληκτος ο 

Πρόεδρος την ρώτησε: «…καλά, βγαίνουν γιατροί από τα σχολεία αυτά;» !! 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος την ρώτησε αν το πτυχίο τους έδινε τη δυνατότητα να 

εργαστούν. Η δικηγόρος απάντησε ότι «ναι, µπορούν µάλλον, όπως και οι µηχανικοί και οι 

γιατροί και οι νοµικοί…». Ο Πρόεδρος τη ρωτούσε για τους µαθητές και η δικηγόρος 

απαντούσε για τους εκπαιδευτικούς… 

Η αναφορά της ότι εν πάση περιπτώσει ήδη έχουν προβλεφθεί νέες θέσεις για τους 

εκπαιδευτικούς σε διαθεσιµότητα, ξεσήκωσε θύελλα διαµαρτυριών των συναδέλφων που 

παρακολουθούσαν τη διαδικασία µέσα στην αίθουσα. 
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Γ. Η κινητοποίηση των εργαζοµένων 

Από νωρίς το πρωΐ, πλήθος εργαζοµένων συγκεντρώθηκε έξω από το κτήριο του 

Συµβουλίου της Επικράτειας. Εκπαιδευτικοί, σχολικοί φύλακες, δηµοτικοί αστυνοµικοί. Στη 

συνέχεια πραγµατοποιήθηκε πορεία προς τα Υπουργεία ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 

Οικονοµικών. Η αστυνοµία έκανε χρήση χηµικών και προσπάθησε να απωθήσει βίαια τους 

διαδηλωτές. 

ΟΧΙ στο ξεπούληµα των κοινωνικών αγαθών. 

ΟΧΙ στην καταπάτηση των Συνταγµατικών Ελευθεριών. 

Ανεµπόδιστη πρόσβαση στην Παιδεία, στην Υγεία. 

Ανεξάρτητη Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Να µην απολυθεί κανένας εργαζόµενος. 

Επαναλειτουργία όλων των Τοµέων και Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί πίσω στα σχολεία µας. 

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