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Κε Βουλευτά, 

Την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014, ήσασταν παρών στο τηλεοπτικό στούντιο 

του ΣΚΑΪ, στο δελτίο ειδήσεων Magazino, µε παρουσιαστή τον κ. Γ. Αυτιά. Στο σηµείο που 

παρουσιάστηκαν οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών έξω από το Σ.τ.Ε. κατά την 

εκδίκαση των προσφυγών κατά της διαθεσιµότητας, πραγµατοποιήσατε δηλώσεις και σχόλια 

(βλ. το µαγνητοσκοπηµένο δελτίο στο: http://www.oltee.gr/?p=2168 ). 

 

Α. Βιοµηχανία παραγωγής ανέργων τα σχολεία της Τ.Ε.Ε. 

Μεταξύ των άλλων ισχυριστήκατε: 

«…δεν είδα αντίστοιχες διαδηλώσεις να υπάρχουν όταν είχαµε απολύσεις καθηγητών 
από τον ιδιωτικό τοµέα…» 

«…και άλλες ειδικότητες, τεχνικές ειδικότητες, από τα τεχνικά λύκεια, δεν είχαν 
αντικείµενο, γιατί δεν µπορούµε να έχουµε νοσοκόµες δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης και πολλών ταχυτήτων στα νοσοκοµεία, τέτοιου είδους καθηγητές 
δεν τους χρειαζόµαστε στα τεχνικά λύκεια, …άνεργες ήταν όλες, βγαίναν από 
τα λύκεια και ήταν χρόνια άνεργες, βιοµηχανία παραγωγής ανέργων ήτανε…» 

Οι δηλώσεις σας αυτές είναι καταφανώς διχαστικές, πολιτικά αθέµιτες και 

παραπλανητικές, µε προφανή στόχο να ενεργοποιήσουν τον κοινωνικό αυτοµατισµό και να 

δικαιολογήσετε πράξεις και πολιτικές που στρέφονται κατά κλάδων εργαζοµένων (εν 

προκειµένω εκπαιδευτικών) τους οποίους φύσει (ως επιστήµονας) και θέσει (ως βουλευτής) 

οφείλατε να προστατεύετε. 

Γνωρίζετε επίσης ότι οι ισχυρισµοί σας είναι παντελώς αναληθείς. Η ειδικότητα των 

βοηθών νοσηλευτών στην οποία αναφερθήκατε, ήταν ιδιαίτερα ελκυστική κυρίως στις 
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µαθήτριες, επειδή ακριβώς παρουσίαζε το µεγαλύτερο ποσοστό επαγγελµατικής 

αποκατάστασης. 

Τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Γ΄ τρίµηνο 2013) είναι 

συντριπτικά (οι αριθµοί σε χιλιάδες): 

Σύνολο ενεργού πληθυσµού (εργατικό δυναµικό): 4.981,3 

Σύνολο ανέργων: 1.345,4 – ποσοστό: 27,01% 

(βλ. πίνακα 3, επεξεργασµένο από ΟΛΤΕΕ) 

Άνεργοι 15-19 ετών: 30,7 (επί συνόλου 43,5) – ποσοστό: 70,48%  

Άνεργοι 20-24 ετών: 141,8 (επί συνόλου 258,1) – ποσοστό: 54,94%  

(βλ. πίνακα 2, επεξεργασµένο από ΟΛΤΕΕ) 

Απόφοιτοι ανώτερων Τεχνικών-Επαγγελµατικών σχολών 

Όλες οι ηλικίες: 281,8 (επί συνόλου 1.345,4) – ποσοστό: 20,95% (Μ.Ο. 27,01%) 

Άνεργοι 15-19 ετών: 0,9 (επί συνόλου 30,7) – ποσοστό: 3,09% (Μ.Ο. 70,78%) 

Άνεργοι 20-24 ετών: 30,9 (επί συνόλου 141,8) – ποσοστό: 21,81% (Μ.Ο. 54,94%) 

(βλ. πίνακα 23, επεξεργασµένο από ΟΛΤΕΕ) 

Και σε απλά Ελληνικά, στο ποσοστό ανεργίας 70% των νέων 15-19 ετών, οι 

απόφοιτοι της Τ.Ε.Ε. συµµετέχουµε µε …«ανεργία» 3% και στο ποσοστό ανεργίας 55% 

των νέων ηλικίας 20-24 ετών, οι απόφοιτοι της Τ.Ε.Ε. συµµετέχουν µε µόλις…22% !! 

Και µε την ευκαιρία, µπορείτε να µας λύσετε µια απορία; Αν τα ΕΠΑ.Λ. είναι 

«βιοµηχανίες παραγωγής ανέργων», τα ΓΕ.Λ. ποιάς ακριβώς ειδικότητας 

«εργαζόµενους» «παράγουν» και που απορροφούνται; Αντέχετε να ακούσετε τα 

αντίστοιχα ποσοστά ανεργίας των κατόχων Απολυτηρίου Λυκείου; Συµµετοχή στην 

ανεργία των νέων ηλικίας 15-19 ετών, 66% και των ηλικίας 20-24 ετών, 49% !! Μήπως θα 

κλείσετε και τα Γενικά Λύκεια; 

Στα παραπάνω ποσοστά, δεν προσµετρούνται βέβαια ως «άνεργοι» όσοι δηλώνουν 

«αυτοαπασχολούµενοι»: Γιατροί, ∆ικηγόροι, Μηχανικοί, Μαθηµατικοί, Φυσικοί, 

Φιλόλογοι, Θεολόγοι… Αυτοί ∆ΕΝ είναι ΑΝΕΡΓΟΙ; Έχουν …εργασία; Και ποια είναι η 

πρότασή σας για αυτούς; Να κλείσουν και τα …Πανεπιστήµια;; (!!!) 

Αν και διδάκτωρ ιατρικής, επίκουρος καθηγητής, διευθυντής ιατρείου σε νοσοκοµείο 

και ιδιώτης ιατρός, δεν τα γνωρίζατε αυτά τα στοιχεία; Ή συµµετέχετε ενσυνείδητα στη 

«βιοµηχανία» παραπλάνησης και ευτελούς επικοινωνιακής πολιτικής του Υπουργείου; 

∆εν γνωρίζετε εκ της ιδιότητάς σας αν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

λειτουργούν σε επίπεδο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ΟΛΟΙ οι Τοµείς και Ειδικότητες, και εν 

προκειµένω οι Τοµείς Υγείας και Πρόνοιας; 

Εάν ακόµη επικαλείστε άγνοια, επικοινωνήστε κατεπειγόντως µε τους ιδιώτες 

ΙΕΚάρχες που έχουν προβεί σε δαπανηρότατες επενδύσεις σε αυτές τις ειδικότητες και 

εγκαινίασαν νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, παρουσία του Υπουργού Παιδείας, λίγες µέρες πριν 
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«καρατοµηθούν» οι συνάδελφοί µας, που δίδασκαν αυτές ακριβώς τις Ειδικότητες στα 

∆ηµόσια Σχολεία της Τ.Ε.Ε., τις οποίες ο Υπουργός κατάργησε !! 

Για την άµεση απορρόφηση των αποφοίτων µας στην αγορά εργασίας, παραθέτουµε 

και την επώνυµη δηµόσια µαρτυρία ∆ιευθυντού ΕΠΑ.Λ. (24 Ιουλίου 2013), ο οποίος 

έγινε αποδέκτης πρόσκλησης από εταιρία διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού, να αποστείλει 

στοιχεία αποφοίτων Βοηθών Νοσηλευτικής, γιατί η Γερµανία ζητά επειγόντως 50.000 

Νοσηλευτές, απόφοιτους ΕΠΑ.Λ., µε µισθούς …1.500-1.800 ευρώ µηνιαίως (χωρίς 

τις εφηµερίες) !! 

http://www.oltee.gr/?p=2240  

Τόσο «άχρηστες» και «…βιοµηχανίες παραγωγής ανέργων» ήταν οι σχολές µας !!! 

 

Β. ∆εν υπάρχουν ελλείψεις καθηγητών στα σχολεία της Τ.Ε.Ε. 

Αναφερόµενος στις ελλείψεις εκπαιδευτικών που είχε ως αποτέλεσµα να µην 

διδάσκονται µαθήµατα, και µάλιστα Πανελληνίως Εξεταζόµενα, στα σχολεία της Τ.Ε.Ε., 

δηλώσατε τα εξής: 

«…έχουν καλυφθεί τα κενά αυτά, …πριν 20 (είκοσι) µέρες καλύφθηκαν τα κενά αυτά, 
…έχουν καλυφθεί σχεδόν όλα τα κενά, …τα κενά είναι ελάχιστα και καλύπτονται κάθε 
µέρα, στο 100% καλύπτονται, είµαστε στο 99% αυτή τη στιγµή». 

Έχετε βεβαία γνώση των όσων ισχυρίζεστε; Έχετε στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας; 

Θα τα προσκοµίσετε; Γιατί εµείς έχουµε στοιχεία που αποδεικνύουν το αντίθετο. 

Τα κενά, όχι µόνο δεν καλύφθηκαν, αλλά πρόκειται να αυξηθούν ραγδαία τις 

επόµενες βδοµάδες, µετά την «εκδίωξη» και των τελευταίων Εκπαιδευτικών σε διαθεσιµότητα 

που είχαν επιστρέψει στα σχολεία µε προσωρινές αναστολές. 

Σας διαψεύδει κατηγορηµατικά ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας, που ζήτησε έγκριση για 

την πρόσληψη 1.500 επιπλέον αναπληρωτών εκπαιδευτικών και δεν του χορηγήθηκε. 

Μόλις προχθές ζήτησε και από τους βρεφονηπιακούς σταθµούς των ∆ήµων να επιτρέψουν στο 

προσωπικό τους να εργασθούν ως ωροµίσθιοι για να διδάξουν στα ΕΠΑ.Λ. Στέλνει στα σχολεία 

µας και τους «εκπαιδευτές ΕΝΗΛΙΚΩΝ» που προσέλαβε δήθεν για να λειτουργήσει τα Ι.Ε.Κ. 

και τις Σ.Ε.Κ. 

Αν δεν τα ξέρατε όλα αυτά, οφείλατε να διατηρήσετε επιφυλάξεις. Αν τα ξέρατε 

όµως και διαβεβαιώνατε το Πανελλήνιο για τα αντίθετα, τότε διασπείρατε ενσυνείδητα 

ΨΕΥ∆ΕΙΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ. Σε κάθε περίπτωση, οφείλατε να τα γνωρίζετε ! 

 

Γ. Αυτοί που «δήθεν» απολύονται ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Μέσης Εκπ/σης 

Το εκπληκτικότερο (και προκλητικότερο) όλων όσων δηλώσατε, περιλαµβάνεται στις 

παρακάτω φράσεις σας για τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε διαθεσιµότητα: 
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«…Τι ειδικότητες έχουν αυτοί, µπορείτε να µας πείτε; …Είναι Φιλόλογοι; Είναι 
Μαθηµατικοί; Είναι Φυσικοί; Μπορείτε να µας πείτε τι ειδικότητες έχουν;» 

«Να το πείτε ξεκάθαρα οτι ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
όπως τους ξέρουµε, Μαθηµατικοί, Φυσικοί, Χηµικοί, Φιλόλογοι, δεν είναι 
από αυτά. Αυτό πρέπει να µας το πείτε…». 

«...ΠΛΑΣΤΑ ΠΤΥΧΙΑ µε πολύ µεγάλους βαθµούς… Όλοι ήταν µε 20άρια, µε 
ΠΛΑΣΤΑ 20άρια ΟΛΟΙ ΗΤΑΝΕ...». 

«…Να συµφωνήσουµε οτι αυτοί που δήθεν απολύονται δεν είναι ΟΥΤΕ οι 
Μαθηµατικοί, ΟΥΤΕ οι Φυσικοί, ΟΥΤΕ οι Φιλόλογοι, ΟΥΤΕ οι Χηµικοί, ΟΥΤΕ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ… Να συµφωνήσουµε σε αυτό… Καθηγητές Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης από Καθηγητικές Σχολές ∆ΕΝ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ !!». 

Έχετε, λοιπόν, παντελή άγνοια ή παραπλανάτε µε απερίγραπτο θράσος την 

κοινή γνώµη και για το ποιοι είναι «Καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης» και ποιοι διδάσκουν στη 

∆ευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση; 

Άθελά σας όµως προδοθήκατε για τους σκοπούς της Κυβέρνησης που 

στηρίζετε προσωπικά και κοµµατικά σχετικά µε τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση! Το 

καταλάβαµε λοιπόν καλά, ότι σκοπεύετε να ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΤΕΛΩΣ τη ∆ευτεροβάθµια 

Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και να ΑΠΟΛΥΣΕΤΕ ΟΛΟΥΣ τους Εκπαιδευτικούς 

Τεχνικών Ειδικοτήτων που …δεν είναι απόφοιτοι «καθηγητικών σχολών», και εποµένως 

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ «ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Μέσης Εκπαίδευσης», «όπως τους ξέρετε»… 

Έτσι θα είναι ευχαριστηµένοι ταυτόχρονα ΚΑΙ οι ΙΕΚάρχες, ΚΑΙ οι δήθεν 

«Υπερασπιστές» της ∆ηµόσιας ∆ωρεάν Παιδείας, που ευαγγελίζονται ένα «καθαρό» 

δηµόσιο σχολείο Γενικής Παιδείας, µέχρι τα 18 χρόνια των µαθητών ! 

Το σηµείο όµως των δηλώσεών σας που ξεπέρασε κάθε όριο πρόκλησης, είναι η 

αναφορά σας σε «πλαστά πτυχία» και «µε πλαστά εικοσάρια όλοι ήτανε…» ! 

Καταγγέλλετε λοιπόν δηµόσια τους συναδέλφους µας για ποινικά κολάσιµες πράξεις 

(απάτες, παρανοµίες, πλαστογραφίες, κλπ). 

Αν γνωρίζατε τέτοιες πράξεις, οφείλατε να καταθέσετε ΑΜΕΣΩΣ τα στοιχεία 

αυτά στον Εισαγγελέα για να διωχθούν οι «απατεώνες», όπως τους αξίζει ! 

Αν όµως ∆ΕΝ έχετε στοιχεία για να αποδείξετε τα όσα καταγγέλλετε, τότε 

προβήκατε στο αδίκηµα της ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗΣ ∆ΥΣΦΗΜΙΣΗΣ και µάλιστα συλλήβδην 

ΟΛΩΝ των συναδέλφων αδιακρίτως, αφού δεν κρατήσατε επιφύλαξη ούτε για κάποιους 

από αυτούς, δηλώνοντας «µε πλαστά εικοσάρια ΟΛΟΙ ήτανε…» ! 

Μετά από αυτά, 

σ α ς   γ ν ω ρ ί ζ ο υ µ ε  

ότι δεν πρόκειται να ανεχτούµε, πλέον, άλλη λασπολογία και κατασυκοφάντηση των 

εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων και της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που 

υπερασπιζόµαστε, 
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σ α ς   κ α λ ο ύ µ ε 

να ανακαλέσετε άµεσα και δηµόσια, όλες τις παραπάνω αναφερόµενες 

επίµαχες δηλώσεις – αναφορές και σχόλιά σας, γνωρίζοντάς µας σχετικά το περιεχόµενο 

της ανάκλησής σας, ή, σε περίπτωση που επιµένετε στις δηλώσεις αυτές, 

 

σ α ς   π ρ ο κ α λ ο ύ µ ε 

να επισκεφτείτε άµεσα τις εισαγγελικές αρχές και να παραδώσετε όλα εκείνα 

τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη των πλαστών πτυχίων που αναφέρατε. 

 

Να µην έχετε την παραµικρή αµφιβολία ότι θα υπερασπισθούµε µε κάθε τρόπο 

και µέσο το κύρος, την αξιοπρέπεια και την κοινωνική υπόσταση του Κλάδου και των 

Σχολείων µας, τα οποία υπηρετούµε µε αυταπάρνηση. 

Σε κάθε περίπτωση, πέραν των όποιων νοµικών προεκτάσεων, την απάντηση στα 

παραπάνω συκοφαντικά θα σας τη δώσει ο Λαός της Πιερίας, στην κρίση του οποίου σας 

παραδίδουµε. 

Επιφυλασσόµενοι κάθε νόµιµου δικαιώµατός µας, 

 

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


