
 

Ναι. Μιλάµε για το Θάνατο. 

Όταν στις 22 Ιουλίου του 2013 µιλούσαµε για τον «ξαφνικό θάνατο» 2.500 

εκπαιδευτικών Τεχνικών Ειδικοτήτων, κανείς µας δεν µπορούσε να φανταστεί αυτό που θα 

ακολουθούσε.  

Οκτώ µήνες οµηρίας, κοροϊδίας, διασυρµού, κανιβαλισµού.  

Οκτώ µήνες που καταρρακώθηκε κάθε ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τόσο αυτών 

που υπέστησαν (και υφίστανται ακόµη) το ατελείωτο µαρτύριο, όσο και αυτών που το 

παρακολούθησαν. Απαθώς, συµ-παθώς ή ακόµα και επιχαίροντες, µε (κρυφή) ικανοποίηση: 

ευτυχώς, το κακό χτύπησε παραδίπλα ! Εµείς, φτηνά τη γλυτώσαµε… 

Οκτώ µήνες επώδυνου βασανισµού, που κάνουν τον «απλό θάνατο» σχεδόν 

ευκταίο: Μακάρι να τέλειωνε σε µια νύχτα, να µην βασανίζονταν οι άνθρωποι. Ανώδυνα, 

ανεπαίσχυντα, ειρηνικά… Να λυτρωνόµασταν κι εµείς από δαύτους και τα προβλήµατά τους…  

Έχει σηµασία να µιλήσουµε για νούµερα; Μιλάµε για ανθρώπους, για ψυχές, για 

συναδέλφους µας. Έστω και ένας µόνο να υφίστατο αυτό τον εξευτελισµό, αυτός ο «ένας» 

εξακολουθεί να είναι «άνθρωπος». Ήταν… Γιατί, στο τέλος των οκτώ µηνών, κανείς µας δεν 

µπορεί πια να ονοµάζεται έτσι ! Ξεφτιλιστήκαµε ΟΛΟΙ ! 

Στις 22 Μαρτίου θα απολυθούν τουλάχιστον 519 συνάδελφοί µας.  

Οι πίνακες που παραθέτουµε δεν είναι η επακριβής και αναλυτική στοιχειοθέτηση του 

τελικού αριθµού των «µαρτύρων». Είναι η µεταµοντέρνα «ζωγραφιά» του µαρτυρίου, που 

συντελείται µε «µεταµοντέρνες» µεθόδους βασανισµού: µε Νόµους και ΦΕΚ ! 

Αφιερώνονται εξαιρετικά στον Υπουργό Παιδείας που τους έχει «τακτοποιήσει» όλους 

από τον …Νοέµβρη, όπως διαβεβαίωνε το Πανελλήνιο από τηλεοράσεως... 
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Επώδυνα, Επαίσχυντα, Βασανιστικά… 
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Από την µελέτη των στοιχείων προκύπτει ότι για κάποιο ανεξήγητο λόγο, ο Υπουργός 

έχει στοχοποιήσει κυρίως τους εκπαιδευτικούς των κλάδων Υγείας (σε απόλυτα νούµερα 

εκπαιδευτικών που απολύονται). Το γιατί κατάργησε τους Τοµείς και τις Ειδικότητες Υγείας από 

τα ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ., το καταλάβαµε. Γιατί όµως και τους συναδέλφους; 

Οι 182 θέσεις ∆Ε βοηθών Νοσηλευτών που δήθεν απευθύνονταν στους ΠΕ 14.06 

Νοσηλευτών και ΠΕ 18.10 Νοσηλευτικής, τελικώς δεν µπορούν να καλυφθούν από αυτούς. 

Αυτά που εκφράσαµε ως «φόβο» έγιναν πραγµατικότητα. Στις περισσότερες ∆ιευθύνσεις δεν 

έγιναν δεκτές οι αιτήσεις των συναδέλφων, γιατί έχουν κατά πολύ ανώτερα πτυχία από τα 

προκηρυγµένα, αλλά όχι το …κατώτερο πτυχίο και την άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος του 

«βοηθού Νοσηλευτή» που αναφέρεται στην προκήρυξη. 

174 εκπαιδευτικοί ΠΕ 18.10 Νοσηλευτικής απολύονται (ποσοστό 66%). 

85 εκπαιδευτικοί ΠΕ 14.01 Ιατροί απολύονται (ποσοστό 79%). 

57 εκπαιδευτικοί ΠΕ 14.02 Οδοντίατροι απολύονται (ποσοστό 73%). 

Κάποιες άλλες Ειδικότητες πλήττονται εξίσου βάναυσα µε την απόλυση του 

συνόλου των εκπαιδευτικών, όπως ∆Ε 01.17 Κοµµωτικής (100%), ∆Ε 01.15 

Αργυροχρυσοχοΐας (100%), ΠΕ 18.37 ∆ηµόσιας Υγιεινής (90%).  Οι υπόλοιποι ακολουθούν σε 

νούµερα και ποσοστά (βλ. πίνακα 5). 

Κερασάκι στην «τούρτα» του αχταρµά: Το Υπουργείο έχει διπλο-προκηρύξει 17 

θέσεις, οι οποίες δεν µπορούν να καταληφθούν από κανένα !! 

Τα στοιχεία παρουσιάζονται αναλυτικά σε 5 πίνακες (βλ. http://www.oltee.gr/?p=2650) 

Ενδεικτικό της απόλυτης αδιαφάνειας µε την οποία κινείται το Υπουργείο, είναι ότι 

δεν έχει δώσει µέχρι σήµερα αναλυτικά στοιχεία για το πόσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε 

διαθεσιµότητα αυτή τη στιγµή. «Προφορικές» πληροφορίες µιλούν για 1.841 εκπαιδευτικούς. 

Εµείς εµµένουµε στα δηµοσιοποιηµένα στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας: 1.961 

εκπαιδευτικοί σε διαθεσιµότητα. Αν κάποιος διαθέτει επιπλέον στοιχεία, παρακαλούµε να µας 

διορθώσει… Από αυτούς, θα απολυθούν µε βεβαιότητα (µε βάση τα …τρέχοντα ΦΕΚ…) οι 519. 

Για το λόγο αυτό, κάθε άλλη πρόταση για Νοµοθέτηση λιγότερων θέσεων (π.χ. 212…) είναι όχι 

µόνο φαιδρή, αλλά και επικίνδυνη ! 

Κ α λ ο ύ µ ε 

Τον Υπουργό Παιδείας να δώσει επιτέλους επίσηµα στοιχεία για τον αριθµό των 

εκπαιδευτικών σε διαθεσιµότητα, καθώς και το ποιοι από αυτούς κατέχουν Β΄ πτυχία και ποια. 

Τους Βουλευτές συµπολίτευσης και αντιπολίτευσης, να πράξουν τα δέοντα ώστε να 

µην απολυθεί κανένας συνάδελφος. 

Τους Εκπαιδευτικούς να συµµετάσχουν µαζικά στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις.  

Για τη χαµένη τιµή και την αξιοπρέπεια ΟΛΩΝ µας. 

Για την Ελλάδα. 

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