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Νέα επεισόδια στο «σήριαλ» της ∆ιαθεσιµότητας που τελειωµό δεν έχει… Οι 

εµπνευστές της, έχουν κατά πολύ ξεπεράσει σε ευρηµατικότητα τον αείµνηστο βιρτουόζο των 

σήριαλς, µόνο που η κατάληξη του δικού τους σεναρίου είναι ότι αποµένει αφού αφαιρεθεί η 

«Λάµψη» και το «Φώς» από τον Φώσ κολο… 

 

Επεισόδιο 1.708 

2η Πράξη (∆ιαπιστωτική): τέθηκαν σε διαθεσιµότητα 1.992 εκπαιδευτικοί. 

3η Πράξη (∆ιαπιστωτική): παράταση διαθεσιµότητας 1.708 εκπαιδευτικών. 

Πόσοι τελικά από τους εκπαιδευτικούς παραµένουν σε διαθεσιµότητα και τι απέγιναν 

οι υπόλοιποι; Αναζητήσαµε και καταγράψαµε όλες τις (181 στο σύνολο) «αποφάσεις εξαίρεσης» 

και «λύσεις υπαλληλικής σχέσης» (λόγω συνταξιοδότησης, θανάτου κλπ) από την 2η Πράξη 

µέχρι σήµερα (βλ. πίνακα Ι ): 

http://www.oltee.gr/?attachment_id=2981 

Στον πίνακα αυτό βρίσκονται και δύο συνάδελφοι που περιλαµβάνονται στην 3η 

∆ιαπιστωτική Πράξη. Οι εκπαιδευτικοί που παραµένουν σε διαθεσιµότητα ΣΗΜΕΡΑ είναι 

(1.708 – 2 =): 1.706 

 

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν Η∆Η ΑΠΟΛΥΘΕΙ είναι (1.992 – 181 =): 

105 

Υπάρχει πάντα η πιθανότητα να έχουν υποβληθεί και άλλες αιτήσεις συνταξιοδότησης 

και να µην έχουν δηµοσιευτεί ακόµη τα ΦΕΚ «λύσης της υπαλληλικής σχέσης». Σήµερα όµως, 

105 συνάδελφοί µας είναι επισήµως ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ (βλ. πίνακες ΙΙ και ΙΙΙ ): 

http://www.oltee.gr/?attachment_id=2982 

http://www.oltee.gr/?attachment_id=2983 
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∆ιαθεσιµότητα: Νέος Κύκλος µε ολοκαίνουργια Επεισόδια… 
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Επεισόδιο 1.709 

Αθροιζόµενες οι θέσεις που «ανακοινώθηκαν» διαδοχικά από το Υπουργείο, είναι 

συνολικά 1.709. Ακούστηκε λοιπόν τελευταία το σύνθηµα (ως αίτηµα) να δοθούν «…οι 1.709 

θέσεις, στους 1.708 εκπαιδευτικούς που είναι σε διαθεσιµότητα». 

Η αριθµητική εξίσωση κατ’ αρχήν επαληθεύεται, µε την προϋπόθεση βέβαια: 

α) ότι εγκαταλείπονται στην τύχη τους οι 105 εκπαιδευτικοί που ήδη απολύθηκαν, 

β) ότι οι διατιθέµενες θέσεις σήµερα είναι πράγµατι 1.709, και 

γ) ότι κάθε «χαµένη» θέση θα δοθεί σε κάθε έναν από τους παραµένοντες σε 

διαθεσιµότητα. 

 

Σύµφωνα όµως µε το Α.Σ.Ε.Π., οι θέσεις που καλύφθηκαν (δηλ. υποβλήθηκαν αιτήσεις 

και βγήκαν πίνακες) είναι µόλις 1.612. Μετά και τη συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών που 

περιλαµβάνονταν στους πίνακες, ο αριθµός αυτός µειώθηκε στις 1.596 θέσεις ! 

Επιπλέον, τις λιγότερες αυτές θέσεις τις καταλαµβάνουν µόνο 1.313 εκπαιδευτικοί 

(βλ. πίνακα ΙV ) και παραµένουν εκτός πινάκων 393 συνάδελφοι ! (βλ. πίνακα V ): 

http://www.oltee.gr/?attachment_id=2984 

http://www.oltee.gr/?attachment_id=2985 

Το «µαγικό» εξηγείται από τον τρόπο προκήρυξης των θέσεων που έγινε τµηµατικά, 

αποσπασµατικά και αλλοπρόσαλλα. Οι συνάδελφοι δεν ήξεραν αν µε τα µόριά τους θα 

περιλαµβανόταν σε κάποιον πίνακα και σε ποιόν, µε αποτέλεσµα να υποβάλλουν πολλές αιτήσεις 

και ορισµένοι από αυτούς να καταλάβουν τελικώς διπλές και τριπλές θέσεις ! Επίσης, στους 

πίνακες περιλαµβάνονται και συνάδελφοι οι οποίοι εκ των υστέρων εξαιρέθηκαν ή 

συνταξιοδοτήθηκαν ! Η οργάνωση και ο συντονισµός του Υπουργείου αξίζει θερµών 

επαίνων…(βλ. πίνακα VI ): 

http://www.oltee.gr/?attachment_id=2987  

Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι ότι συνολικά χάθηκαν 396 θέσεις, από τις οποίες 

οι 100 θέσεις χάθηκαν οριστικά και αµετάκλητα ! Οι υπόλοιπες (296 θέσεις) µπορούν να 

καλυφθούν από τους τυχόν επιλαχόντες των πινάκων; Υπάρχουν επιλαχόντες στις 

συγκεκριµένες θέσεις; Η απορία θα λυθεί στο τελευταίο «επεισόδιο» της σειράς… 

 

Επεισοδιακό αλλά προβλέψιµο Φινάλε 

Οι θέσεις των πινάκων σήµερα είναι 1.596. Ακόµη και εάν σε αυτές προστεθούν οι 13 

θέσεις που έχουν καταλάβει συνταξιοδοτούµενοι, το µέγιστο των διατιθεµένων θέσεων δεν 

µπορεί να ανέλθει πάνω από 1.609 θέσεις (βλ. πίνακα VΙI ): 

http://www.oltee.gr/?attachment_id=2988 
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Εποµένως, ακόµα και εάν δοθούν ΟΛΕΣ οι διπλές και τριπλές θέσεις σε επιλαχόντες, 

στους ήδη 105 απολυµένους θα προστεθούν άλλοι 97 (= 1.706 εκπαιδευτικοί – 1.609 θέσεις). 

∆ηλαδή συνολικά 202 απολυµένοι εκπαιδευτικοί. Αν πάλι, δεν δοθεί ούτε µία θέση από τις 

«χαµένες», τότε στους 105 θα προστεθούν άλλοι 393 (= 1.706 εκπαιδευτικοί – 1.313 θέσεις 

επιτυχόντων στους πίνακες). ∆ηλαδή συνολικά 498 απολυµένοι. 

Το «σήριαλ» της διαθεσιµότητας των εκπαιδευτικών Τεχνικών Ειδικοτήτων καταλήγει 

µε µαθηµατική ακρίβεια σε απολύσεις και ξέρουµε από τώρα και τα νούµερα: 

από 202 έως 498 απολύσεις εκπαιδευτικών ! 

 

Είναι απολύτως βέβαιο ότι ∆ΕΝ θα καλυφθούν ΟΛΕΣ οι χαµένες θέσεις από 

επιλαχόντες. Έχουµε ήδη εντοπίσει χαµένες θέσεις ανά ειδικότητα, που είναι περισσότερες από 

τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς σε διαθεσιµότητα. Εποµένως, ακόµη και αν υπάρχουν 

επιλαχόντες, σίγουρα κάποιες θα µείνουν κενές ! Κοντά σε όλα αυτά, δεν ξέρουµε ΑΝ υπάρχουν 

επιλαχόντες και σε ποιες θέσεις. 

 

Μπροστά σε αυτό το φιάσκο, αλήθεια, έχει νόηµα να αναζητήσουµε την «καλύτερη» 

ΚΑΚΗ λύση, µε το «λιγότερο αίµα», αποδεχόµενοι και συµµετέχοντας σε ένα έγκληµα διαρκείας, 

γνωρίζοντας µάλιστα εκ των προτέρων και τον αριθµό (και τα ονοµατεπώνυµα) των θυµάτων; 

 

Είναι δεδοµένο ότι το Υπουργείο ∆ΕΝ ΘΕΛΕΙ να λύσει το πρόβληµα. Αλλιώς δεν 

θα το δηµιουργούσε ! Ακόµη, θα µπορούσε εκ των υστέρων να προκηρύξει και τις 255 θέσεις 

στις ∆∆ΒΜ που ο ίδιος ο Υπουργός νοµοθέτησε. 

∆εν το έκανε, δεν το κάνει, δε θα το κάνει !! 

 

Όλα ξεκίνησαν από τον άδικο, αναίτιο και εγκληµατικό αποκεφαλισµό των 

εκπαιδευτικών Τεχνικών Ειδικοτήτων. Για κανένα λόγο δεν θα έπρεπε να έχει συµβεί. 

Η µόνη λύση, ακόµη και τώρα, είναι η επαναλειτουργία των Τοµέων και 

Ειδικοτήτων και η επιστροφή όλων των συναδέλφων στις θέσεις που κατείχαν. 

Πέραν τούτου, στηρίξαµε τα επί µέρους αιτήµατα των Συντονιστικών, στη λογική της 

άµεσης διασφάλισης των συναδέλφων. ∆ε υπεισήλθαµε όµως σε ψιλικατζίδικες αντιλήψεις και 

κοντόφθαλµες πρακτικές, για το ποιες θέσεις και που, σε ποιους, µε ΑΣΕΠ ή όχι, µε παιδαγωγικό 

πτυχίο ή όχι. Στηλιτεύσαµε αγρίως τις τακτικές «διαδρόµισης» στο Υπουργείο, στο (γνωστό τοις 

πάσι πλέον) εξωθεσµικό «γραφείο εύρεσης εργασίας». Το µόνο «κατόρθωµα» που «πέτυχαν» 

αυτές οι επαφές, ήταν η ενίσχυση του παράκεντρου της καταστροφικής εξουσίας και η 

δηµιουργία του απίστευτου αλαλούµ που βιώνουν τώρα στο πετσί τους ΟΛΟΙ οι «∆ιαθέσιµοι». 

Αυτό που έπρεπε να γίνει, ήταν: 
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α) να προβλεφθούν κατάλληλες, αξιοποιήσιµες και πραγµατικά λειτουργικές 

θέσεις για ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους σε διαθεσιµότητα, 

β) να προκηρυχθούν ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ, συγχρόνως, ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ και να τις 

καταλάβουν οι υποψήφιοι µε σειρά προτίµησης. 

∆εν είναι τυχαίο που δεν έγιναν έτσι τα πράγµατα. Ούτε είναι τυχαία η σειρά που 

έβγαιναν οι ανακοινώσεις, οι θέσεις (σε είδος και αριθµό). ∆εν είναι τυχαίο ότι καθυστερούσαν οι 

εξαιρέσεις. Ούτε ότι φτάσαµε σε παράταση της διαθεσιµότητας ενόψει εκλογών και ότι το 

«σήριαλ» δε λέει να τελειώσει. Μάθαµε πια το πώς λειτουργούν τα αρρωστηµένα σκεπτικά των 

κυβερνώντων. Βλέπουµε ακόµη και πως «προωθήθηκαν» ορισµένοι, στο όνοµα των «ενωτικών» 

αγώνων ενάντια στις απολύσεις. Αντάλλαξαν την ταπεινή θέση του διαθέσιµου µε την προοπτική 

άλλης θέσης, πολύ ανώτερης. Τους ευχόµαστε καλή επιτυχία και λαµπρά σταδιοδροµία. 

Όµως, το πρόβληµα που ενσυνείδητα έχει δηµιουργήσει ο Υπουργός, δε λύνεται µε 

«τροπολογίες» για υποχρεωτική τοποθέτηση «…στους φορείς υποδοχής, µε τη χρονική σειρά 

κατά την οποία καταρτίζονται και αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσµατα από τα αρµόδια 

Τριµελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συµβούλια εκάστης Ανακοίνωσης…». 

Το πρόβληµα δε λύνεται, γενικώς !! 

Όποια πρακτική και να ακολουθηθεί, θα είναι άδικη για κάποιους ! 

Επειδή ολόκληρη η ∆ιαθεσιµότητα είναι άδικη. 

Άδικη είναι ακόµη και αυτή η νοµιζόµενη «τακτοποίηση» των συναδέλφων που 

περιλαµβάνονται στους πίνακες! Πάµπολα είναι τα παραδείγµατα των συναδέλφων που, υπό το 

φάσµα της απόλυσης, αναγκάστηκαν να δηλώσουν θέση µακριά από την οικογένειά τους, στην 

άλλη άκρη της Ελλάδας (βλ. πίνακα ΙΙΧ ): 

http://www.oltee.gr/?attachment_id=2989 

Άδικες είναι και οι 144 συνταξιοδοτήσεις στις οποίες εξαναγκάστηκαν οι συνάδελφοι! 

Άδικες είναι και οι «ευσπλαχνικές» εξαιρέσεις, αφού λαµπροί εκπαιδευτικοί µε 

προσόντα και πτυχία, αποσπάστηκαν βίαια από τις αίθουσες διδασκαλίας και κατέληξαν να 

αρχειοθετούν έγγραφα και να «πατούν» σφραγίδες. 

Το απίστευτο κουβάρι στο οποίο έχει περιπλέξει τους «∆ιαθέσιµους» το 

Υπουργείο, δε λύνεται. ΚΟΒΕΤΑΙ ! 

 

ή θα το κόψει η Κυβέρνηση, κόβοντας τον Υπουργό, 

ή θα το κόψει ο Λαός, κόβοντας την Κυβέρνηση ! 

 

∆ε ξέρουµε για την Κυβέρνηση, ο Λαός όµως έχει ψαλίδι στο χέρι, µέρες που είναι… 

 

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


