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Ξξηλ από 18 κήλεο, ν …«αιήζηνπ κλήκεο» Τπνπξγόο καο Κ. Αξβαληηόπνπινο, 

δηέπξαμε ην έγθιεκα ηεο θαηάξγεζεο 49 Σερληθώλ Δηδηθνηήησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Β’βάζκηαο 

Σ.Δ.Δ. ηε ζπλέρεηα θαηάξγεζε εμνινθιήξνπ ηηο ΔΠΑ.. θαη εμνβέιηζε ζηελ «Καηάξηηζε» ηνπο 

πιένλ αλζεξνύο Σνκείο θαη Δηδηθόηεηεο ησλ ΔΠΑ.Λ… Σα απνηειέζκαηα είλαη γλσζηά θαη 

θαηαζηξνθηθά. 

Από ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ηέζεθαλ ζε δηαζεζηκόηεηα κε 

δηαπηζησηηθέο πξάμεηο, κεηά θαη ηηο εμαηξέζεηο ησλ εηδηθώλ θαηεγνξηώλ ηνπ Νόκνπ, θαηέιεμαλ λα 

παξακέλνπλ ζε δηαζεζηκόηεηα: 

– 2.122 εθπαηδεπηηθνί ζηηο 31 Ινπιίνπ 2013 (ΑΓΑ:ΒΛΒ09-ΣΗΦ), 

– 1.992 εθπαηδεπηηθνί ζηηο 30 Οθησβξίνπ 2013 (ΑΓΑ:ΒΛΛ59-3ΛΣ), 

ηηο 26 Μαξηίνπ 2014 δεκνζηεύηεθε ην ΦΔΚ 74/Α’/26-3-2014 κε ην νπνίν παξαηάζεθε 

ε δηαζεζηκόηεηα (άξζξν 40). ηηο 4 Απξηιίνπ 2014 παξαηάζεθε ε δηαζεζηκόηεηα γηα 1.708 

εθπαηδεπηηθνύο κε λέα δηαπηζησηηθή πξάμε (ΑΓΑ: ΒΙΗΦ9-9ΩΒ), γηα λα θαηαιήμνπκε ζηνλ 

ηειηθό επίζεκν αξηζκό: 

– 1.709 εθπαηδεπηηθνί ζε δηαζεζηκόηεηα, ζηηο 7 Ινπιίνπ 2014 (ΑΓΑ:7ΒΗΥ9-Ν78). 

Δλδηάκεζα (αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα) δελ ζηακάηεζαλ νη «εληάμεηο» ζην θαζεζηώο 

ηεο δηαζεζηκόηεηαο, νη εμαηξέζεηο θαη νη ζπληαμηνδνηήζεηο… 

 

1. Ρα αζύζηνια ΤΔΓΖ 

Ο «αείκλεζηνο» Τπνπξγόο καο, δηαβεβαίσλε όηη εληόο ηνπ νθηακήλνπ ηεο 

δηαζεζηκόηεηαο νη ζπλάδειθνί καο ζα κεηαηάζζνληαλ ζηα Γεκόζηα Ι.Δ.Κ. θαη ζηηο ππό ίδξπζε 

ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (.Δ.Κ.). Μάιηζηα, ελεκέξσλε ην Ξαλειιήλην (δεκνζίσο 

θαη από …ηειενξάζεσο) όηη νη 1.300 εθπαηδεπηηθνί …«είραλ ήδε … απνξξνθεζεί» ζηηο 

δνκέο θαηάξηηζεο ηνπ .ΞΑΗ.Θ. ! 

Από ηνλ …Λνέκβξε ηνπ 2013 !! 

 
ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΙΔΗΡΝΟΓΥΛ 

ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 

Σαρ. Γ/λζε : Αρηιιέσο 37 - 41 & Μπιιέξνπ ΣΚ-Πόιε : 104 36 Αζήλα 
ηειέθσλν : 210-5238973 fax : 210-5202798 

e-mail : oltee.oltee@gmail.com        & mail@oltee.att.sch.gr 
ειεθηξνλ. ζει. : http://www.oltee.gr facebook: group Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. 

 

Αζήλα, 20-12-2014 

Αξ. Γ.Σ.: 017 

ΓΔΙΡΗΝ ΡΞΝ 

Νη 317 γηα απόιπζε, κε Γηεπζύλζεηο θαη «νλόκαηα»… 
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mailto:mail@oltee.att.sch.gr
http://www.oltee.gr/
http://www.facebook.com/oltee.oltee?ref=tn_tnmn
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2. Ξίλαθεο, πίλαθεο, πίλαθεο… 

Η αιήζεηα είλαη όηη εθηόο από 173 εθπαηδεπηηθνύο πνπ κεηαηάρζεθαλ ζε Γηεπζύλζεηο 

Γ.Δ. θαη Π.Δ. κε ηα δεύηεξα πηπρία ηνπο (νξηζηηθνί πίλαθεο ΦΔΚ 714/Γ΄/6-6-2014 θαη ΦΔΚ 

780/Γ΄/20-6-2014), όινη νη ππόινηπνη εθπαηδεπηηθνί ζε δηαζεζηκόηεηα βιέπνπλ ηα νλόκαηά ηνπο 

ζε αιιεπάιιεινπο πίλαθεο «ππνζρόκελσλ» ζέζεσλ θαη κάηαηα πξνζδνθνύλ θάπνηνλ 

νξηζηηθό πίλαθα θαη ΦΔΘ κεηάηαμεο. Μέρξη ηώξα έρνπλ αλαθνηλσζεί, από ηνλ ΑΔΠ, έμη (6) 

δηαθνξεηηθνί πίλαθεο γηα ηηο αλαθνηλώζεηο 8 θαη 10. Αλαιπηηθά: 

Αλαθνίλσζε 8: δεκνζηεύηεθαλ νη αθόινπζνη πίλαθεο κε ηηο εμήο νλνκαζίεο: 

18-3-2014 Πξνζσξηλνί πίλαθεο 

21-3-2014 (ππό ηελ πίεζε ιήμεο δηαζεζηκόηεηαο) Σειηθνί εληαίνη πίλαθεο 

6-8-2014 Αιθαβεηηθνί πίλαθεο 

8-9-2014 Νένη αιθαβεηηθνί πίλαθεο 

18-11-2014 Νένη Αιθαβεηηθνί πίλαθεο 

17-12-2014 Νένη Αιθαβεηηθνί πίλαθεο Γηάζεζεο 

Αλαθνίλσζε 10: δεκνζηεύηεθαλ νη αθόινπζνη πίλαθεο κε ηηο εμήο νλνκαζίεο: 

25-4-2014 Πξνζσξηλνί πίλαθεο 

28-4-2014  Αλάθιεζε ησλ παξαπάλσ 

30-4-2014 Νένη πξνζσξηλνί πίλαθεο 

6-8-2014 Αιθαβεηηθνί πίλαθεο 

8-9-2014 Νένη αιθαβεηηθνί πίλαθεο 

18-11-2014 Σειηθνί πίλαθεο 

17-12-2014 Νένη Σειηθνί πίλαθεο Γηάζεζεο 

Ξόζνη αθόκα πίλαθεο ζα εθδνζνύλ; Πόηε ζα θαηαθέξεη ν ΑΔΠ λα μεπεξάζεη ηα 

πξνβιήκαηα όζσλ θαηαιακβάλνπλ ζέζε ζε δύν πίλαθεο, ζε πνηά «κνξθή» ζα ηνπο 

δηακνξθώζεη θαη κε πνηα «νλνκαζία» απηή ηε θνξά; «Αθόκε πην Νένη» θαη «Σειηθνί ησλ 

Σειηθώλ» πνπ ηειεησκό δελ έρνπλ; ΔΙΔΝΠ !!! 

 

3. Ν «ΣΑΟΡΖΠ» ηεο δηαζεζηκόηεηαο 

Σν Τπνπξγείν δελ δεκνζηνπνηεί ηα ζηνηρεία ηνπ. Έρνπκε ιόγνπο λα ακθηβάιινπκε θαη 

γηα ηα «λνύκεξα» πνπ δίλεη ζηε δεκνζηόηεηα. ε θάζε πεξίπησζε, ε απόθξπςε ηεο πιήξνπο 

εηθόλαο, εκπνδίδεη ηε δηαηύπσζε ζπγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο γηα ηελ εμεύξεζε νξηζηηθήο 

ιύζεο. Οη πξνθαλείο γεληθόηεηεο …«λα κελ απνιπζεί θαλείο» θαη …«κηα ζέζε γηα θάζε 

εθπαηδεπηηθό» δελ καο θαιύπηνπλ. Όζν δελ ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ην αίηεκα, απηά 

απνδεηθλύνληαη άζθαηξα ζπλζήκαηα θαη ε θαηάζηαζε παξακέλεη αδηέμνδε. 

Γηεμήγακε ηε δηθή καο έξεπλα. Μειεηήζακε ηνπο πίλαθεο ηνπ ΑΔΠ. πιιέμακε από ηε 

«Γηαύγεηα» ηηο δηαπηζησηηθέο πξάμεηο (εμαηξέζεηο, ζπληαμηνδνηήζεηο, θιπ) από ηελ αξρή ηεο 

Γηαζεζηκόηεηαο κέρξη ηώξα (20-12-2014). πλδπάζακε ηα ζηνηρεία απηά γηα λα παξνπζηάζνπκε 

έλα πιήξε «ΣΑΟΡΖ ηεο δηαζεζηκόηεηαο». Γεκνζηνπνηνύκε ινηπόλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο κε ηελ επηθύιαμε λα καο έρεη μεθύγεη θάπνηα πξάμε. Ξξνθαινύκε ην Τπνπξγείν, αιιά 

θαη θάζε άιιε νξγάλσζε, λα ακθηζβεηήζεη ηα ζηνηρεία καο, δεκνζηεύνληαο ηα δηθά ηνπ ! 

(Βι. Ξίλαθα Α’ – ν ΣΑΟΡΖΠ ηεο Γηαζεζηκόηεηαο: http://www.oltee.gr/?attachment_id=3803) 

http://www.oltee.gr/?attachment_id=3803
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4. Νη …«ΔΛΡΝΠ» 

Από ηε κειέηε ηνπ «ΥΑΡΣΗ» θαίλεηαη όηη, παξά ηελ επεμεξγαζία θαη έθδνζε 

αιιεπάιιεισλ πηλάθσλ από ηνλ ΑΔΠ: 

 Από ηηο 1.320 ζέζεηο ησλ αλαθνηλώζεσλ 8 θαη 10 (1.011 θαη 309 αληίζηνηρα), κόλν νη 

1.292 θαηαιακβάλνληαη ηειηθώο. 

 27 εθπαηδεπηηθνί εμαθνινπζνύλ λα θαηαιακβάλνπλ δηπιέο ζέζεηο. 

 1 ζέζε εμαθνινπζεί λα θαηαιακβάλεηαη από ζπλαδέιθν πνπ ζπληαμηνδνηήζεθε 

πξηλ από 10 κήλεο (κε ΦΔΚ ηεο 14-3-2014) !!! 

 

5. Νη …«ΔΘΡΝΠ» 

Οη ζπλάδειθνη πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζε θάπνην πίλαθα ηνπ ΑΔΠ, αλήθνπλ ζε δπν 

κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

– 102 εθπαηδεπηηθνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο 4εο-4-2014 γηα 

ηελ παξάηαζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο. Σν Τπνπξγείν θαη ε ΟΛΜΔ αλαθέξνληαη ζε κόιηο 

νγδόληα πέληε (85). Σνπο πξνθαινύκε λα ην απνδείμνπλ κε ζηνηρεία ! 

Οη ζπλάδειθνη απηνί δελ ππέβαιιαλ αίηεζε, είηε γηαηί δελ πξνθεξύρζεθε ζέζε γηα ηελ 

εηδηθόηεηά ηνπο, είηε γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιόγν. Η δηαζεζηκόηεηά ηνπο δελ 

παξαηάζεθε, αιιά δελ έρεη ππνγξαθεί θαη ε απόιπζή ηνπο !! 

– 215 εθπαηδεπηηθνί (επηπιένλ ησλ πξνεγνπκέλσλ) δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο 

ηειεπηαίνπο πίλαθεο ηνπ ΑΔΠ. Από απηνύο, νη 204 έρνπλ ππνβάιιεη αίηεζε, ελώ νη 

11 δελ έρνπλ ππνβάιιεη, επεηδή ε έληαμή ηνπο ζηε δηαζεζηκόηεηα έγηλε κεηά ηηο 4-

4-2014. 

Οη 11 απηνί ζπλάδειθνη ηέζεθαλ ζε δηαζεζηκόηεηα κεηά ηηο 4-4-2014 επεηδή είηε 

έγηλε άξζε ηεο εμαίξεζήο ηνπο, είηε αλαθιήζεθε ε παξαίηεζή ηνπο ιόγσ αδπλακίαο λα 

ζπληαμηνδνηεζνύλ, είηε δηθαηώζεθαλ ζην .η.Δ. γηα ηελ …πξόζιεςή ηνπο θαη ακέζσο 

ηέζεθαλ ζε δηαζεζηκόηεηα, αλαδξνκηθά… ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, είραλ παξέιζεη 

πξν πνιινύ νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ ζε θάπνηα από ηηο αλαθνηλώζεηο, θη 

έηζη δελ ηνπο δόζεθε ε παξακηθξή δπλαηόηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία! 

Ππλνιηθά 317 εθπαηδεπηηθνί βξίζθνληαη ΔΘΡΝΠ Ξηλάθσλ, κε άκεζν θίλδπλν 

λα απνιπζνύλ. 

Ο Τπνπξγόο Παηδείαο έρεη δεζκεπηεί δεκόζηα θαη θαη’ επαλάιεςε, όηη δελ ζα 

ππνγξάςεη απνιύζεηο εθπαηδεπηηθώλ θαη όηη ζα εθδώζεη λέα αλαθνίλσζε γηα ηελ κεηάηαμε 

ΟΛΩΝ όζσλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο. Η πνιύκελε όκσο θαζπζηέξεζε ζην 

μεθαζάξηζκα ησλ πηλάθσλ, δεκηνπξγεί εύινγεο αλεζπρίεο, όρη κόλν γηα ηνπο ελαπνκείλαληεο 

317 εθηόο πηλάθσλ, αιιά αθόκε θαη γηα όζνπο πεξηιακβάλνληαη ζε απηνύο ! Αθόκε θαη κεηά ην 

πξόζθαην «μεθαζάξηζκα», εκθαλίδνληαη πάιη ζπλάδειθνη λα θαηέρνπλ δηπιέο ζέζεηο ! Απηή ε 

θνξντδία πξέπεη επηηέινπο λα ηειεηώζεη !! 
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Έρνπκε επίζεο επηζεκάλεη έγθαηξα όηη ε λέα αλαθνίλσζε πξέπεη λα βγεη ΞΟΗΛ 

από ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηάηαμεο ησλ πξνεγνπκέλσλ Ξηλάθσλ. Ο 

Νόκνο πξνβιέπεη όηη όζνη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο, απνιύνληαη απηόκαηα κε ην 

πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο θηλεηηθόηεηαο. Γελ ππάξρεη πιένλ νύηε ζηηγκή γηα ράζηκν ! 

Γηα ην ιόγν απηό, θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο, ζπληάμακε 

έλα πίλαθα κε ΝΙΝΠ ηνπο 317 εθπαηδεπηηθνύο, θαηά εηδηθόηεηα θαη Γ.Γ.Δ. ζηελ νπνία 

ππεξεηνύζαλ. Με βάζε απηόλ, πξέπεη άκεζα λα πξνθεξπρζνύλ νη λέεο ζέζεηο. 

(Βι. Ξίλαθα Β’ – Δθπαηδεπηηθνί ΔΘΡΝΠ Πηλάθσλ: http://www.oltee.gr/?attachment_id=3805) 

 

Γελ έρεη πηα θαλέλα άιινζη ην Τπνπξγείν γηα λα κελ πξνρσξήζεη ΑΚΔΠΑ ζηε ΛΔΑ 

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ: 

α) Σν «μεθαζάξηζκα» ησλ δηπιώλ ζέζεσλ ζηνπο πίλαθεο ησλ αλαθνηλώζεσλ 8 θαη 10 

ζα γίλεη απηόκαηα θαηά ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο. Γελ ππάξρεη ιόγνο λα κπνύκε ζε λέα 

πεξηπέηεηα κε πξνζθιήζεηο γηα επηινγή ζέζεο, λένπο πίλαθεο ΑΔΠ, λένπο δηπινζεζίηεο, θιπ. 

Ρν μεθαζάξηζκα ζα γίλεη απηόκαηα κε ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο ηνπο. Όζεο ζέζεηο δελ 

θαηαιεθζνύλ, ζα κείλνπλ θελέο. 

β) Δάλ ζηνλ πίλαθά καο γηα ηνπο 317 ΔΘΡΝΠ πηλάθσλ ππάξρνπλ ιάζε, απηά ζα 

αθνξνύλ ζε εμαηξέζεηο ή ζπληαμηνδνηήζεηο πνπ πηζαλόλ λα καο δηέθπγαλ. Δπνκέλσο ηα 

ηπρόλ ιάζε ζα είλαη πξνο ηελ πιεπξά ηεο αζθάιεηαο. Οη ζέζεηο απηέο (ησλ ηπρόλ 

εμαηξεκέλσλ – ζπληαμηνδνηεκέλσλ) ζα κείλνπλ θελέο θαη δελ ζα θαηαιεθζνύλ. 

 

6. Νη επί ηα …«ΑΡΑ» 

Κνληά ζην κεγάιν δξάκα ησλ 317 ζπλαδέιθσλ πνπ θηλδπλεύνπλ άκεζα κε απόιπζε, 

εθηπιίζζνληαη ηαπηόρξνλα θαη πνιιά άιια: 

 255 εθπαηδεπηηθνί θαηαιακβάλνπλ ζέζε όρη ζηελ Γ.Γ.Δ. πνπ ππεξεηνύζαλ, νύηε θαλ 

ζηελ ίδηα Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα ή ζηηο γεηηνληθέο. Σνπιάρηζηνλ 255 εθπαηδεπηηθνί 

εμαλαγθάδνληαη γηα κία αθόκε θνξά ζε εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε, πεξηθεξόκελνη 

ζηηο ίδηεο εζραηηέο ηεο ρώξαο πνπ επί ρξόληα «όξγσλαλ» σο σξνκίζζηνη ή 

αλαπιεξσηέο θαη σο λενδηόξηζηνη. Απηή ηε θνξά κάιηζηα, ππό ην βάξνο ηεο θξίζεο, 

ηεο ειηθίαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο. 

 173 εθπαηδεπηηθνί ηεο Αλαθ. 6/2013 κεηαηάρζεθαλ κε ηα δεύηεξα πηπρία ηνπο ζε 

δηαθνξεηηθή εηδηθόηεηα από απηή κε ηελ νπνία δηνξίζηεθαλ θαη αζθνύζαλ επί ζεηξά 

εηώλ ηα δηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα. 

 53 εθπαηδεπηηθνί (επηπιένλ ησλ πξνεγνπκέλσλ) θαηαιακβάλνπλ ζέζε δηαθνξεηηθήο 

εηδηθόηεηαο. 

 145 εθπαηδεπηηθνί θαηαιακβάλνπλ ζέζε ζηα Τπνπξγεία Τγείαο θαη Δξγαζίαο, 

απεκπνιώληαο ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ηδηόηεηα, εμαλαγθαδόκελνη ΘΑΗ ζε 

ππνβηβαζκό θαηεγνξίαο (από ΠΔ ζε ΣΔ, θιπ). 

http://www.oltee.gr/?attachment_id=3805
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 124 εθπαηδεπηηθνί (επηπιένλ ησλ πξνεγνπκέλσλ) θαηαιακβάλνπλ ζέζε ζηα ΝΠΓΓ θαη 

ζηνπο ΟΣΑ κε ηηο ίδηεο ζπλέπεηεο. 

 14 εθπαηδεπηηθνί (επηπιένλ ησλ πξνεγνπκέλσλ) θαηαιακβάλνπλ ζέζε κε ηηο ίδηεο 

ζπλέπεηεο ΘΑΗ ζε δηαθνξεηηθή εηδηθόηεηα. 

 30 εθπαηδεπηηθνί ππνβαζκίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο θαηαιακβάλνληαο ζέζεηο ζε 

εηδηθόηεηεο απνθνίησλ ΣΔΙ θαη απνθνίησλ Β΄βάζκηαο Δθπ/ζεο, ελώ είραλ δηνξηζηεί σο 

απόθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΙ αληίζηνηρα. 

 8 εθπαηδεπηηθνί παξακέλνπλ ζηελ ίδηα εηδηθόηεηα αιιά ζε ππνβαζκηζκέλε 

θαηεγνξία. 

 Μόλν 7 εθπαηδεπηηθνί θαηαιακβάλνπλ ζέζε ζηελ ίδηα εηδηθόηεηα, αιιά ζε 

αλαβαζκηζκέλε θαηεγνξία θαη άιινη 8 αλαβαζκίδνπλ ην πηπρίν ηνπο ζην λέν 

αλακελόκελν δηνξηζκό ζε ζρέζε κε ηε ζέζε πνπ θαηείραλ. 

 

7. «Δπνπζηώδεηο ιεπηνκέξεηεο» (!!) κέζα ζην ραιαζκό… 

Γεκηνπξγνύληαη πνιιέο απνξίεο θαη εξσηεκαηηθά ζρεηηθά κε ηηο κεηαηάμεηο πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ. Όζνη εθπαηδεπηηθνί κεηαηάζζνληαη ζε ζέζε θιάδνπ ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, 

δηαηεξνύλ ην βαζκό, ην κηζζνινγηθό θιηκάθην θαη ηελ πξνϋπεξεζία ηνπο (Π.Γ. 180/1-9-2008). 

Ρη ζα ζπκβεί όκσο κε όζνπο κεηαηάζζνληαη ζε ζέζε θιάδνπ άιιεο (ππνδεέζηεξεο) 

θαηεγνξίαο; Αλ δελ ππάξμεη δηεπθξίληζε από ηνπο αξκόδηνπο Τπνπξγνύο, απηνί πνπ 

εμαλαγθάζηεθαλ ζε κεηάηαμε ζε άιιν ππνπξγείν ζα θαηαιήμνπλ λα αξρίζνπλ ηελ λέα ηνπο 

επαγγεικαηηθή πνξεία κε ηνλ …εηζαγσγηθό βαζκό, ππεξεηώληαο σο …πθηζηάκελνη αθόκε θαη 

ησλ ίδησλ ησλ καζεηώλ ηνπο ! 

Κάπνηνη από ηνπο εμαηξεζέληεο θαη κεηαηαρζέληεο ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο είλαη Ιαηξνί. 

Σνπο γίλνληαη επηπιένλ θξαηήζεηο γηα ην αζθαιηζηηθό ηακείν ηνπο (ΣΑΤ), αιιά ν Ηαηξηθόο 

Πύιινγνο ηνπο ζηεξεί ηελ Ηαηξηθή ηνπο ηδηόηεηα, δηόηη δελ πξνζθέξνπλ «Ιαηξηθό έξγν». 

Σα αξκόδηα Τπεξεζηαθά πκβνύιηα αγλννύλ παληειώο θαη δελ απαληνύλ (ζεηηθά ή αξλεηηθά) 

ζηηο αηηήζεηο πνπ λνκίκσο ππνβάιινπλ νη ζπλάδειθνη γηα άδεηα άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ. Σελ 

ίδηα ζηηγκή, ην Τπνπξγείν «…επεμεξγάδεηαη ζρέδην γηα ηελ πξόζιεςε …πξνζσπηθνύ, 

…πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρώξαο» γηα λα αληηκεησπηζηνύλ 

πξνβιήκαηα πγείαο ησλ καζεηώλ (βι. ηελ από 2-12-2014 απάληεζε ηνπ Τθππνπξγνύ ζε 

εξώηεζε βνπιεπηή). Αιιά δελ αμηνπνηεί ηνπο ππάξρνληεο ππαιιήινπο ηνπ! Δύγε ! 

 

8. Ρξαγηθά …Δπηξάπεια ! 

πλάδειθνο έρεη θαηαιάβεη ζέζε ζε Γ/λζε Β’βάζκηαο Δθπ/ζεο κε ην Β’ πηπρίν ηεο σο 

δαζθάια. ε πνηα εθπαηδεπηηθή δνκή ή ζρνιηθή κνλάδα ηεο Γ.Γ.Δ. ζα πξνζθέξεη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηεο ππεξεζίεο; 
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9. «Ξαξάπιεπξεο απώιεηεο», νη καζεηέο θαη ηα ζρνιεηά καο… 

Η δηαζεζηκόηεηα ησλ 2.500 εθπαηδεπηηθώλ Σερληθώλ Δηδηθνηήησλ ζπλνδεύηεθε από 

ηελ θαηάξγεζε ησλ Ρνκέσλ Τγείαο-Πξόλνηαο θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ ησλ ΔΞΑ.Ι. θαη 

όισλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ ΔΞΑ.Π., νη νπνίεο ηειηθά έθιεηζαλ. Πεξηζζόηεξνη από 26.000 

καζεηέο εθδηώρζεθαλ από ηα δεκόζηα ζρνιεία ηεο Ρ.Δ.Δ., «πξνζθνξά» ζηελ ηδησηηθή 

Καηάξηηζε. 

Σα δεκόζηα Η.Δ.Θ. αθόκε πξνζπαζνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηηο λέεο εηδηθόηεηεο. Οη 

δεκόζηεο Π.Δ.Θ. δελ ιεηηνύξγεζαλ πέξζη, ελώ θέηνο πξνζπαζνύλ αθόκε λα ζηειερσζνύλ θαη 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εγγξαθέο καζεηώλ ηνλ κήλα …Γεθέκβξην! Δίρακε πξνεηδνπνηήζεη 

εγθαίξσο ηνλ θ. Τπνπξγό όηη ζα εθηεζεί αλεπαλόξζσηα από ηελ αδπλακία ηνπ Τπνπξγείνπ λα 

ιεηηνπξγήζεη ηηο .Δ.Κ. Εεηήζακε επίκνλα λα παξαηαζεί γηα 2 ρξόληα ε ιεηηνπξγία ησλ 

ΔΞΑ.Π. κε ηαπηόρξνλε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ .Δ.Κ. 

Σξηζηνύγελλα ηνπ 2014, νη ΔΞΑ.Π. έθιεηζαλ, νη Π.Δ.Θ. δελ ιεηηνπξγνύλ! 

Σα δύν ηειεπηαία ρξόληα, ρηιηάδεο καζεηέο ςάρλνπλ ηηο εηδηθόηεηεο ηεο επηζπκίαο ηνπο 

ζε δεκόζηα ζρνιεία, ζρνιέο θαη ηλζηηηνύηα. 

Σακέλα ρξόληα, ρακέλνη ζηόρνη, απνπξνζαλαηνιηζκέλεο δσέο ! 

 

10. Θόζηνο – Υθέιεηα 

Μεηά από απηό ην ραιαζκό, θάπνηνο πξέπεη λα απνηηκήζεη ην θόζηνο θαη ηελ 

σθέιεηα απηήο ηεο ηεξάζηηαο αλαζηάησζεο ζηελ Σ.Δ.Δ. 

α) Ξνην ήηαλ ην πξαγκαηηθό δεκνζηνλνκηθό όθεινο; Ση εμνηθνλόκεζε ην 

Κξάηνο; Δπί ελάκηζε ρξόλν ηώξα εμαθνινπζεί λα πιεξώλεη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ην 75% ηνπ 

κηζζνύ ηνπο, αιιά αληί λα ηνπο πξνζιάβεη ζηελ Καηάξηηζε, έρεη πξνζιάβεη ζηε ζέζε ηνπο 

σξνκίζζηνπο εθπαηδεπηέο ηνπο νπνίνο ΜΑΛΑ-πιεξώλεη ! 

β) Δπί ελάκηζε ρξόλν θαηαζπαηαιήζεθαλ εθαηνκκύξηα εξγαηνώξεο ζε πιήζνο 

δεκνζίσλ ππεξεζηώλ γηα λα επηιπζεί ην πξόβιεκα, θαη αθόκε ιύζε δελ βξίζθεηαη… 

γ) ην όλνκα ηεο …«νξζνινγηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ» 

θαηαζηξάθεθαλ 2.500 ηθαλόηαηνη Δθπαηδεπηηθνί Ιεηηνπξγνί, δσληαλή πεξηνπζία ηνπ 

Γεκνζίνπ ! 

δ) Ρη απέγηλε ν παλάθξηβνο εμνπιηζκόο θαη ηα θηήξηα ησλ ΔΞΑ.Π. πνπ 

έθιεηζαλ; Πνηνο ηα θπιάγεη; Πνηνο ηα δηαρεηξίδεηαη ζήκεξα; 

 

Θάπνηνο πξέπεη λα δώζεη εμεγήζεηο ζηνλ Διιεληθό Ιαό ! 
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11. Άκεζν αίηεκα: 317 ζέζεηο ζε ΚΗΑ Αλαθνίλσζε ΡΥΟΑ !! 

Η κόλε ιύζε απηήο ηεο απίζηεπηεο ηξαγσδίαο είλαη λα μαλαιεηηνπξγήζνπλ ηα 

ζρνιεία ηεο Ρ.Δ.Δ. κε ΝΙΝΠ ηνπο Ρνκείο θαη ηηο Δηδηθόηεηέο ηνπο, θαη λα γπξίζνπλ 

πίζσ ζηηο ζέζεηο πνπ θαηείραλ νη Δθπαηδεπηηθνί πνπ ηέζεθαλ ζε δηαζεζηκόηεηα. 

Υο ηόηε, θαλείο δελ πξέπεη λα απνιπζεί ! 

Θ α ι ν ύ κ ε  

ηνλ πνπξγό Ξαηδείαο λα πξνθεξύμεη (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζπλαξκόδην Τπνπξγό 

Γ.Μ.&Η.Γ.) ηε λέα αλαθνίλσζε πνπ ππνζρέζεθε, γηα ηνπο 317 εθπαηδεπηηθνύο εθηόο 

πηλάθσλ, ζηηο πεξηνρέο ησλ Γ.Γ.Δ. πνπ ππεξεηνύζαλ, κε βάζε ηνλ πίλαθα πνπ ζπληάμακε. 

Κύξηε Τπνπξγέ, 

Κάλακε εκείο ηε δνπιεηά πνπ έπξεπε λα θάλνπλ εμαξρήο νη πεξεζίεο ζαο. 

Όκσο, κεηά ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο καο, δελ έρεηε πηα θαλέλα άιινζη ! 

 

Ξάξηε ηα ζηνηρεία, δώζηε καο ηελ πξνθήξπμε ! 

ΡΥΟΑ ! 

 

Από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ. 

 


