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Αμηόηηκε θ. Υπνπξγέ, 

Σαο δηαβηβάδνπκε ην ππ’ αξηζκ. 117/20-12-2014 δειηίν ηύπνπ καο κε ζέκα «Οη 317 

γηα απόιπζε, κε Γηεπζύλζεηο θαη νλόκαηα» κε ηνπο ζπλεκκέλνπο ζε απηό πίλαθεο. 

(βι. θαη http://www.oltee.gr/?p=3806)  

Τα αξηζκεηηθά ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ παξέρνληαη κε θάζε επηθύιαμε, δεδνκέλνπ όηη 

έρνπλ ππνινγηζζεί κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο, δειαδή ηηο Γηαπηζησηηθέο 

Πξάμεηο θαη ηνπο πίλαθεο πνπ έρεη δεκνζηεύζεη ην Υπνπξγείν θαη ν ΑΣΔΠ. Σε θάζε πεξίπησζε, 

πξέπεη λα ειεγρζνύλ θαη λα επηβεβαησζνύλ από ηηο Υπεξεζίεο ζαο. 

Τα νλόκαηα ησλ 317 ζσλαδέιθωλ ζε δηαζεζηκόηεηα πνπ δελ περηιακβάλοληαη 

ζηοσς Πίλαθες ηοσ ΑΕΠ, δελ δόζεθαλ ζηε δεκνζηόηεηα γηα επλόεηνπο ιόγνπο. Θεσξνύκε 

όηη ηα ζηνηρεία απηά ηα έρεη ην Υπνπξγείν. Αλ όκσο δηεπθνιύλεη ηνπο ειέγρνπο ηεο Υπεξεζίαο, 

είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα ζαο ηνπο παξαδώζνπκε γηα λα ηνπο ειέγμεηε.  

Καηόπηλ απηώλ, 

π α ρ α θ α ι ο ύ κ ε  

λα πξνβείηε άκεζα ζε θάζε απαξαίηεηε ελέξγεηα ώζηε (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ζπλαξκόδην Υπνπξγό Γ.Μ.&Η.Γ.) λα προθερστζεί άκεζα ε λέα αλαθοίλωζε πνπ 

ππνζρεζήθαηε γηα ηοσς 317 εθπαηδεσηηθούς ζε δηαζεζηκόηεηα εθηός πηλάθωλ, ζηηο 

πεξηνρέο ησλ Γ.Γ.Δ. πνπ ππεξεηνύζαλ, κε βάζε ηνλ πίλαθα πνπ ζπληάμακε. 
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Δζείο ν ίδηνο ραξαθηεξίζαηε σο «εγθιήκαηα» ηα όζα δηαπξάρζεθαλ ζε βάξνο ηεο 

Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, κε Νόκνπο πνπ εζείο ν ίδηνο ΓΔΝ ςεθίζαηε. Σήκεξα 

ζαο δίλεηαη ε επθαηξία λα απαιύλεηε θάπσο ηηο ηξαγηθέο ζπλέπεηεο απηώλ ησλ πνιηηηθώλ, 

δηαζώδοληας ηνπιάρηζηνλ ηνπο εθπαηδεσηηθούς ηες Σ.Ε.Ε. από ηελ απόισζε θαη ζέηνληαο 

ηέιος ζηελ οκερία όιωλ ηωλ σποιοίπωλ. 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε θαη επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ, 

 

Γηα ηο Δηοηθεηηθό σκβούιηο ηες Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. 

 


