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TO ΘΕΜΑ 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ TO ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ 

Ο kuBos ερρίφθη 
για us 12.500 
διαθεσιµότητα 
Από τις εργασιακές... πηγές 

σχολικών φυλάκων, 
εκπαιδευτικών και εργαζοµένων 

στο υπουργείο ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης θα προκύψουν οι 
πρώτοι 4.200 δηµόσιοι υπάλληλοι, 
που Ba περάσουν σε καθεστώς διαθεσιµότητας-κινητικότητας 

µέχρι το 
τέλος Ιουλίου. 

Οι υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, που 
θα περάσουν στη µεγάλη «δεξαµενή» 
των 12.500 διαθεσιµοτήτων, σε βάθος 

τριµήνου, αλλά και οι επόµενοι 
12.500, οι οποίοι θα ακολουθήσουν 
µέχρι το τέλος του χρόνου, θα λαµβάνουν 

το 75% των απολαβών τους. 
Ωστόσο, n δωδεκάµηνη παραµονή 
παύει να ισχύει και πλέον το χρονοδιάγραµµα 

θα πέσει στους οκτώ µήνες. 
Ετσι, οι 4.200 εργαζόµενοι που θα 
τεθούν σε διαθεσιµότητα στα τέλη 
Ιουλίου θα έχουν περιθώριο σχεδόν 
µέχρι τον Μάρτιο για να διεκδικήσουν 

την επανατοποθέτησή τους 
σε νέα υπηρεσία του ∆ηµοσίου. Με 
την πάροδο του οκταµήνου, εάν δεν 
έχουν µετακινηθεί, θα απολύονται 
αυτόµατα. 

Η συµφωνία 
Με ανακοίνωση του υπουργείου 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης δόθηκε 
το περίγραµµα της συµφωνίας µε 
τους εκπροσώπους του Μηχανισµού 
Στήριξης. Ο συµφωνηµένος από τον 
Φεβρουάριο του 2012 αριθµός των 
15.000 υποχρεωτικών αποχωρήσεων 

τπ διετία 2013-2014, αλλά και 
n κατανοµή ανά έτος (4.000 για το 
2013 και Π .000 για το 2014) παραµένουν 

σταθερά. 
«To υπουργείο εξασφάλισε παράταση 

στην ολοκλήρωση του πρώτου 
κύµατος της κινητικότητας (12.500) 
µέχρι to τέλος Σεπτεµβρίου 2013 µε 
την πρόβλεψη ότι ένα µέρος (4.200) 
θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος 
Ιουλίου 2013. Η πρώτη αυτή φάση 
της κινητικότητας (4.200) θα απαρτίζεται 

από εκπαιδευτικούς, σχολι- 
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κούς φύλακες και εργαζοµένους στο 
υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης», 

σηµειώνει n ανακοίνωση. Ειδικότερα, 
σε πρώτη φάση θα περάσουν 

σε διαθεσιµότητα: 
> Περίπου 2.100 σχολικοί φύλακες. 
> Περίπου 2.050 εκπαιδευτικοί (κατά 
κύριο λόγο καθηγητές Πληροφορικής 

και γυµναστές). 
> 50 υπάλληλοι του υπουργείου ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης. 

Τον Σεπτέµβρη 
Ano εκεί και πέρα, οι λίστες, που θα 
καταφτάνουν τµηµατικά στην τρόικα 
µέχρι τον Σεπτέµβριο, θα περιλαµβάνουν: 

> 3.500 δηµοτικούς αστυνοµικούς 
(σύµφωνα µε το πολυνοµοσχέδιο n 

Ποιοι δηµόσιοι 
υπάλληλοι 
γλιτώνουν. 
Τριµελή5 επιτροπή 
θα αξιολογεί 

i tous unoipncpious i   

∆ηµοτική Αστυνοµία καταργείται στις 
23 Σεπτεµβρίου). 
> 1.500 εκπαιδευτικούς, που αποδεδειγµένα 

δεν ασκούν τα καθήκοντά 

τους. 
> 2.000 υπαλλήλους από υπουργεία 
και Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Υποψήφιοι για να περάσουν 
σε διαθεσιµότπτα-κινητικότητα θα 
είναι 93.121 µόνιµοι και ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι 
δήµων, περιφερειών και δηµοτικών 
επιχειρήσεων και 6.694 µόνιµοι και 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
υπάλληλοι αποκεντρωµένων διοικήσεων. 

Οπως ορίζεται στο πολυνοµοσχέδιο 
µε τα προαπαιτούµενα για την 

εκταµίευση της δόσης, που κατατέθηκε 
χθες στη Βουλή και στο οποίο 

πέρασε n κατάργηση της ειδικότητας 
των σχολικών φυλάκων και των θέσεων 

της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, σε 
διαθεσιµότητα δεν θα τεθούν: 
> Υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε 
ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος. 

> Υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή 
n σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην 
κατηγορία των εξαρτώµενων µελών 
έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 

67%. 
> Υπάλληλος ο οποίος, δυνάµει νόµου 

ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί 
κατ' αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα 

τέκνου. 
> Υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος 
ή n σύζυγος τίθεται σε διαθεσιµότητα 

«Οι υπάλληλοι που πληρούν τις 
προϋποθέσεις αυτές µετατάσσονται 
αυτοδικαίως σε συνιστώµενες προσωποπαγείς 

θέσεις ειδικότητας ∆ιοικητικού 
µε to βασικό τίτλο σπουδών 

που κατέχουν στο δήµο στον οποίο 
ανήκε n θέση τους πριν από την κατάργησή 

της», αναφέρει το πολυνοµοσχέδιο, 
ενώ σύµφωνα µε άλλες 

διατάξεις: 
> Καταργούνται οι οργανικές ή προσωποπαγείς 

θέσεις του µόνιµου και 
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου κατηγορίας ∆ευτεροβάθµιας 

ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, 
κλάδων ή ειδικοτήτων Οδηγών 

και Τεχνικού ηροαωπικού των 
υφιστάµενων Τµηµάτων Κίνησης και 
Επισκευών της ∆ιεύθυνσης Κρατικών 
Αυτοκινήτων του υπουργείου ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης. To προσωπικό 

που κατέχει τις θέσεις αυτές τίθεται 
σε διαθεσιµότητα 
> Επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις 

ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα 
σε υπουργεία, αυτοτελείς 

Σχολικοί φύλακες (στην πρώτη φάση του Ιουλίου) και δηµοτικοί 
αστυνοµικοί [στη φάση του Σεπτεµβρίου) βγαίνουν στη διαθεσιµότητα, 
έχοντας περιθώριο µέχρι τον Μάρτιο να διεκδικήσουν την 
επανατοποθέτηση τους στο ∆ηµόσιο. 

δηµόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωµένες 
διοικήσεις, Οργανισµούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου 
βαθµού και λοιπά νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου µε απόφαση του 
υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 

και του οικείου υπουργού. 
«Εάν καταργηθούν ορισµένες θέσεις 
του ίδιου κλάδου ή και ειδικότητας, 
n επιλογή του προσωπικού που τίθεται 

σε διαθεσιµότητα διενεργείται 
µε βάση την αποτίµηση των προσόντων 

όλων των υπαλλήλων του 
κλάδου ή και της ειδικότητας όπου 

ανήκουν οι υπό κατάργηση θέσεις 
του φορέα». 

> Για την αποτίµηση των προσόντων 
του υπαλλήλου που περνάει σε διαθεσιµότητα 

και την κατάρτιση βαθµολογικών 
πινάκων κατά κατηγορία, 

κλάδο ή και ειδικότητα συνιστώνται 
Τριµελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συµβούλια 

σε υπουργεία και αποκεντρωµένες 
διοικήσεις. 

> Επιτρέπονται π µετάταξη µόνιµων 
πολιτικών υπαλλήλων και n µεταφορά 

υπαλλήλων µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
σε άλλες υπηρεσίες. Η µετάταξη ή 
µεταφορά πρέπει να ανταποκρίνεται 
στην εργασιακή φυσιογνωµία του, 
όπως δεξιότητες, ή επιδόσεις, ηθι- 

Ο kuBos ερρίφθη 
για us 12.500 
διαθεσιµότητα 
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Ανοίγει ο δρόµος για απολύσεις καθηγητών 

οι διαθεσιµότητες 
µεχρι to φθινοπωρο 
*ΠΡΟΤΗ ΦΑΙΗ (τέλος 
Ιουλίου} 4.200 υπάλληλοι. 
» 2.100 ρχολικοί φύλακες. 
> 2.050 εκπαιδευτικοί f γυµναστές; 
καθηγητές Πληροφορικής) 
» SO υπάλληλοι του υπουργείου 
∆ιοίκηιΐκής Μααρρύθµισος. 

*βΕΥΤεΡΗ ΦΑΣΗ (τµηµατικά 
ως το τέλος Σεπτεµβρίου) 

7.000 υπάλληλοι. 
>3.500 δηµοτικοί αστυνοµικοί. 
> 1 500 εκπαιδευτικοί. 
>2.000 υπάλληλοι σε υπουργείο 
και Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

κές αµοιβές, πειθαρχικές ποινές, τις 
µακρόχρονες ή συστηµατικά επαναλαµβανόµενες 

αναρρωτικές άδειες ή 
αδικαιολόγητες απουσίες. 
>Προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου µπορεί 
να µεταφέρεται σε ΝΠΙ∆ του δηµόσιου 

τοµέα. «Η µετάταξη ή µεταφορά 
των υπαλλήλων είναι υποχρεωτική 
και γίνεται χωρίς αίτηση τους σε υφιστάµενες 

κενές θέσεις ή σε θέσεις που 
συστήνονται µε την πράξη µετάταξης 
π µεταφοράς στον κλάδο ή στην ειδικότητα 

στους οποίους µετατάσσεται ή 
µεταφέρεται ο υπάλληλος», σηµειώνει 
το πολυνοµοσχέδιο. ¦ 

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ο πόλεµος της κυβέρνησης 
µε την Οµοσπονδία των καθηγητών, n 
οποία από χθες και για πρώτη φορά 
έπειτα από 23 χρόνια έχει αριστερό 
προεδρείο. 

Σήµερα το µεσηµέρι στην παρθενική 
συνάντηση του µε το νέο ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος 
ανακοινώνει τον «ξαφνικό θάνατο» των 
µισών ειδικοτήτων της δευτεροβάθµιας 
τεχνικής εκπαίδευσης και την κατάργηση 

2.472 οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών, 
εκ των οποίων οι 2.000 τίθενται 

σε διαθεσιµότητα από τη µεθεπόµενη 
∆ευτέρα 22 Ιουλίου, µε την υπόσχεση 
ότι περίπου οι µισοί θα επάγαπροσληφθούν 

τους προσεχείς µήνες σε νοσοκοµεία 
και άλλες δοµές του συστήµατος 

υγείας, ενώ ei 500 µετατάσσονται σε διοικητικές 
θέσεις. To υπουργείο Παιδείας 

αφήνει ανοικτό το ενδεχόµενο της απόλυσης 
όσων «δεν τοποθετηθούν σε άλλες 

θέσεις». ∆εν προσδιορίζει τον αριθµό 
τους, αλλά τους διαβεβαιώνει ότι θα 

Η ΟΛΜΕ θεωρεί 
αιτία πολέµου τη 
διαθεσιµότητα «ακόµη 

. κι ενός καθηγητή» . 

υπάρξει πρόνοια για να προσληφθούν 
κατά προτεραιότητα ως ωροµίσθιοι στο 
νέο Τεχνολογικό λύκειο, Η ΟΛΜΕ θεωρεί 

αιτία πολέµου τπ διαθεσιµότητα 
«ακόµη κι ενός καθηγητή». Χθες συγκροτήθηκε 

το προεδρείο της Οµοσπονδίας, 
µε συνεργασία των αριστερών παρατάξεων 

(ΣΥΡΙΖΑ και εξωκοινοβουλευτική 
Αριστερά). Πρόεδρος εξελέγη ο Θέµης 
Κοτσυφάκης. 

Επιβεβαιώνοντας σειρά σχετικών δηµοσιευµάτων 
του «EX», το υπουργείο 

Παιδείας επέλεξε το «δίσκο» του Τεχνολογικού 
Λυκείου για να προσφέρει στην 

τρόικα το πρώτο κοµµάτι από το µερίδιο 
που του αναλογεί στην επιχείρηση 

«αναδιοργάνωσης του δηµόσιου τοµέα». 
Με το νοµοσχέδιο για το Τεχνολογικό 
και το Γενικό Λύκειο που εκκρεµεί να 
κατατεθεί εντός του Ιουλίου, καταργούνται 

από τη δευτεροβάθµια τεχνική 
εκπαίδευση που σήµερα παρέχεται 

από τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ ολόκληρος 
ο τοµέας Υγείας και Πρόνοιας, καθώς 
και οι ειδικότητες Κοµµωτικής, Αισθητικής 

και Γραφικών Τεχνών. Πρόκειται 
για 46 ειδικότητες από τις συνολικά HO 
nqu παρέχουν σήµερα τα ΕΠΑΛ και οι 
ΕΠΑΣ. To υπουργείο Παιδείας θα επικαλεστεί 

«συγκριτική µελέτη ευρωπαϊκών 
συστηµάτων τεχνικής εκπαίδευσης και 
µελέτη των αναγκών της εγχώριας αγοράς 

εργασίας από την οποία εξήχθη το 
συµπέρασµα ότι τα επαγγέλµατα υγείας 
όπως Βοηθοί Φαρµακείων, Βοηθοί Φυσιοθεραπευτών, 

Βοηθοί Ακτινολογικών 

Εργαστηρίων, Βοηθοί Οδοντοτεχνιτών, 
Βοηθοί Νοσηλευτών, Βοπθοί Ιατρικών 
& Βιολογικών Εργαστηρίων & Βοηθοί 
Βρεφονηπιοκόµων του Τοµέα Υγείας 
Πρόνοιας, καθώς και επαγγέλµατα όπως 
Γραφικών Τεχνών, Σχεδίασης & Παραγωγής 

Ενδύµατος, Αισθητικής Τέχνης, 
Κοµµωτικής Τέχνης & Αργυροχ|υσοχοΐας 

δεν υπάρχει σκοπιµότητα να παρέχονται 
από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

Θα επικαλεστεί επίσης ότι n παροχή των 
ίδιων αντικειµένων σπουδών από τη µεταδευτεροβάθµια 

(IEK) και την ανώτατη 
εκπαίδευση (ΤΕΙ) «δηµιουργεί σύγχυση 
στον επαγγελµατικό προσανατολισµό 
και στην αγορά εργασίας». 

Σταδιακή αντικατάσταση 
Αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς που τίθενται 

σε διαθεσιµότητα είναι απόφοιτοι 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (πρώην 
TEA) ή πρώην ΚΑΤΕΕ & KATE. Σύµφωνα 
µε πηγές του υπουργείου Παιδείας, οι 
εκπαιδευτικοί της κατηγορίας ΥΕ (Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης) που τίθενται 
σε διαθεσιµότητα θα αντικατασταθούν 
σταδιακά µε νέους εκπαιδευτικούς κατηγορίας 

ΤΕ και ΠΕ. 
Ano τη διαθεσιµότητα εξαιρούνται: 

: Εκπαιδευτικοί των σχετικών κλάδων 
που έχουν οργανική θέση σε Σχολεία 
Ειδικής Αγωγής. 
i· Εκπαιδευτικοί των σχετικών κλάδων 
που έχουν και δεύτερη ειδικότητα, γιατί 
αυτή τους αποδίδει οργανική θέση εκ 
της δεύτερης ειδικότητας. 
> Εκπαιδευτικοί των σχετικών ειδικοτήτων 

που είναι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και 
άτοµα µε αναπηρίες. Αυτοί θα υποχρεωθούν 

σε µετάταξη σε διοικητικές θέσεις 
στις εγγύτερες διοικητικές υπηρεσίες 
του υπουργείου Παιδείας της περιοχής 
που σήµερα υπηρετούν. 

Ολοι οι εκπαιδευτικοί που τίθενται σε 
διαθεσιµότητα, εάν δεν τοποθετηθούν 
σε άλλες θέσεις και απολυθούν, θα ληφθεί 

πρόνοια ώστε να απασχολούνται 
κατά προτεραιότητα, όλων των υπολοίπων, 

ως ωροµίσθιοι σε µαθήµατα των 
ειδικοτήτων τους. 

To 55% των εκπαιδευτικών που τίθενται 
σε διαθεσιµότητα υπάγεται σε 

κλάδους συναφείς µε τις υπηρεσίες του 
υπουργείου Υγείας και των σχετικών µονάδων. 

Αυτή τη συνάφεια επικαλείται 
το υπουργείο Παιδείας -χωρίς όµως να 
αναλαµβάνει οποιαδήποτε δέσµευσηγια 

να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι 
οι εκπαιδευτικοί της συγκεκριµένης κατηγορίας 

θα επαναπροσληφθούν στις 
υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας τους 
προσεχείς µήνες. Περισσότεροι από το 
35% των εκπαιδευτικών που τίθενται 
σε διαθεσιµότητα παραπέµπονται στην 
ιδιωτική αγορά για να εξασφαλίσουν τα 
προς το ζην, καθώς «υπάγονται σε κλάδους 

που τους επιτρέπουν να ασκήσουν 
ελεύθερο επάγγελµα». 

ΓΙΟΥΛΗ ΜΑΝΟΛΗ 

EKITAIAEYTIKOI IIOY XANOYN 
THN OPrANIKH TOYS OEEH 

YOIITAME- 

E'AIKOTHTA 
NOi 

EKITA!AEYT!- 

KOI 
AE01.01 - HAEKTPOTEXNITEI 56 
AE01.02 - MHXANOTEXNITEI 84 
AE01.04 - HAEKTPONIKOI 21 
AE01.05 - OIKOAOMOI 1 
AE01.08 - HAEKTPOIYrKOAAHTEI 4 
AE01.10 - TEXNITEI AYTOKINHTOY 34 
AE01.11 - TEXNITEI VYHEQN 
(YYKTIK0I) 24 

AE01.12 -YAPAYAIKOI 17 
AE01.13-EYAOYProi 2 
AE01.14 - KOnTIKHI-PAnTIKHI 5 
AE01.15 - APrYPOXPYIOXOiAI 9 
AE01.16 - TEXN. AMAEQMATON 4 
AE01.17-KOMMQTIKHI 35 
nE12.12-MHX. 
KAOITOYOANTOYPriAI 1 

nEI 4.01 - IATP0I 156 
nE14.02 - OAONTIATPOI 103 
nE14.03 - OAPMAKOnOIOI 20 
nE14.06 - NOIHAEYTEE 98 
HE17.09 - TEXNIKOI IATPIKQN 
OPrANON 6 

nE17.13- TEXNOAOrOI 
MOYIIKHI TEXNOAOriAI 0 

nEI 8.01 - TPAOIKON TEXNON 80 
nE18.O4-AIE0HTIKHI 211 
HE18.05- KOMMfiTIKHI 0 
nE18.07 - IATPIKQN EPrAITHPIQN 144 
nE18.08 - OAONTOTEXNIKHI 49 
nE18.09 - KOINO.NIKHI EPrAIIAE 39 
nE18.10 - NOIHAEYTIKH 388 
nE18.11 - MAIEYTIKH 56 ^E18.20 

- KAOITOYcDANTOYPriAI 19 
nE18.21 - PAAIOAOriA 
AKTINOAOriA 10 

HE18.24 - EPTAIIOOEPAnEIA 26 
HE18.25 - cpYIIOOEPAnEIA no 
nE18.26- rPAOIITIKHI 46 

' nE18.27 - AIAKOIMHTIKHI 52 
nEI 8.29 - cDOTOrPA<PIAI 2 
nE18.33 - BPECPONHniOKOMOl 335 
HE18.37 - AHMOIIAIYHEINHI 13 
nEI 8.39 - EnilKEnTEI YrElAI 4 
TE01.08 - XHMIKOI EPEAITHPION 9 
TE01.10 - YnAAAHAOl TPAOEIOY 15 
TE01.11 - YnAAAHAOl AOTIITHPIOY 13 
TE01.12 - AIAKOIMHTIKHI 6 
TE01.14 - TPAOIKON TEXNON 4 
TE01.19 - KOMMDTIKHI 84 
TE01.2O-AIIGHTIKHI 11 
TE01.25 - APrYPOXPYIOXOiAI 7 
TE01.26 - OAONTOTEXNIKHI 29 
TE01.29 - BOH0. IATP KAI 
BIOAOE EPrAITHPION 18 

TE01.30 - BOH0. nAIAOKOMOIBPEOOKOMOI 
19 

TE01.31 - XEIPIITEI 
IATPIKQN IYIKEYON 3 
fEWfKO flOPniJ-Mfl t A.T> 
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