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ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ για τουσ «διαθεσιµου!» καθηγητεσ 

Σαρωτικέε αλλαγέ$ στην 
τεχνική εκπαίδευση 

012.000 εκπαιδευτικοί που τίθενται 
σε διαθεσιµότητα προέρχονται 
από την τεχνικη εκπαίδευση 

(επαγγελµατικά λύκεια και σχρλέε), 
καθώε καταργούνται συνολικά 
46 από τι s 110 ειδικότητεβ 

που υπήρχαν έωε σήµερα. 
Σύµφωνα µε το υπουργείο 

Παιδεια^, συνέπειατηβ θεσµικήβ 
αλλαγήε στην τεχνική εκπαίδευση 

που προωθείται, οι εκπαιδευτικοί 
που τίθενται σε διαθεσιµότητα 

προέρχονται από την κατάργηση 
του τοµέα Υγείαβ και Πρόvoias 
και τωνειδικοτήτων Αισθηπκήβ, 
Κοµµωτικήε και Γραφικών 

Τεχνών που υπήρχαν στα ΕΠΑΛ 
και ΕΠΑΣ. 

Ωστόσο, όπωε σηµειώνεται, 
οι εκπαιδεσπκοί που π'θενται σε 
διαθεσιµότητα, µετά το rapas Tns 
περιόδου διαθεσιµότηταβ και 
εφόσον λυθεί n υπηρεσιακή tous 

σχέση κατ" εξαίρεση tns κείµενηβ 
νοµοθεσί^, µπορούν να προσλαµβάνονται 

κατά προτεραιότητα 
έναντι των άλλων εκπαιδευτικών 

eos ωροµίσθιο εκπαιδευτικό 
προσωπικό, για την κάλυψη 

αναγκών Tns ∆ευτεροβάθµιαβ 
Εκπαίδευσηβ. 

Υπογραµµίζεται on σε πολλέβ 
περιπτώσει, µάλιστα, οι εκπαιδευτικοί 

που µπαίνουν σε καθεorcos 
διαθεσιµότητας είναι απόφοιτοι 

∆ευτεροβάθµιε Εκπαίδευσηβ 
ή πρώην ΚΑΤΕΕ και KATE. 

∆ιευκρινίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί 
κατηγορίας Υποχρεωτικήε 

Εκπαίδευσηε που τίθενται σε διαθεσιµότητα, 
θα αντικατασταθούν 

σταδιακά µε νέουε εκπαιδευτιkous 
κατηγορίεε ΤΕ και ΠΕ, εξέλιξη 

που θεωρείται θετική από το 
υπουργείο Παιδεια όσον αφορά 
την ποιότητα Tns παρεχόµενηε 
εκπαίδευσηβ. 

θέσε-s που χάνονται 
Αναφορικά µε ns οργανικέ5 

θέσειβ που χάνονται,οι περισσότερεε 
(388) αφορούν την ειδικότητα 

Tns Νοσηλευτικήε, ακολουθούνοιΒρεφονηπιοκόµοιµε 
335 

και έπονται ειδικότητα Αισθητικήε 
(211), Γιατροί (156), Ιατρικών 

Εργαστηρίων (144) και Φυσικοθεραπείαε(ΙΙΟ). 

Από amis as ειδικότητεβ, αλλά 
και άλλεδ ouYacpeis του τοµέα 

Υγείαε που φαίνονται στον πίνακα, 
αρκετοί εκπαιδευτικοί θα 

επαναπροσληφθουν σε υπηρεσίεε 
και δοµέε του υπουργείου 

Παιδείες. Onoos αναφέρει το 
υπουργείο, από tous 2.000 το 
5 5% θα επαναπροσληφθεί. 

A 01 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ που τίθενται σε διαθεσιµότητα, µετά το nipas 
Tns περιόδου διαθεσιµότηταε, µπορούν να προσλαµβάνονται κατά 
προτεραιότητα έναντι των άλλων εκπαιδευτικών us ωροµίσθιο εκπαιδευτικό 

προσωπικό, για την κάλυψη αναγκών Tns ∆ευτεροβάθµιas 
Εκπαίδευση5 

TeAos για 500 «λουφαδόρου5» 
«ΠΗΓΕΣ» του υπουργείου Παιδείαε ανέφεραν ότι «οι λουφαδόροι 

εκπαιδευτικοί δεν µετρήθηκαν, εξαιρέθηκαν από το σύστηµα 
διαχείρισηε προσωπικού που κατέγραψε πόσοι εκπαιδευτικοί είναι 
υπεράριθµοι και πόοοι λείπουν, ανά βαθµίδα και ανά ειδικότητα». 
Επισηµάνθηκε ακόµη πωε κανέναε «λουφαδόρο5» δεν γίνεται αιτία 
για να µπει στη διαθεσιµότητα K0noios άλλοε εκπαιδευτικόΒ από 
auTOus που βρίσκονται στη λίστα. 
Onus έγινε γνωστό, από τον Μάρτιο έχουν σταλεί crrous Ελεγκτέε 
∆ηµόσιαε Aioi'Knons όλε$ οι περιπτώσει εκπαιδευτικών για tous 

οπρίουε υπάρχουν ενδείξεΒ ότι λουφάρουν. Σύµφωνα µε πληροcpopies, 
οι συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί δεν ξεπερνούν tous 500 

και εάν τεκµηριωθούν οι ενδείξειε, θα οδηγηθούν στην «έξοδο». 
Εν τω µεταξύ, σήµερα, oris 12 το µεσηµέρι ο unoupyos Παιδεια^ 
KurvoravTivos Αρβανιτόπουλθ5 έχει καλέσει στο γραφείο του τα 
µέλη Tns ΟΛΜΕ, προκειµένου να tous ενηµερώσει για το θέµα Tns 

κινητικότηταε και Tns διαθεσιµότηταε των εκπαιδευτικών. 
To ∆Σ τπε ΟΛΜΕ αµέσως µετά τη συνάντηση θα συνεδριάσει προκειµένου 

να εκτιµήσει τα νέα δεδοµένα που διαµορφώνονται για χιλιάδε5 
εκπαιδευτικούε. Οι πρώτεε αντιδράσει κάνουν λόγο για σηµαντική 
υποβάθµιση Tns τεχνικήε εκπαίδευσηε µέοω Tns κατάργηons 

δεκάδων ειδικοτήτων σε επαγγελµατικά λύκεια και σχολέε και 
έµµεσεε απολύσει 2.000 εκπαιδευτικών. 
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