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∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

To σχέδιο για την κινητικότητα 

10.000 εκπαιδευτικών 
Σε διαθεσιµότητα µπαίνουν από xis 22 Ιουλίου 
2.000 καθηγητέΒ, ενώ άλλοι 8.000 θα µεταταχθούν 

υποχρεωτικά από τη νέα σχολική χρονιά. 
Καταργούνται 46 από tis HO ειδικότητεε 

σε επαγγελµατικά λύκεια και σχολέε 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΠΉΣ - 

Σε καθεσιά^ διαθεσιµότηταδ 
τίθενται 2.000 καθηγητέ$ εξαιn'as 

κατάρ γη ons δεκάδων ειδικοτήτων 
οταεπαγγελµαπκάλύκεια 

και ons σχολέδ όλα Tns χώρα, ενώ 
8.000 εκπαιδευτικοί θαµεταταχθούν 
υποχρεωηκά από τη νέα σχολική 
χρονιά. 

Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του 
υπουργείου Παιδεια, από as περίπου 

8.000 µετατάξει, οι 4.933 θα 
είναι από τη ∆ευτεροβάθµια στην 
Πρωτοβάθµια και αφορούν ειδικό•nrres 

Γυµναστών, Πληροφορικήε, 
Γαλλικήδ Φιλολογίαδ, Θεατρικών 
Σπουδών, MouaiKris και Καλλιτεχνικών. 

Ακόµη, 472 εκπαιδευτικοί τεχνικών 
ειδικοτήτων θα πάνε σε δι- 

οικητικέ5 θέοτα, ενώ 2.500 θα µεταταχθούν 
σε διοικηπκέΒ θέσειε Tns 

κεντρική3 αλλά και περιφερειακών 
υπηρεσιών του υπουργείου Παιδεία^ 

καθώδ και των δηµοσίων IEK. Ο 
συγκεκριµένα αριθµόδ θα προέλθει 
από άλλεδ υπηρεσίεε που βρίσκονται 

αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί 
αλλά και από καθηγητέε που θα 
πλεονάζουν cms σχολικές µονάδεε. 

Σε διαθεσιµότητα τίθενται από 22 
Ιουλίου 2.000 εκπαιδευτικοί από 
συνολικά 50 ειδικότητεδ, έκτων 
οποίων πάνω από tous µισού5 αναµένεται 

να επαναπροσληφθούν. 
Συγκεκριµένα, το υπουργείο Παιδεια 

προχώρησε στην κατάργηση 
46 από a 110 ειδικότητες που υπήρχαν 

συνολικά έα» σήµερα στα επαγ¬ 

γελµατικά λύκεια και cms σχολέ5. 

«Πηγέ5» από το υπουργείο Παιδεία 
ανέφεραν χαρακτηριστικά on 

µετά από συγκριηκή µελέτη ευρωπαϊκών 
συστηµάτων τεχνική5 εκπαίδευσα, 

εξήχθη το συµπέρασµα 
ότι τα επαγγέλµατα υγεία oncos 
Βοηθοί Φαρµακείων, Βοηθοί Φυσιοθερσιιευτών, 

Βοηθοί Ακτινολογικών 
Εργαστηρίων, Βοηθοί Οδοντοτεχνιτών, 

Βοηθοί Νοσηλευτών, Βοηθοί 
Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων 
& Βοηθοί Βρεφονηπιοκόµων του 
Τοµέα Υγεία Πρόνοια KaOcos και 
επαγγέλµατα oncos Γραφικών Τεχνών, 

Σχεδίασα & Παραγωγή5 Ενδύµατο5, 
Αισθητικήδ Τέχνα, Κοµµαταια» 

Τέχνα & Αργυροχρυσοχοias 
δεν υπάρχει σκοπιµότητα να 

παρέχονται από τη ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση. 

Ds εκ τούτου λόγω Tns κατάργησα 
50 ειδικοτήτοτν, χάνονται αυτοµάτου 

2.472 οργανικές θέσεις. Από 
αυιοΰετοαεκπαιδευπΜ^, οι 2.000 
τίθενται σε διαθεσιµότητα ενώ οι 
υπόλοιποι θα µεταταχθούν σε διοικητ!^ 

υηηρεσίεε του υπ. Παιδεία. 

Αυτοί που γλπώνουντο καθεστα» 

Tns διαθεσιµότητα είναι εκπαιδευηκοί 
µε οργανική θέση σε σχολεία 

ειδικήε aycoYris, όσοι έχουν και δεύτερη 
ειδικότητα, macos και τρίτεκνοι, 

πολύτεκνοι και άτοµα µε αναπηρία 
Ακόµη, εξαιρούνται iris διαθεσιµότητα 

εκπαιδευτικοί µε µεταπτυχιακό 
ή διδακτορικό δίπλωµα. 
Αξίζει να επισηµανθεί ότι από 

tous 2.000 εκπαιδευτικού5 που τίθενται 
σε διαθεσιµότητα, το 55% 

υπάγεται σε κλάδοα µε ειδικότητε5 
απαραίτητεε για tis υπηρεσίεε και 
as µονάδεβ του υπουργείου Παιδεία. 

Ετσι, το υπουργείο Παιδεία εκτι 
µά ότι οι συγκεκριµένοι εκπαιδευηκοί 

θα αξιοποιηθούν και θα επαναπροσληφθούν 
σε αυτές as υπηρεσίες 

tous προσεχείς µήνες. 

Η λύση που προκρίθηκε 
Oncos έγινε γνοχπό, το υπουργείο 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµιση5 είχε 
ορίσει αρχικά τη συµµετοχή του 
υπουργείου Παιδεια cms 12.500 
«διαθεσιµότητες» σε 7.500 εκπαιδευτικοΰ5. 

To υηουργείο Παιδεία ωστόσο, 
στη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, 

υποστήριξε ότι ο ποσοτικός 

προσδιορισµ05 των υπό διαθεσιµότητα 
εκπαιδευτικών ή διοικηηκών 

υπαλλήλων δεν µπορεί- oncos αναφέρει 
- να προηγείται Tns έκθεσα 

αξιολόγησα των υπηρεσιών και του 
ανθρώπινου δυναµικούτου. Για τον 

λόγο αυτό, 
-™ m προέβη σε αξι- 

Εξαφούνταΐ από ολόγηση των 

τη διαθεσιµότητα δοµών του 

οι εκπαιδευτικοί που στελεχώµε 

οργανική θέση νουν περισ¬ 

σέ σχολεία ειδι- σοτερα ano 
190.000 άτοwis 

αγωγη5( όσοι µα και κατέ. 
έχουν και δεύτε- ληξε on οι εκ- 

ρη ειδικότητα, κα- παιδευτικοί 

dm και τρίτεκνοι, που δύναται 
. · ' να τεθούν σε πολύτεκνοι και a- - ' . 

διαθεσιµοτη- 
τοµα µε αναπηρία ταδεν είναι 

δυνατόν να 
υπερβαίνουν tous 2.000 σε συγκεκριµένοα 

κλάδοα και ειδικότητε5. 
Η λύση αυτή υιοθετήθηκε από τη 
νέα ηγεσία του υπουργείου ∆ιοικηnxris 

Μεταρρύθµισα ενώ ταυτόχρονα 
και οι εκπρόσωποι Tns Task Force 

συµφώνησαν µε τη λύση που προκρίθηκε. 
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Αριθµόβ εκπαιδευτικών 
που χάνουν την οργανικά tous θέση 

EKnai- 
EiSiKOTrvra 6£UTlKOi 

-AE01.01 - haektpotexnitei 56 
AE01.02 - MHXANOTEXNITEI 64 
&e0j.04-haektponikoi 21 
AE01.05 - OIKOAOMOI 1 
ae01.08 ¦ HAEKTPOZYrKOAAHTEI 4 
AE01.10 - TEXNITEIAYTOKINHTOY 34 
ae01.11 - TEXNITEZ WYEEON (VYKTIKOt) 24 
AE01.12 - YAPAYAIKOI 17 
ae01.13 - HYAOYPTOI 2 
AE01.14- KOnTIKHI-PADTIKHI 5 
ae01.15 - APrYPOXPYZOXO't'ai 9 
AE01.16 - TEXN. AMAEOMATQN 

∆Ε01.17 - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 35 
ΠΕ12.12 - ΜΗΧ. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ! 1 
ΠΕ14.01 - ΙΑΤΡΟΙ 156 
ΠΕ14.02 - Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 103 
ΠΕ14.03 - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ 20 
ΠΕ14.06 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 98 
ΠΕ17.09 - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 6 
ΠΕ17.13- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕ18.01 - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

ΠΕ18.04 - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 

ΠΕ18.05- ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 

ΠΕ18.07 - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΠΕ18.08 - Ο∆ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕ18.09 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΕ18.10 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΕ18.11 - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΕ18.20 - ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΕ18.21 - ΡΑ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕ18.24 - ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΠΕ18.25 - ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΠΕ18.26 - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΕ18.27 - ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ 

ΠΕ18.29 - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΠΕ18.33 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 
ΠΕ18.37 - ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΠΕ18.39 - ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΕ01.08 - ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΤΕ01.10 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΤΕ01.11 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΤΕ01.12 - ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ 
ΤΕ01.14 - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΕ01.19 - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 

ΤΕ01.20 - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 
ΤΕ01.25 - ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 

TED1.26 - Ο∆ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΤΕ01.29 - ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΤΕ01.30 - ΒΟΗΘ.ΠΑΙ∆ΟΚΟΜΟΙ-8ΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 

ΤΕ01.3! - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
Γενικό άθροισµα 2. 

3* 
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