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Πολυνοµοσχέδιο 

TeXos enoxns για oxoXikous 
PuXqkes - ∆ηµοτική Αστυνοµία 
Πλεονάζοντα 2.000 KaBnynies επαγγελµαηκή5 κατάρτιση µετά την κατάργηση 46 ειδικοτήτων 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΟΥΤΟΥΣΗ 

Τέλος εποχής φέρνει το πολυνοµοσχέδιο 
για 2.200 σχολικούς 

φύλακες, 2.000 εκπαιδευτικούς 
και 3.500 δηµοτικούς αστυνοµικούς, οι 
οποίοι τίθενται σε διαθεσιµότητα και 
θα λαµβάνουν το 75% των βασικών 
αποδοχών τους. 

Αυτόµατη υπαγωγή στο καθεστώς µε 
την έναρξη ισχύος του νόµου προβλέπεται 

για τους σχολικούς φύλακες. «Από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου 
καταργούνται στους δήµους οι θέσεις 
της ειδικότητας σχολικών φυλάκων 
ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης 
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου» αναφέρει n διάταξη. 

Από την τεχνική εκπαίδευση, µετά 
την κατάργηση 46 από τις 110 ειδικότητες 

που προβλέπονταν για τα 
Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και τις 
Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑΣ), προκύπτουν 

οι 2.472πλεονάζοντες καθηγητές 
σύµφωνα µε το υπουργείο Παιδείας. 

To καµπανάκι της διαθεσιµότητας 
θα χτυπήσει για τους 2.000 από αυτούς 
στις 22 Ιουλίου, όπως αναφέρεται στο 
πολυνοµοσχέδιο, ενώ οι υπόλοιποι 
472 καθηγητές θα πρέπει έως την ίδια 
ηµεροµηνία να έχουν µεταταχθεί σε 
διοικητικές υπηρεσίες του υπουργείου 
Παιδείας. Οι ευνοηµένοι, που θα µετακινηθούν 

άµεσα, είναι αυτοί που εξαι- 

Σιην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα 
εξακολουθούν να πηγαίνουν τα έσοδα 
που προέρχονταν από in δραστηριότητα 
των αστυνοµικών των δήµων 
ρούνται της διαθεσιµότητας σε όλους 
τους φορείς (tuc υπάλληλοι µε αναπηρία 

67%) καθώς και οι πλεονάζοντες 
που είναι κάτοχοι µεταπτυχιακών και 
διδακτορικών διπλωµάτων. Σύµφωνα 
πάντως µε εκτιµήσεις του υπουργείου 
Παιδείας από τους 2.000 καθηγητές που 
θα περάσουν στη διαθεσιµότητα, το 
55% σχετίζεται µε ειδικότητες σι οποίες 

είναι αναγκαίες σε άλλους τοµείς, όπως 
την Υγεία ή την Αυτοδιοίκηση και θα 
έχουν σηµαντικές πιθανότητες να µετακινηθούν. 

Πρόκειται για ειδικότητες 
όπως µεταξύ άλλων σι 388 νοσηλευτές, 
οι HO φυσικοθεραπευτές, οι 156 γιατροί, 

οι 103 οδοντίατροι, οι 144 ιατρικών 
εργαστηρίων, οι 56 µαιευτικής, καθώς 
και οι 335 βρεφονηπιοκόµοι. 

Αντιθέτως, οι καθηγητές 
άλλων ειδικοτήτων όπως αισθιητκής, 

κοµµωτικής, γραφικών 
τεχνών ή διακοσµητικής 

δεν διαθέτουν ελπίδες για 
µετακίνηση τους. Ωστόσο, 
σύµφωνα µε το υπουργείο 

Παιδείας το 35% των εκπαιδευτικών 
που τίθενται σε διαθεσιµότητα ανάµεσα 

στους οποίους και οι ειδικότητες 
αυτές, ασκούσαν παράλληλα ελεύθερο 
επάγγελµα ύ µπορεί να ασκήσουν στο 
µέλλον. Κατάργηση προβλέπεται και 
για την ειδικότητα οδηγών και τεχνικού 
προσωπικού της ∆ιεύθυνσης Κρατικών 
Αυτοκινήτων του υπουργείου ∆ιοικητι¬ 

κής Μεταρρύθµισης και το προσωπικό 
της τίθεται επίσης σε διαθεσιµότητα. 
Πρόκειται για τους 50 υπαλλήλους µε 
τους οποίους το υπουργείο κλείνει µαζί 
µε τους σχολικούς φύλακες και τους 
εκπαιδευτικούς το πακέτο των 4.250 
εργαζοµένων, που προβλέπει n συµφωνία 

µε την τρόικα να υπαχθούν στο 
καθεστώς έως το τέλος του Ιουλίου. 

Με ηµεροµηνία - ορόσηµο την 
23η Σεπτεµβρίου, ανάλογη πορεία 
προβλέπει το πολυνοµοσχέδιο για 
in ∆ηµοτική Αστυνοµία. Τότε καταργούνται 

στους δήµους όλες οι θέσεις 
του κλάδου ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών. 
Οι αρµοδιότητες που ασκούνται από 
τη ∆ηµοτική Αστυνοµία προβλέπεται 
να µεταφερθούν από την ηµεροµηνία 
εκείνη στην ΕΛ.ΑΣ. Οπως αναφέρει 
n επίµακη διάταξη, δεν θα θιγούν τα 
έσοδα των δήµων που συνδέονται 
µε τις αρµοδιότητες αυτές καθώς θα 
συνεχίσουν να βεβαιώνονται και εισπράττονται 

από τους δήµους. 

Ano τη χθεσινή 
διαδήλωση των δηµοπκών 
αστυνοµικών και δηµοτικών 
υπαλλήλων στο κέντρο Tns 
Αθήναβ, µε τα µηχανάκια 
να προπορεύονται 
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