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ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ  
Σν Γ.. ηεο ΠΔΣΔΔΜ ΚΑΣΑΓΓΔΛΛΔΙ ηε απόθξπςε ησλ θελώλ ησλ εξγαζηεξηαθώλ 

θαζεγεηώλ ΣΔ01 ησλ ΔΠΑΛ αξθεηώλ ΓΓΔ, κε δηάθνξα ηερλάζκαηα, όπσο θάλνπλ ζπλήζσο αξθεηνί 

δηεπζπληέο ζρνιείσλ ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο, θαη ζηηο πξνζιήςεηο αλαπιεξσηώλ γηα ην ζρνιηθό 

έηνο 2015-2016. Παξάιιεια παξόκνηεο κεζνδεύζεηο αθνινπζνύληαη ρξόληα ηώξα θαη ζηνπο κόληκνπο 

δηνξηζκνύο (όηαλ γίλνληαλ) ηνπ θιάδνπ ΣΔ01 εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ, πνπ έρνπλ εμαθαλίδνπλ από 

ηνπο πίλαθεο δηνξηζκώλ εληειώο ηηο ζέζεηο ζηνπο αδηόξηζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θιάδνπ καο (κε αξθεηά 

ρξόληα πξνϋπεξεζία, παξά ηνπ όηη από ην 2014 κόλν έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί πάλσ από 65 ζπλάδειθνη 

κόληκνη θπξίσο ηερληθώλ εηδηθνηήησλ ηνπ θιάδνπ ΤΕ01.  

 Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα πνπ ππέρεη ζέζεο ζθαλδάινπ είλαη κε ην ιεηηνπξγηθό θελό ησλ 

εξγαζηεξίσλ ηεο εηδηθόηεηαο ΤΕ01.06 (Ηιεθηξνιόγνπ) ζην ΔΠΑΛ Λεμνπξίνπ ηεο ΓΓΔ Κεθαινληάο, Πεξ. 

Γ/λζεο ηνλίσλ Νήζσλ γηα 19 ώξεο εβδνκαδηαίσο, όπνπ ε ζπγθεθξηκέλε δηεύζπλζε εθπαίδεπζε θαίλεηαη 

λα έζηεηιε ην ιεηηνπξγηθό θελό ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Π&Γ εθπαίδεπζε Ινλίσλ Νήζσλ ην νπνίν 

έρεη δεκηνπξγεζεί κεηά ηελ απόζπαζε ζηα αξρεία ηνπ θξάηνπο ζηε Κέξθπξα, ππεξεηνύληνο νξγαληθά ζην 

ΔΠΑΛ Λεμνπξίνπ εξγαζηεξηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ ΣΔ01.06, αιιά νη «κπιόπεηξεο» ηνπ ππνπξγείνπ 

παηδείαο ζην «δξόκν» ην κεηέηξεςαλ εληειώο παξάλνκα ζε δύν πξνζιήςεηο αλαπιεξσηώλ 

ΠΔ17.03 ρσξίο ε ΔΔΕ Κεθαινληάο ζηα ζρεηηθά ηεο έγγξαθα Δ.Υ./3010-20-15 θαη Δ.Υ./16-11-2015, ρσξίο 

λα έρεη δώζεη πνηέ θελό γηα ζεσξεηηθά καζήκαηα θιάδν ΠΕ Ηιεθηξνιόγνπ!!! Αμίδεη λα επηζεκαλζεί ζην 

ζεκείν απηό γηα λα θαλεί ε απζαηξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο, πνπ έγηλε είλαη όηη ην ιεηηνπξγηθό θελό ΣΔ01.06 

ζηε ΓΓΔ Κεθαινληάο γηα ινγαξηαζκό ηνπ ΔΠΑΛ Λεμνπξίνπ είρε δνζεί ζην Τπνπξγείν (Γηα λα δείηε 

ηα ιεηηνπξγηθά θελά παηήζηε εδώ), ην νπνίν αλαθνηλώζεθε επίζεκα ζηνπο πίλαθεο γηα ηηο απνζπάζεηο 

εθπαηδεπηηθώλ. 

Παξαδόμσο όκσο θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ πξνζιήςεσλ αλαπιεξσηώλ εθπαηδεπηηθώλ εηδηθνηήησλ 

γηα ην ζρνιηθό έηνο 2015-16 ην θελό ηνπ θιάδνπ ΣΔ01.06 (Ηιεθηξνιόγνπ) ηνπ ΔΠΑΛ Λεμνπξίνπ 

εμαθαλίδεηαη θαη κεηαηξέπεηαη ζε πξόζιεςε αλαπιεξσηή ΠΕ17 ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ αληί 

εξγαζηεξηαθνύ θαζεγεηή ηνπ θιάδνπ ΤΕ01.06 

Απηή ηε ζπληερληαθή ιαζξνρεηξία ηελ αλαθέξακε ζηνλ δηεπζπληή Γ.Δ. Κεθαινληάο-Ιζάθεο ν 

νπνίνο καο ελεκέξσζε όηη έρεη δεηήζεη λα πξνζιεθζεί ΣΔ01.06, ρσξίο όκσο λα γλσξίδνπκε εάλ ην 

θελό απηό δόζεθε πνηέ θαη ζην ππνπξγείν, όπσο απνηππώλεηαη ζη ζρεηηθά εκπηζηεπηηθά έγγξαθα ηεο ΔΔΕ 

Κεθαινληάο. 

Αξηζκ. Πξση.: 39 

ΑΘΗΝΑ, 23-11-2015 

      ΠΡΟ 
1) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ 

α) Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ 
           β)    »        θαο. Υθππνπξγνύ  

γ)  Δ/ληή ΤΕΕ θ. Γ. Μνπζηάθα 
δ) Δηεύζπλζε Πξνζσπηθνύ Δ.Ε. 

       2) ΚΥΣΔΕ - Αηξεηνύο  
       3) Πεξ. Δ/λζε Ινλίσλ Νήζσλ 
       4) ΔΙΔΕ Κεθαινληάο-Ιζάθεο 
       5) ΕΠΑ.Λ Λεμνπξίνπ 

ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ:  
ΑΔΕΔΥ, ΟΛΜΕ ΕΛΜΕ-ΚΙ, ΠΕΑΕ  
ΕΠΑΛ, ΕΚ - ΜΜΕ 

http://peteem1.blogspot.gr/
mailto:peteem.te1@gmail.com
mailto:kostaskordatos@gmail.com
mailto:bkaloud@in.gr
mailto:lialogotheti@gmail.com
http://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/leitoyrgika_kena_apospaseon_pysde_telika_2015_1.xls
http://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/leitoyrgika_kena_apospaseon_pysde_telika_2015_1.xls


 Μαζαίλνπκε, εθ ησλ πζηέξσλ όηη ε Πεξηθεξεηαθή εθπαίδεπζε Ινλίσλ Νήζσλ ζηε ζπλέρεηα 

εηζεγήζεθε ζην ππνπξγείν παηδείαο ην ιεηηνπξγηθό θελό ηνπ θιάδνπ ΣΔ01.06 ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζε 

ΠΕ17.03 (!) Γηαηί; Πνηα ζθνπηκόηεηα ππεξεηείηαη; Πνηα ηα δεδνκέλα αιιαγήο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θελνύ ησλ 

εξγαζηεξίσλ ζην ΕΠΑΛ Λεμνπξίνπ; Μήπσο ζπλερίδεη ην «θαηόπηλ ελεξγεηώλ» κνπ; Τόηε γηαηί ην 

ππνπξγείν πξνζθάιεζε ηνπο ζπλαδέιθνπο ΤΕ01 λα ππνβάινπλ αηηήζεηο πξόζιεςεο; Απηό δελ είλαη 

εκπαηγκόο;  Θα αλαδεηεζνύλ επζύλεο;    

Απηή ε σκή πξόθιεζε ζηνπο αλέξγνπο ηνπ θιάδνπ καο, θαζώο θαη ε αδηαθνξία γηα ηελ 

εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ ηνπ Λεμνπξίνπ θαηαδεηθλύεη, γηα κηα αθόκε θνξά, εθηόο ηελ 

παζνγέλεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνύ ησλ θελώλ θαη πιενλαζκάησλ ζηα εξγαζηήξηα ησλ ΕΠΑΛ θαη ΕΚ, θαη ηελ 

απζαηξεζία, πνπ ππάξρεη ζηελ θαηαλνκή ηνπ εξγαζηεξηαθνύ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε βάξνο ηεο 

απόθηεζεο εηδηθόηεηαο ζηε ΤΕΕ. Φαλεξώλεη όηη ην ηειεπηαίν πξάγκα πνπ ελδηαθέξεη ηνπο ηζύλνληεο ηεο 

εθπαίδεπζεο, όπσο δείρλνπλ ηα γεγνλόηα είλαη ε άξηηα θαη αζθαιήο εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε ησλ 

καζεηώλ ηνπο.  

Απνηέιεζκα απηώλ ησλ αδηαθαλώλ δηαδηθαζηώλ είλαη ε κε απνηύπσζε ησλ πξαγκαηηθώλ αλαγθώλ 

θαη κε δηάθνξα ηερλάζκαηα, όπσο ζηελ πεξίπησζε, λα πθαξπάδνληαη ηα θελά ησλ εξγαζηεξηαθώλ 

εθπαηδεπηηθώλ ΤΕ01 ζε θάζε θάζε θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ απ’ ην Υπεξεζηαθό ζπκβνύιην λα 

γίλεηαη κε ακθίζεκα δεδνκέλα θαη ρσξίο άκεζε γλώζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ εξγαζηεξίσλ θαηεύζπλζεο ησλ 

εηδηθνηήησλ.       

Με ηε «κεζόδεπζε» απηή εθηίζεηαη θαη ε ΓΙΓΔ Κεθαινληάο, πνπ δέρζεθε ηηο παξάλνκεο 

πξνζιήςεηο ζε θελά πνπ δελ ππάξρνπλ, θαζώο θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, πνπ δέρζεθε ρσξίο 

έιεγρν ηελ θαηάξγεζε νπζηαζηηθά ηεο νξγαληθήο ζέζεο ηνπ θιάδνπ ΤΕ01.06 ζην ζρνιείν απηό. Δηόξηζε 

παξάλνκα αλαπιεξσηέο θιάδνπ ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ ζηε ζέζε, πνπ ζα έπξεπε λα θαιπθζεί από 

ζπλάδειθν αλαπιεξσηή ηνπ πίλαθα ΤΕ01.06. Εθηόο θαη εάλ ε εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε γηα ηνπο καζεηέο 

ηνπ ΕΠΑΛ Λεμνπξίνπ δελ είλαη απαξαίηεηε!    

Σν Τπνπξγείν παηδείαο θαζώο θαη ε ΓΙΓΔ Κεθαινληάο – Ιζάθεο καδί κε ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε νθείινπλ άκεζα λα επαλνξζώζνπλ θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε 

πξόζιεςε εθπαηδεπηηθνύ ζην ΔΠΑΛ Λεμνπξίνπ αλαπιεξσηή από ηνλ πίλαθα ΣΔ01.06.  

Με επζύλε θαη ησλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην ΠΤΓΔ-ΚΤΓΔ  θαη ηεο ΔΛΜΔ-ΚΙ, πξέπεη λα ηεζεί 

επηηαθηηθά ην ζέκα ηεο πθαξπαγήο ηνπ θελνύ ζηα εξγαζηήξηα θαηεύζπλζεο ηνπ ΔΠΑΛ Λεμνπξίνπ, ηνπ 

θιάδνπ ΣΔ01.06 γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο λνκηκόηεηαο θαη ηεο νξζήο θαηαλνκήο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ, όζνλ αθνξά ηηο αλαζέζεηο εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ, κε πξνηεξαηόηεηα ζηνπο θαζεγεηέο 

θαη ππεπζύλνπο εξγαζηεξίσλ ηνπ άξζξνπ 14 λ. 1566/85. Εηδηθά όηαλ νη ζπλάδειθνη ζεσξεηηθώλ 

καζεκάησλ, πνπ εκπιέθνληαη ζηα εξγαζηήξηα δελ έρνπλ πηζηνπνίεζε ρξήζεο ηνπ εξγαζηεξηαθνύ 

εμνπιηζκνύ, νύηε θαη αλάινγε επηκόξθσζε γη’ απηό ην δύζθνιν έξγν, όπσο πξνηείλεη ην ΙΕΠ ζε ζρεηηθό 

έγγξαθό ηνπ κε αξ. πξση. .12012/23-10-2015, ζε ζρεηηθό καο αίηεκα.. 

Καινύκε ην Τπνπξγείν παηδείαο λα δόζε άκεζε ιύζε ζην ζνβαξό πξόβιεκα αδηαθάλεηαο 

θαη παξαγνληηζκνύ πνπ πξνέθπςε κε ηελ πξόζιεςε εδώ θαη ηώξα εξγαζηεξηαθνύ θαζεγεηή 

ΣΔ01.06 ζηελ θελή νξγαληθή ζέζε ζην ΔΠΑΛ Λεμνπξίνπ. .        

ε πεξίπησζε κε απνθαηάζηαζεο ηεο λνκηκόηεηαο θαη ηνπ θιάδνπ καο ην όιν ζέκα, όπσο 

δείρλνπλ ηα γεγνλόηα ζα νδεγεζεί κνηξαίσο ζε ΔΓΔ, ρσξίο δηθηά καο επζύλε, γηα λα απνδνζνύλ νη 

πξέπνπζεο επζύλεο, αλ πξνθύπηνπλ, ζε θείλνπο πνπ εκπαίδνπλ ηελ ππεξεζία (ΚΥΣΔΕ) θαη ηνπο αλέξγνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ θιάδνπ καο, ίζσο θαη γηα αιιόηξηα ζπκθέξνληα. 

Με θάζε επηθύιαμε λνκίκνπ δηθαηώκαηνο ππέξ ζπλαδέιθσλ ηνπ πίλαθα ΤΕ01.06. 

 

πλεκκέλν 1. Πίλαθαο θελώλ θαη πιενλαζκάησλ 
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