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Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ, 

ε ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ (α) ζρεηηθήο Τ.Α. ε νπνία παξακέλεη ζε ηζρύ παξά ηηο 

έληνλεο δηακαξηπξίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνύξγεζε θαη ζε ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ (β) 

ζρεηηθήο επηζηνιήο καο, ζαο ππνβάιινπκε ηηο παξαθάησ ζέζεηο θαη πξνηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαηαζηαζεί ε δηνηθεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή «ηάμε» ησλ πξαγκάησλ: 

  

Α. Δπζύλε ιεηηνπξγίαο ηωλ Δξγαζηεξηαθώλ Κέληξωλ – Δ.Κ. 

Η επζύλε ιεηηνπξγίαο ησλ Δξγαζηεξηαθώλ Κέληξσλ (Δ.Κ.) απνηειεί ππνρξέσζε ησλ 

Γηεπζπληώλ ηνπ Δ.Κ., ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθόλησλ. Γελ 

είλαη δπλαηόλ λα «παξαρσξεζεί» ή λα «εθρσξεζεί», νιηθά ή κεξηθά, ζε όιν ην σξάξην ή γηα 

«νξηζκέλεο ώξεο» ηεο εκέξαο, νύηε γηα ιίγν, νύηε γηα πνιύ. Οη ιόγνη είλαη πξνθαλείο 

(δηνηθεηηθνί, ηππηθνί, νπζηαζηηθνί θαη πξαθηηθνί). 

 

ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΧΝ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Σαρ. Γ/λζε : Αρηιιέσο 37 - 41 & Μπιιέξνπ 

Σ.Κ. - Πόιε : 104 36 Αζήλα 
ηειέθσλν : 210-5238973 
fax : 210-5202798 

e-mail : oltee.oltee@gmail.com 
 : mail@oltee.att.sch.gr 
ειεθηξνλ. ζει. : http://www.oltee.gr 

πιεξνθνξίεο : ηακάηεο ηακαηηάδεο 

   Πξόεδξνο Γ.. Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. 
ηειέθσλν  : 6945-752224 

 
Αζήλα, 19-01-2015 

Αξ. Πξση.: 046 

ΠΡΟ : θ. Αλδξέα Λνβέξδν 

Τπνπξγό Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

 

ΚΟΙΝ : 1. θ. Αιέμαλδξν Γεξκεληδόπνπιν 

Τθππνπξγό Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

2. θ. Γεώξγην Γεσξγαληά 
Τθππνπξγό Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

3. Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

4. Γ/λζε Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

Τ.ΠΑΙ.Θ. 

5. ρνιεία Β΄βάζκηαο Σ.Δ.Δ. (ΔΠΑ.Λ.-Δ.Κ.) 

6. Ι.Δ.Κ. 

7. Δλώζεηο Λεηηνπξγώλ Σερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ.Λ.Σ.Δ.Δ.) 

8. Δθπαηδεπηηθνύο, Μ.Μ.Δ. 

  

ΘΔΜΑ: Έθδνζε Τ.Α. γηα ηελ εύξπζκε ζπλεξγαζία ηωλ Δξγαζηεξηαθώλ 

Κέληξωλ (Δ.Κ.) κε ηα Γ.Ι.Δ.Κ. (θαη Γ..Δ.Κ.) 

ρεη: α) Η κε αξ. πξση. Κ1/191668/26-11-2014 Τπνπξγηθή Απόθαζε κε ζέκα: «πλεξγαζία 
Γεκνζίσλ Ιλζηηηνύησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Γ.Ι.Δ.Κ.) θαη Γεκνζίσλ ρνιώλ 
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Γ.ΔΚ) κε Δξγαζηεξηαθά Κέληξα (Δ.Κ.)» (ΑΓΑ: ΒΜΥ79-ΝΣ2). 

β) Η κε αξ. πξση. 34/3-12-2014 επηζηνιή καο πξνο ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο κε ζέκα: 
«Αλάθιεζε Τπνπξγηθήο Απόθαζεο γηα αλάζεζε ζηα ΓΙΔΚ ηεο επζύλεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
Δξγαζηεξηαθώλ Κέληξσλ» 

mailto:oltee.oltee@gmail.com
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Δπεηδή ηα Δ.Κ. ιεηηνπξγνύλ ζε εθηεηακέλν ωξάξην (από ηηο 08:00 έσο ηηο 22:00 

θαζεκεξηλά), σξάξην πνπ δελ είλαη «ηππηθό» γηα νπνηαδήπνηε άιιε ζρνιηθή κνλάδα θαη γηα 

θακηά δεκόζηα ππεξεζία, πξνηείλνπκε: 

α) Σνλ επηκεξηζκό ησλ σξώλ ιεηηνπξγίαο ησλ Δ.Κ. ζε δύν «βάξδηεο» 

εκεξεζίωο ίζεο ρξνληθήο έθηαζεο (π.ρ. πξστλό θαη εζπεξηλό). 

β) Σελ αλαβάζκηζε ηνπ Τπνδηεπζπληή ησλ Δ.Κ. ζε Αλαπιεξωηή Γηεπζπληή, κε 

όιεο ηηο επζύλεο θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Γηεπζπληή, κε κείσζε ηνπ ππνρξεσηηθνύ σξαξίνπ 

δηδαζθαιίαο ηνπ ίδηα κε απηή ηνπ Γηεπζπληή. 

γ) Σελ θαηαλνκή ησλ δύν σξαξίσλ (πξστλό – εζπεξηλό) κεηαμύ ηνπ Γηεπζπληή θαη 

ηνπ Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή ζε εβδνκαδηαία βάζε. 

Η πξναλαθεξζείζα εηζήγεζε θαηακεξηζκνύ ηνπ σξαξίνπ ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ Δ.Κ. 

ζα δηαβηβάδεηαη ζηελ νηθεία Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ε νπνία ζα απνθαζίδεη 

ζρεηηθά θαη ζα ηελ γλσζηνπνηεί ζηηο Γηεπζύλζεηο ηνπ Γ.Ι.Δ.Κ. ή θαη Γ..Δ.Κ. πνπ εμππεξεηεί 

εξγαζηεξηαθά ην Δ.Κ. 

 

Β. Τπεύζπλνη Δξγαζηεξίωλ 

Καηά ην σξάξην άζθεζεο ησλ ζπνπδαζηώλ ησλ Γ.Ι.Δ.Κ. (ή θαη Γ..Δ.Κ.) ηα 

εξγαζηήξηα δελ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ ρσξίο ηελ παξνπζία Τπεπζύλσλ Δξγαζηεξίσλ ησλ 

Δ.Κ. ηα Γ.Ι.Δ.Κ. ππεξεηνύλ σξνκίζζηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη θαη απνιύνληαη θάζε εμάκελν, 

γηα ιίγεο ώξεο δηδαζθαιίαο. Δίλαη πξνθαλέο όηη δελ είλαη δπλαηόλ λα εκθνξνύληαη από θακία 

αίζζεζε «ζπλέρεηαο» θαη απμεκέλεο επζύλεο έλαληη ηνπ εμνπιηζκνύ, ησλ αλαιώζηκσλ θαη ηεο 

ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ. Απνηέιεζκα απηώλ είλαη λα κελ ζπληεξνύληαη επαξθώο 

ηα εξγαζηήξηα, ελώ δελ είλαη ζπάληεο νη πεξηπηώζεηο θαηαζηξνθήο ηνπ εμνπιηζκνύ, ηελ νπνία 

ζηε ζπλέρεηα επσκίδεηαη ην Δ.Κ. Θα πξέπεη ινηπόλ: 

α) Καηά ηε ιεηηνπξγία ησλ Δξγαζηεξίσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Γ.Ι.Δ.Κ. (ή θαη 

Γ..Δ.Κ.) λα παξεπξίζθνληαη εθπαηδεπηηθνί ηωλ Δ.Κ. Τπεύζπλνη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

εξγαζηεξίσλ κπνξνύλ λα νξίδνληαη, κε πξόηαζε (εηζήγεζε) ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ ηνπ 

Δ.Κ. θαη απόθαζε ηεο νηθείαο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο: 

α.1) Δθπαηδεπηηθνί (εηδηθόηεηαο ζρεηηθήο πάληα κε ηα εξγαζηήξηα) νη νπνίνη έρνπλ 

δηαηεζεί ζηα Δ.Κ. γηα νιόθιεξν ή γηα κέξνο ηνπ δηδαθηηθνύ ηνπο σξαξίνπ, θαη θαηά 

πξνηεξαηόηεηα ν νξηζκέλνο Τπεύζπλνο Δξγαζηεξίνπ ηνπ Δ.Κ., κε ηελ αίξεζε όηη ην 

επηζπκνύλ. 

 α.2) ηνπο εθπαηδεπηηθνύο απηνύο αλαηίζεηαη σξάξην δέθα (10) θαηά κέγηζην 

ωξώλ δηδαζθαιίαο εξγαζηεξηαθώλ καζεκάηωλ ζην Γ.Ι.Δ.Κ. (ή θαη Γ..Δ.Κ.), είηε γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνύ ηνπο σξαξίνπ, είηε κε ηε κνξθή παξνρήο αδείαο άζθεζεο 

«ηδησηηθνύ έξγνπ» (ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία όινη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθόηεηαο έρνπλ 

ζπκπιεξώζεη ην ππνρξεσηηθό ηνπο σξάξην).  

α.3) Οη εθπαηδεπηηθνί απηνί ζα θέξνπλ ηελ επζύλε ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ ζην 

σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ Γ.Ι.Δ.Κ. (ή θαη Γ..Δ.Κ.). 
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α.4) Η Απόθαζε νξηζκνύ ππεύζπλνπ (-σλ) εξγαζηεξίνπ ζα έρεη ηζρύ επί εμάκελν 

πξνθεηκέλνπ γηα ηα Γ.Ι.Δ.Κ. ή δηδαθηηθνύ έηνπο (θαηάξηηζεο) γηα ηηο Γ..Δ.Κ. 

Φπζηθά εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ην ζνβαξόηαην πξόβιεκα πνπ ππάξρεη κε 

ηα εξγαζηήξηα ηα νπνία πξέπεη λα ρξεσζνύλ ζε εθπαηδεπηηθνύο ηωλ θαηαξγεκέλωλ 

εηδηθνηήηωλ. Απηό ζα παξακέλεη δπζηπρώο αλεπίιπην, κέρξη ηελ ΔΠΑΝΑΠΡΟΛΗΦΗ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ απηώλ ησλ εηδηθνηήησλ !!  

 

Γ. ηειέρε ηωλ Δ.Κ. 

Σα ζηειέρε ησλ Δ.Κ. πνπ ηνπνζεηνύληαη θαη ππεξεηνύλ ζε απηά κε ΟΛΙΚΗ δηάζεζε 

(Γηεπζπληήο θαη ν πξνηεηλόκελνο Αλαπιεξσηήο ηνπ, Τπνδηεπζπληήο, Τπεύζπλνη Σνκέσλ θαη 

Τπεύζπλνη Δξγαζηεξίσλ), απαζρνινύληαη απνθιεηζηηθά ζηα Δ.Κ. γηα ην ζύλνιν ηνπ 

ππνρξεωηηθνύ ωξαξίνπ ηνπο, γηα ηε δηδαζθαιία εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ. Σα αλσηέξσ 

πξνθύπηνπλ λνκνηειεηαθά από ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία, πιελ όκσο ππάξρνπλ εθηεηακέλα 

θαηλόκελα ζηειερώλ δηνίθεζεο ΔΠΑ.Λ. πνπ δηδάζθνπλ εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ζην Δ.Κ. θαη 

αληηζηξόθσο. Σα θαηλόκελα απηά ηα έρνπκε θαηαγγείιεη επαλεηιεκκέλα θαη θξνλνύκε όηη ην 

ζέκα πξέπεη λα ηαθηνπνηεζεί νξηζηηθά κε ηελ Τ.Α. πνπ δεηνύκε. 

ε αθξαία πεξίπησζε αδπλακίαο ζπκπιήξωζεο ηνπ ππνρξεσηηθνύ σξαξίνπ ησλ 

ηειερώλ ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα θαη πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηδαζθαιία 

καζεκάησλ ζε άιιε κνλάδα (ησλ Δ.Κ. ζηα ΔΠΑ.Λ. θαη αληηζηξόθσο), απνθαίλεηαη ν νηθείνο 

Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο κεηά από αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Λόγσ ηεο έθηαζεο πνπ έρεη ιάβεη ην δηνηθεηηθό έξγν ησλ Δ.Κ. θαη ηεο 

πνιππινθόηεηαο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ, ζα πξέπεη ην ππνρξεσηηθό σξάξην 

ησλ Γηεπζπληώλ ηνπ λα εμνκνηωζεί κε απηό ηωλ Γηεπζπληώλ ηωλ ΔΠΑ.Λ., ζηελ 

πξννπηηθή λα απαιιαγνύλ όινη θαη εμνινθιήξνπ από δηδαθηηθό έξγν, όπσο νη Γηεπζπληέο 

ησλ Γ.Ι.Δ.Κ. Δίλαη πξαγκαηηθά παξάινγν λα απαιιάζζνληαη πιήξσο ησλ δηδαθηηθώλ ηνπο 

θαζεθόλησλ νη Γηεπζπληέο ησλ Γ.Ι.Δ.Κ., νη νπνίνη ζπλεπηθνπξνύληαη ζην έξγν ηνπο από 

Τπνδηεπζπληέο (επίζεο απαιιαγκέλνπο από δηδαθηηθά θαζήθνληα) θαη από ΜΟΝΙΜΗ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ !!! Από πνηα ηεθκεξίωζε πξνθύπηεη όηη ηα ΔΠΑ.Λ. θαη ηα Δ.Κ. 

αληηκεηωπίδνπλ ιηγόηεξν δηνηθεηηθό θόξην; 

 

Κύξηε Τπνπξγέ, 

Γλσξίδνπκε όηη απνκέλεη εμαηξεηηθά ιίγνο ρξόλνο κέρξη ηηο επεξρόκελεο Βνπιεπηηθέο 

Δθινγέο.  

Δπεηδή όκσο, 

1. ΟΛΑ ηα παξαπάλσ ρξήδνπλ άκεζεο θαη νξηζηηθήο ξύζκηζεο δεδνκέλνπ όηη 

δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ Δ.Κ. θαη Γ.Ι.Δ.Κ., ζηε κεηαμύ ηνπο 

ζπλεξγαζία αιιά θαη δηελέμεηο κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ. 
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2. Δπί ησλ εκεξώλ ζαο πξνέθπςε ην πξόβιεκα θαη εθδώζαηε ηελ σο άλσ ζρεηηθή 

Τ.Α. ε νπνία όρη κόλν δελ έιπζε ην πξόβιεκα, αιιά ην πεξηέπιεμε αθόκε 

πεξηζζόηεξν. 

3. Δίλαη επθαηξία λα απνθαηαζηήζεηε ηελ ηάμε ζηα ζρνιεία καο κε κηα 

Απόθαζε πνπ ζα ραξαθηεξίδεη ηελ Τπνπξγία ζαο. 

 

Π α ξ α θ α ι ν ύ κ ε  

γηα ηε πξνζεθηηθή κειέηε ησλ πξνηάζεώλ καο θαη  

γηα ηελ άκεζε έθδνζε ζρεηηθήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο. 

 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε επί ησλ πξνηάζεώλ καο. 

 

Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. 


