
αξ. Δ.Τ.: 026/9-3-2015, ζει.1/2 

 

Απειπηζκέλνο εθπαηδεπηηθόο θαηέθσγε ζηελ Οκοζπολδία κας γηα λα θαηαγγείιεη 

Οξγνπειηθέο θαηαζηάζεηο ζην Εξγαζηεξηαθό Κέληξν Ν. Μνπδαληώλ Φαιθηδηθήο. 

Γύρω – γύρω όιοη, «Δηεπζπληέο» θάζε ινγήο, πνπ ρηππνύλ «παιακάθηα» 

αληαιιάζνληαο κεηαμύ ηνπο έγγξαθα θαη απεπζύλνληαο «εξσηήκαηα» ζην Υπνπξγείν. 

ηε κέζε ο «Μαλώιες», ν ζηνρνπνηεκέλνο εθπαηδεπηηθόο. 

 

Η Δηεσζύληρηα ηνπ Ι.Ε.Κ. ρξεηάδεηαη έλα εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο θαη θάπνηνλ γηα 

δηνηθεηηθή εξγαζία. 

Ο Δηεσζσληής ηνπ Ε.Κ. καδεύεη κηα αξκαζηά αλαξκόδηνπο, όινπο «Δηεσζσληές», νη 

νπνίνη εθδίδνπλ «Κνηλή Απόθαζε» κε ηελ νπνία παξαρσξεί (ρσξίο λα έρεη ηέηνην δηθαίσκα) ην 

εξγαζηήξην ζην Δ.Ι.Ε.Κ. Τν θελό δηνηθεηηθνύ ζην Ι.Ε.Κ. παξακέλεη. 

Ο Δηεσζσληής Δ.Ε. νξίδεη ηνλ «Μαλώιε» Υπεύζπλν ηνπ Εξγαζηεξηαθνύ Κέληξνπ γηα 

ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ι.Ε.Κ. Παρά ηα ορηδόκελα ζηελ Υπνπξγηθή Απόθαζε, ν 

«Μαλώιεο» δελ απαιιάζζεηαη νύηε κηα κέξα από ην πξστλό ηνπ σξάξην, αιιά 

σποτρεώλεηαη λα εργαζζεί ζε δύο ζσλετόκελες βάρδηες, από ηης 8:00 ηο πρωί κέτρη 

ηης 18:00, ζσλετώς θαη θαζεκερηλά. Επηπιένλ, ηνπ επηζεκαίλεηαη όηη δελ ζα πιερωζεί γηα 

θακία ππεξσξηαθή ηνπ εξγαζία, ε οποία όκως ηοσ επηβάιιεηαη θαη κάιηζηα ζε θαζεκεξηλή 

βάζε, κε έλα αθόκε πιήξεο σξάξην ! 

Καηά ηελ απνγεπκαηηλή ηνπ δηπινβάξδηα, ν «Μαλώιεο» είλαη απνθιεηζκέλνο από ην 

γξαθείν θαη ηνπο ρώξνπο εμππεξέηεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Εξγαζηεξηαθνύ 

Κέληξνπ (ηνπ νπνίνπ είλαη … «Υπεύζπλνο» θαηά ηηο ώξεο απηέο) !! Ο Δηεπζπληήο ηνπ Ε.Κ. δελ 

ηνπ παξαδίδεη ηα θιεηδηά από ην γξαθείν, ηηο ηνπαιέηεο θαζεγεηώλ, θιπ. Να πάεη λα θάλεη ην 

γξακκαηέα ζην Ι.Ε.Κ. … 

Ο «Μαλώιεο» δελ κπνξεί λα εξγαζζεί γηα ην έξγν πνπ νξίζηεθε ππεύζπλνο. 

Ο «Μαλώιεο» δελ κπνξεί λα πάεη ζην Ι.Ε.Κ. ρσξίο εληνιή πξντζηακέλνπ ηνπ. 
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Ο «Μαλώιεο» δελ κπνξεί λα απνρσξήζεη από ην ρώξν γηαηί απηό ζα ζηνηρεηνζεηνύζε 

αδηθαηνιόγεηε απνπζία από ηελ ππεξεζία ή άξλεζε εθηέιεζεο εληνιήο αλσηέξνπ. 

Ο «Μαλώιεο» θάζεηαη κόλνο ζε έλα παγθάθη ζην ρώξν ζπγθέληξσζεο θαη πξνζεπρήο 

ηνπ ζρνιείνπ ή πεξηπιαλάηαη ζηνπο δηαδξόκνπο κέρξη ηε ιήμε θαη ηνπ δεύηεξνπ σξαξίνπ ηνπ. 

Ο «Μαλώιεο» δελ ζα πιεξσζεί γηα ην «θαςόλη» πνπ πθίζηαηαη θαζεκεξηλά. 

 

Ο Δηεσζσληής ηνπ ΕΠΑ.Λ. έρεη έλα θελό 5 σξώλ ζε ζεσξεηηθά καζήκαηα. Πνηόλ ζα 

δηαζέζεη ν Δηεσζσληής Δ.Ε. γηα ηελ θάιπςε ηνπ θελνύ; Μα θσζηθά, ηολ …«Μαλώιε» !! 

Αλ θαη (κε βάζε ην Νόκν) δελ κπνξεί λα δηαηεζεί ζηέιερνο ηνπ Ε.Κ. ζε ΕΠΑ.Λ.!! Μόιηο 

«πξνζγεηώλεηαη» ν «Μαλώιεο» ζην ΕΠΑ.Λ., ν Δηεπζπληήο ηνπ αλαζέηεη θαη …πιήξε 

εμσδηδαθηηθά θαζήθνληα (εθεκεξίεο, ππεύζπλνο ηκήκαηνο, θιπ) !! 

 

Ο «Μαλώιεο» απειπίζηεθε, ν «Μαλώιεο» ζύκωζε ! 

Ο «Μαλώιες» αποθάζηζε λα ορζώζεη ηο αλάζηεκά ηοσ !  

Ο «Μαλώιες» θαηήγγεηιε ζηελ Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. ελππόγξαθα θαη κε ζηνηρεία ην άγρηο 

bullying πνπ πθίζηαηαη. Η Ο.Λ.Σ.Ε.Ε., αθνύ κειέηεζε ηα ζηνηρεία, απέζηεηιε ζηνλ Τποσργό 

Παηδείας ηελ κε αξ. πξση. 55/6-3-2015 ποισζέιηδε επηζηοιή κε ζπλεκκέλα, δεηώληαο ηε 

δηελέργεηα ειέγτοσ, ηελ απόδοζε εσζσλώλ θαη ηελ άκεζε αποθαηάζηαζε ηεο 

λνκηκόηεηαο θαη ηνπ ζηγόκελνπ ζπλαδέιθνπ (βι. http://www.oltee.gr/?p=4063). 

Με αθνξκή ηα παξαπάλσ, ε Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. 

θ α η α γ γ έ ι ι ε η  

ηηο πξνδήισο παράλοκες, αδηαλόεηεο θαη απαξάδεθηεο ζσκπερηθορές ηεο 

Δηοίθεζες ζε βάξνο ζηνρνπνηεκέλσλ ζπλαδέιθσλ θαη  

θ α ι ε ί  

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα κε ισγίδοσλ θάησ από ηηο απζαίξεηεο πξαθηηθέο ηεο 

Δηνίθεζεο θαη λα απεπζύλνληαη ζηα ζσλδηθαιηζηηθά ηοσς όργαλα πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεπζνύλ. 

Δύλακή κας ε δηαθάλεηα, ε ζσιιογηθόηεηα θαη ε αιιειεγγύε! 

Καλείς ζηο ζθοηάδη ! ΚΑΝΕΝΑ ΜΟΝΟ ! 
 

Από ηο Δηοηθεηηθό σκβούιηο ηες Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. 
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