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ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ 
ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

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

Σ.Κ. - Πφιε : 104 36 Αζήλα 
ηειέθσλν : 210-5238973 
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πιεξνθνξίεο : ηακάηεο ηακαηηάδεο 

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

 
Αζήλα, 6-3-2015 

Αξ. Πξση.: 055 

ΠΡΟ : 1. θ. Αξηζηείδε Μπαιηά 

Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ 
 

2. θ. Σάζν Κνπξάθε 
Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Παηδείαο 
 

3. θ. Δεκήηξην Υαζάπε 
Γεληθφ Γξακκαηέα Τ.Πν.Παη.Θ. 
 

ΚΟΙΝ : 1. Γ/λζε Δπαγγεικαηηθήο Δθπ/ζεο 

Τ.Πν.Παη.Θ. 

2. Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Δθπ/ζεο 

3. Γ/λζεηο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 

4. Δξγαζηεξηαθά Κέληξα (Δ.Κ.) 

5. Γεκφζηα Ι.Δ.Κ. 

6. Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (ΔΠΑ.Λ.) 

7. Δλψζεηο Λεηηνπξγψλ Σερληθήο 

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

8. Δθπαηδεπηηθνχο, MME 

  

ΘΕΜΑ: πλεξγαζία Δ.Ι.Ε.Κ. κε Εξγαζηεξηαθά Κέληξα (Ε.Κ.) – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ κε 

αλαθνξά πεξίπησζεο 

ρεη: Η κε αξ. πξση. 9493/Γ4/20-01-2015 Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα: «πλεξγαζία 

Γεκνζίσλ Ιλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Γ.Ι.Δ.Κ.) θαη Γεκνζίσλ ρνιψλ 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Γ.ΔΚ) κε Δξγαζηεξηαθά Κέληξα (Δ.Κ.)». 

ρεηηθά ζπλεκκέλα: 

1) Η απφ 27-2-2015 επηζηνιή ηνπ εθπ/θνχ Η.Α. κε ζέκα: «Οξηζκφο Τπεπζχλνπ ηνπ Δ.Κ. 

Ν. Μνπδαληψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ  Γ.Ι.Δ.Κ. Ν. Μνπδαληψλ». 

2) Η απφ 4-3-2015 επηζηνιή  ηνπ εθπ/θνχ Η.Α. κε ζέκα: «Οξηζκφο Τπεπζχλνπ ηνπ Δ.Κ. Ν. 

Μνπδαληψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ  Γ.Ι.Δ.Κ. Ν. Μνπδαληψλ». 

3) Σν κε αξ. πξση. 37/10-2-2015 έγγξαθν ηνπ Γ.Ι.Δ.Κ. Ν. Μνπδαληψλ κε ζέκα: 

«Γηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο γηα ηνπνζέηεζε Τπεπζχλνπ Δ.Κ.». 

4) Σν κε αξ. πξση. 7/29-1-2015 έγγξαθν ηνπ Δ.Κ. Ν. Μνπδαληψλ ΥΩΡΙ ζέκα. 

5) Σν κε αξ. πξση. 615/29-1-2015 έγγξαθν ηεο Γ.Γ.Δ. Υαιθηδηθήο κε ζέκα: «Απάληεζε 

ζε αίηεζε». 

6) Η κε αξ. πξση. 1128/19-2-2015 Απφθαζε ηνπ Γ/ληή Γ.Δ. Υαιθηδηθήο γηα ηνλ νξηζκφ 

Τπεπζχλνπ ηνπ Δ.Κ. Ν. Μνπδαληψλ γηα ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ  Γ.Ι.Δ.Κ. Ν. Μνπδαληψλ. 

7) Σν κε αξ. πξση. 9487/8/6-10-2014 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ Θεκάησλ ηεο 

Γ.Γ.Δ. Υαιθηδηθήο κε ζέκα: «Αλαθνίλσζε δηάζεζεο εθπαηδεπηηθνχ». 

8) Σν κε αξ. πξση. 38/2-3-2015 έγγξαθν ηνπ Δ.Κ. Ν. Μνπδαληψλ κε ζέκα: «Γηαβίβαζε 

αίηεζεο θ. Η.Α.». 

9) Σν κε αξ. πξση. 1475/4-3-2015 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ Θεκάησλ ηεο 

Γ.Γ.Δ. Υαιθηδηθήο κε ζέκα: «Απάληεζε ζρεηηθά κε αλάιεςε ππεξεζίαο». 
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Κχξηε Τπνπξγέ, 

Κχξηε Αλαπιεξσηή Τπνπξγέ, 

Κχξηε Γεληθέ Γξακκαηέα, 

Ο απειζψλ Τπνπξγφο εμέδσζε ηελ κε αξ. πξση. Κ1/191668/26-11-2014 

απαξάδεθηε Τ.Α. κε ηελ νπνία «παξέδηδε» ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ησλ Δ.Κ. ζηα Γ.Ι.Δ.Κ., γηα 

νξηζκέλεο ψξεο ηεο εκέξαο. 

Αληηδξάζακε έληνλα απνζηέιινληαο ην κε αξ. πξση. 034/3-12-2014 έγγξαθφ καο 

κε ζέκα: «Αλάθιεζε Τπνπξγηθήο Απφθαζεο γηα αλάζεζε ζηα Γ.Ι.Δ.Κ. ηεο επζχλεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ» (έιαβε αξ. πξ. 195749/3-12-2014, βι. θαη: 

http://www.oltee.gr/?p=3731) θαη ππνβάιιακε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο κε ηελ ππ’ αξ. πξση. 

046/19-01-2015 επηζηνιή καο κε ζέκα: «Έθδνζε Τ.Α. γηα ηελ εχξπζκε ζπλεξγαζία ησλ 

Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ (ΔΚ) κε ηα Γ.Ι.Δ.Κ. (θαη ΓΔΚ)» (έιαβε αξ. πξ. 11240/22-1-2015, 

βι. θαη: http://www.oltee.gr/?p=3913). 

Λίγν πξηλ ηηο εζληθέο εθινγέο, ν ίδηνο Τπνπξγφο επαλήιζε γηα λα δηνξζψζεη ηα 

«εκαξηεκέλα» κε ηελ παξαπάλσ ζρεηηθή ηνπ ζέκαηνο Τ.Α., ε νπνία θαη ηζρχεη. 

Όκσο, παξά ηηο ξεηέο πξνβιέςεηο θαη δηαηππψζεηο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, 

εμαθνινπζνχλ λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα απφ απζαίξεηεο εξκελείεο θαη ελέξγεηεο 

ζηειερψλ ηεο Καηάξηηζεο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο, κε βαξχηαηεο ζπλέπεηεο ζε βάξνο 

ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθψλ. Η αλαθεξφκελε «κειέηε πεξίπησζεο» πνπ παξνπζηάδνπκε κεηά 

απφ επψλπκε θαηαγγειία πνπ δερζήθακε, είλαη ελδεηθηηθή θαη απνθαιππηηθή ησλ φζσλ 

ζπκβαίλνπλ. 

 

Ο ζηγφκελνο εθπαηδεπηηθφο Η.Α., ζηέιερνο ηνπ Εξγαζηεξηαθνύ Κέληξνπ Ν. 

Μνπδαληώλ, πξνζέθπγε ζηελ Οκνζπνλδία καο (βι. ζπλεκκέλα 1 θαη 2). Μαο θνηλνπνίεζε 

ζπλνιηθά ελλέα έγγξαθα πνπ ηνλ αθνξνχλ, ηα νπνία ζαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ζηελ 

παξνχζα. Απφ ηελ κειέηε ηνπο (ζε ζρέζε θαη κε ηελ ηζρχνπζα Τ.Α.) πξνθχπηεη φηη: 

1. ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε νξίδεηαη φηη «…ν Γηεπζπληήο ηνπ Δ.Κ. ζπλεξγάδεηαη κε 

ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Γ.Ι.Δ.Κ./Γ..Δ.Κ. γηα ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ σξψλ ηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ…». Αληί απηνχ, ε 

Γηεπζχληξηα ηνπ Γ.Ι.Δ.Κ. Ν. Μνπδαληψλ «ελεκεξψλεη» ην Δ.Κ. φηη ρξεζηκνπνηεί ην 

εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο Η/Τ ζε θαζεκεξηλή βάζε θαηά ηηο ψξεο 14:30 έσο 17:50 

(δειαδή ζε ΟΛΟ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ Ι.Δ.Κ.), γεγνλφο πνπ δελ θαίλεηαη λα 

πξνθχπηεη απφ ην σξνιφγην πξφγξακκά ηνπ (βι. ζπλεκκέλν 3). 

2. ηα Ν. Μνπδαληά, «ζπζθέθζεθαλ» νη Γηεπζπληέο δύν ΕΠΑ.Λ., ηνπ Ε.Κ. θαη ηνπ 

Δ.Ι.Ε.Κ. θαη έιαβαλ ηελ κε αξ. πξση. 1504/11-12-2014 …«Κνηλή Απόθαζε» φηη 

«…Γηα ην ζρνιηθφ έηνο  ε επζύλε ιεηηνπξγίαο – δαπαλψλ – ζπληήξεζεο – 

θαζαξηφηεηαο – αληηθαηάζηαζεο ιφγσ παιαηφηεηαο (αθαηαιιειφηεηαο) ηνπ 

εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο βαξύλεη ην Ι.Ε.Κ….» !!! (βι. ζπλεκκέλν 4).  

ηα πιαίζηα πνηνχ ζεζκηθνχ νξγάλνπ «ζπζθέθηεθαλ» ηα παξαπάλσ ζηειέρε;  
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ηα πιαίζηα πνηάο εμνπζίαο θαη πνηψλ αξκνδηνηήησλ ηνπο «απνθαζίδνπλ» σο 

«Τπνπξγνί» κε …«Κνηλή Απόθαζε» γηα ηελ «αλάζεζε ηεο επζύλεο 

ιεηηνπξγίαο, δαπαλώλ, θιπ» εξγαζηεξίνπ ηνπ Δ.Κ. ζην Γ.Ι.Δ.Κ., ηε ζηηγκή πνπ ν 

Νφκνο αιιά θαη ν αξκφδηνο θαη πξντζηάκελνο Τπνπξγόο ηνπο νξίδεη ηα εληειώο 

αληίζεηα; 

Σα θαζήθνληα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ Γ/λησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη Δ.Κ. νξίδνληαη 

ζαθψο απφ ηηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο Γ2/6098/13-11-2001 (Φ.Δ.Κ. 1588/η.Β΄/30-

11-2001) θαη Φ.353.1./324/105657/Γ1/8-10-2002 (Φ.Δ.Κ. 1340/η.Β΄/16-10-2002). 

Κάζε άιιε «πξσηνβνπιία» ειέγρεηαη γηα ππέξβαζε αξκνδηνηήησλ θαη 

παξάβαζε θαζήθνληνο ! 

3. Η Γηεπζχληξηα ηνπ Γ.Ι.Δ.Κ. κε επηζηνιή ηεο πξνο ην Δ.Κ. δηαηππψλεη ηελ «επρή» φηη 

«Όζνλ αθνξά ζην νξηζκφ ππεπζχλνπ ηνπ Δ.Κ.… ζαο ελεκεξψλνπκε φηη ζα ήηαλ 

…επσθειέο γηα ην Ι.Δ.Κ. καο λα ηνπνζεηεζεί αξκόδηνο εθπαηδεπηηθόο πνπ ζα 

αλήθεη δηνηθεηηθά ζηε κνλάδα καο, κηα πνπ απνρψξεζε ν απνζπαζκέλνο 

εθπαηδεπηηθφο Μ.Γ….» (βι. ζπλεκκέλν 3). 

Δπεηδή ινηπφλ έθπγε έλαο απνζπαζκέλνο ππάιιεινο πνπ εθηεινχζε ρξέε 

γξακκαηείαο ζην Ι.Δ.Κ., ε Γηεπζχληξηα δεηάεη απφ ην …Δξγαζηεξηαθφ Κέληξν λα ηεο 

«ρνξεγήζεη» έλα …ζηέιερόο ηνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δ.Ι.Ε.Κ., 

ελεκεξψλνληαο ηαπηφρξνλα φηη …δελ δηαζέηεη θνλδχιηα γηα ηελ «ππεξσξηαθή 

απαζρφιεζή ηνπ» !! 

Δελ μέξεη θαλείο ηη λα πξσηνζαπκάζεη ! Σελ αβπζζαιέα άγλνηα βαζηθψλ 

αξρψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο; Σν απίζηεπην ζξάζνο λα νκνινγνχληαη παξάλνκα 

αηηήκαηα; Σελ νξγηώδε «εηιηθξίλεηα» λα δηαηππψλνληαη φια απηά εγγξάθσο; Σελ 

απίζηεπηε «ςπρξαηκία» ηεο πξντζηακέλεο αξρήο (Γεληθή Γξακκαηεία Γ.Β.Μ.) 

ζηελ νπνία θνηλνπνηήζεθαλ ηα αλσηέξσ εμσθξεληθά κε αίηεκα γηα …νδεγίεο θαη ε 

νπνία νπδέλ θαίλεηαη λα έπξαμε γηα λα επαλαθέξεη ζηελ ηάμε ηελ πθηζηακέλε ηεο;  

4. ηελ ππφζεζε ζπκβάιιεη θαη …«θσζηήξαο» ηνπ «αξκνδίνπ ηκήκαηνο» ηνπ 

ΤΠΟΠΑΙΘ ν νπνίνο «ελεκεξψλεη» ην Γ/ληή Γ.Δ. Υαιθηδηθήο φηη ν ππεχζπλνο ηνπ Δ.Κ. 

γηα ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Ι.Δ.Κ. «…πξνζθέξεη απνθιεηζηηθά ηηο δηνηθεηηθέο 

ηνπ ππεξεζίεο ζην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Ι.Δ.Κ., εξγάδεηαη ππεξσξηαθά θαη ε 

ακνηβή βαξύλεη ην Δ.Ι.Ε.Κ.» (βι. ζπλεκκέλν 5). 

Δίλαη απνιχησο πξνθαλέο φηη από θαλέλα Νόκν, Γηάηαμε, Απφθαζε, δελ 

πξνθύπηεη: 

α) Η δπλαηφηεηα αλάζεζεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ζηα Γ.Ι.Δ.Κ., πφζν κάιινλ 

απφ ηνλ Γ/ληή Γ.Δ., ν νπνίνο ΓΔΝ είλαη δηνηθεηηθφο πξντζηάκελνο ηνπ Γ.Ι.Δ.Κ.. 

β) Η ππνρξέσζε ζηειέρνπο ηνπ Δ.Κ. λα εθηειεί έξγν άιιεο κνλάδνο (ηνπ Γ.Ι.Δ.Κ.) 

κε ην νπνίν δελ ηνλ ζπλδέεη θακηά ππεξεζηαθή ζρέζε, νχηε θαλ θνηλή επνπηεχνπζα 

αξρή.  
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γ) Η δπλαηφηεηα (πφζν κάιινλ ε ππνρξέσζε) ηνπ Γ.Ι.Δ.Κ. λα απνδεκηψζεη (κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν) γηα νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή απαζρφιεζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ 

πνπ ΓΔΝ έρεη δηαηεζεί ζε απηφ.  

Αληίζεηα, «δύλαηαη» λα αλαηεζεί ζηνλ Τπεχζπλν ηνπ Δ.Κ. εθηέιεζε δηδαθηηθήο 

εξγαζίαο ζην Γ.Ι.Δ.Κ. (ππφ φξνπο θαη κε ηηο γλσζηέο δηαδηθαζίεο). Όκσο, ην 

δηδαθηηθφ απηφ έξγν είλαη παληειώο δηάθνξν από ην δηνηθεηηθό έξγν πνπ 

νθείιεη λα παξέρεη ν Τπεχζπλνο ηνπ Δ.Κ. γηα ινγαξηαζκφ ηεο ππεξεζίαο ηνπ (ζην 

Δ.Κ.) θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Ι.Δ.Κ.. Καη θπζηθά είλαη παληειώο δηάθνξν 

KAI κε ην δηνηθεηηθό έξγν ηνπ Δ.Ι.Ε.Κ., κε ην νπνίν ν Τπεχζπλνο ηνπ Δ.Κ. δελ 

έρεη θακηά απνιχησο ζρέζε !! 

Η Τ.Α. πξνβιέπεη ξεηά φηη «…ν ππεχζπλνο ηνπ Δ.Κ. πξνζθέξεη απνθιεηζηηθά ηηο 

δηνηθεηηθέο ηνπ ππεξεζίεο ζην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Ι.Δ.Κ./Γ..Δ.Κ.», 

απαιιάζζεηαη δειαδή εθείλε ηελ εκέξα απφ ηελ ππνρξέσζε λα εξγαζηεί 

ηαπηφρξνλα θαη ζην θαλνληθφ σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Κ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ 

είλαη πξνθαλέο φηη «…δελ είλαη απαξαίηεην…» (θαη ζπκπιεξψλνπκε φηη νχηε θαη 

είλαη δπλαηφλ) «…λα είλαη ν ίδηνο γηα όιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο». 

Καη πξνθαλέζηαηα δελ είλαη δπλαηόλ δηφηη: 

i) Αλ έπξεπε λα είλαη ν ίδηνο θαζεκεξηλά, δελ ζα κπνξνχζε λα εμαληιήζεη ην 

ππνρξεσηηθφ δηδαθηηθφ ηνπ σξάξην ζηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Κ. (νη νπνίεο δελ 

ζπκπίπηνπλ κε ηηο ψξεο ηνπ Γ.Ι.Δ.Κ.). 

ii) Αλ έπξεπε λα εθηειεί ηαπηφρξνλα θαη ηηο δχν ηνπ ππνρξεψζεηο ζα έπξεπε λα 

εξγάδεηαη θαζεκεξηλά ζε δύν πιήξε σξάξηα εξγαζίαο ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΑ, πξάγκα 

παξάλνκν, αθόκε θη αλ ην επηζπκνχζε, θη αλ αθόκε ππήξρε ηξφπνο λα 

απνδεκησζεί γη απηή ηνπ ηε δηπιή εξγαζία! 

5. ηε ζπλέρεηα ν Γ/ληεο Γ.Δ. Υαιθηδηθήο νξίδεη κε Απφθαζή ηνπ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θ. 

Η.Α. σο Τπεχζπλν ηνπ Δ.Κ. Ν. Μνπδαληψλ θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Ι.Δ.Κ., 

…ππφ πξνυπνζέζεηο… (βι. ζπλεκκέλν 6).  

ηελ Απφθαζε απηή γίλεηαη ιφγνο γηα «ππεξσξηαθή απαζρόιεζε», ε νπνία φκσο 

δελ πξνζδηνξίδεηαη ζε πνζόηεηα θαη είδνο. Παξά ην γεγνλφο φηη δελ δηθαηνχηαη 

ν Γ/ληήο Γ.Δ. λα δψζεη ππεξσξίεο (ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ), νη ππεξσξίεο 

δίλνληαη, αιιά …«απξνδηνξίζησο». Αληίζεηα, ην κφλν πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζαθψο 

είλαη φηη νη ππεξσξίεο απηέο ΔΕΝ ζα πιεξσζνύλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ΟΤΣΕ από 

ηε Δ.Δ.Ε. ΟΤΣΕ από ην Δ.Ι.Ε.Κ. ! 

Παξά ηα φζα πξνβιέπεη ε Τπνπξγηθή Απόθαζε, ν Γ/ληήο Γ.Δ. νξίδεη ππεχζπλν 

θάζε κέξα θαη θαζ’ φιεο ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Ι.Δ.Κ. θαη φρη κφλν θαηά ηηο 

εκέξεο θαη ψξεο ρξήζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ απφ ην Γ.Ι.Δ.Κ. ! 

Παξά ηα φζα πξνβιέπεη ε Τπνπξγηθή Απόθαζε, ν Γ/ληήο Γ.Δ. νξίδεη φηη ν 

ππεχζπλνο ζα εξγάδεηαη θαζεκεξηλά ηφζν ζην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Κ. (8:00 
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έσο 14:00), φζν θαη ζην σξάξην ηνπ Γ.Ι.Δ.Κ. (14:30 έσο 17:50). Γειαδή ζα 

εξγάδεηαη θαζεκεξηλά από ηηο 8:00 ην πξσί κέρξη ηηο 18:00 ην απόγεπκα ! 

Παξά ηα φζα πξνβιέπεη ε Τπνπξγηθή Απόθαζε, ν Γ/ληήο Γ.Δ. νξίδεη φηη ν 

ππεχζπλνο ζα εξγάδεηαη ππεξσξηαθά, αιιά ΔΕΝ ζα απνδεκηώλεηαη από 

ΚΑΝΕΝΑ ! 

Θεσξνχκε πεξηηηφ λα αλαθέξνπκε φηη κε ηελ απφθαζε απηή παξαβηάδεηαη φρη 

κφλν ν Ν. 1566/1985, αξζξ. 13, παξ. 8 (Φ.Δ.Κ. 16/η.Α΄/30-09-1985), αιιά …όιν 

ην Εξγαηηθό Δίθαην ζπιιήβδελ !! 

6. αλ λα κελ έθηαλαλ απηά, ν ζπγθεθξηκέλνο εθπαηδεπηηθφο έρεη δηαηεζεί 

ηαπηόρξνλα γηα λα δηδάζθεη ζεσξεηηθά καζήκαηα ΚΑΙ ζην ΕΠΑ.Λ. Ν. Μνπδαληψλ 

(βι. ζπλεκκέλν 7), παξά ηα φζα νξίδεη ν Νφκνο φηη, σο Τπεύζπλνο Σνκέα, ζα 

έπξεπε λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ απνθιεηζηηθά θαη ΜΟΝΟ ζην Ε.Κ. 

Δθηφο ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ, ηνπ αλαηέζεθαλ επηπιένλ θαη ΠΛΗΡΗ 

εμσδηδαθηηθά θαζήθνληα σο κέινο ηνπ πιιφγνπ (ππεχζπλνο ηκήκαηνο, 

εθεκεξίεο, θιπ) ! 

Η δηάζεζε απηή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έγηλε κε απόθαζε ηνπ Δ/ληή Δ.Ε. πνπ 

αλαθέξεη φηη «…ηζρύεη …εθόζνλ ζεσξεζεί ζύλλνκε απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ζην νπνίν ηέζεθε ζρεηηθφ εξψηεκα».  

Σν Τπνπξγείν δελ απαληάεη, ε δηάζεζε ηνπ Εθπαηδεπηηθνύ «δελ έρεη 

ζεσξεζεί ζύλλνκε», αιιά …ΤΛΟΠΟΙΕΙΣΑΙ θαλνληθά !!! 

7. Μεηά ηνλ νξηζκφ ηνπ Τπεχζπλνπ ηνπ Δ.Κ. γηα ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Ι.Δ.Κ., ν 

εθπαηδεπηηθφο δήηεζε εγγξάθσο ηε ζχληαμε θαη ππνγξαθή Πξαθηηθνχ Αλάιεςεο ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ. Ο Δ/ληεο ηνπ Ε.Κ. δηαβίβαζε ην αίηεκά ηνπ ζηε Γ.Γ.Δ. Υαιθηδηθήο 

επηθπιαζζφκελνο γηα ηελ …αξκνδηφηεηά ηνπ (βι. ζπλεκκέλν 8). 

Ο Δ/ληήο Δ.Ε. Υαιθηδηθήο απαληά φηη ν Τπεύζπλνο ηνπ Ε.Κ. δελ κπνξεί λα 

αλαιάβεη ππεξεζία ζην …Ε.Κ., επεηδή …ηα Γ.Ι.Δ.Κ. επνπηεχνληαη απεπζείαο απφ 

ηε Γ.Γ. Γηα Βίνπ Μάζεζεο (βι. ζπλεκκέλν 9) !! Γειαδή, «…άιια ιφγηα λ’ 

αγαπηφκαζηε…»! Με πνην ηξφπν θαληάδεηαη ν Γ/ληήο λα γίλεη ε αλάιεςε ππεξεζίαο 

ηνπ Δ.Κ. ζε πξάμε …άιιεο κνλάδαο (ηνπ Γ.Ι.Δ.Κ.); Αγλνεί ζεκειηψζεηο αξρέο 

δηνίθεζεο ή ζθνπίκσο πεξηπιέθεη ηα πξνθαλή ; 

8. Σειηθά, ν νξηζκέλνο Τπεύζπλνο ηνπ Ε.Κ., πξνζέξρεηαη θαζεκεξηλά ζε απηφ θαηά 

ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ Γ.Ι.Δ.Κ., αιιά δελ έρεη δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζην ρώξν 

δηνίθεζεο ηνπ Ε.Κ. (γξαθεία θαζεγεηψλ, ηνπαιέηεο, θιπ), επεηδή ν Δ/ληήο ηνπ 

Ε.Κ. δελ ηνπ δίλεη ηα θιεηδηά ηνπ ρώξνπ !!! 

Ο Τπεχζπλνο ηνπ Δ.Κ. δελ έρεη νχηε ηα θιεηδηά ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

Γ.Ι.Δ.Κ., αθνχ έρνπλ ήδε παξαδνζεί ζηελ Γ/ληξηα ηνπ Γ.Ι.Δ.Κ. !!! 

Ο Τπεχζπλνο ηνπ Δ.Κ. παξακέλεη ζην ρώξν ζπγθέληξσζεο θαη πξνζεπρήο ηνπ 

ζρνιείνπ, θαζηζκέλνο ζε παγθάθη ή πεξηπιαλψκελνο, σο «ππεχζπλνο άλεπ 

ραξηνθπιαθίνπ» !!! 
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Σα παξαπάλσ δελ είλαη εθηαιηηθό ζελάξην από ηνλ Πύξγν ηνπ Κάθθα ! 

Είλαη ε Δεκόζηα Δηνίθεζε, φπσο «ππεξεηείηαη» ζηελ Δθπαίδεπζε ! 

 

Μεηά απφ απηά θαη  

επεηδή ν ζπγθεθξηκέλνο εθπαηδεπηηθφο πθίζηαηαη αζύζηνιν εκπαηγκό θαη 

εξγαζηαθό βηαζκό, 

επεηδή νη ελέξγεηεο απηέο ηεο Γηνίθεζεο ζίγνπλ ηνλ ζεζκό πνπ απηή φθεηιε λα 

ππεξεηεί, 

επεηδή ζεσξνχκε φηη ε παξαπάλσ θξαπγαιέα πεξίπησζε είλαη ελδεηθηηθή ησλ φζσλ 

ζπκβαίλνπλ ζηελ Δθπαίδεπζε, αιιά πηζαλφηαηα δελ είλαη ε κνλαδηθή, 

δ ε η ν ύ κ ε  

α) ηελ άκεζε δηελέξγεηα ειέγρνπ ζαο γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ αλαθεξνκέλσλ, 

β) ηελ απόδνζε θαη ηνλ θαηαινγηζκό ησλ ηπρφλ επζπλψλ ζε εθείλνπο πνπ ηνπο 

βαξχλνπλ θαη ηέινο, 

γ) ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο λνκηκόηεηαο θαη ηεο ηάμεο. 

 

Δπηζπλάπηνπκε ζηελ παξνχζα ηα ελλέα (9) έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη σο 

ζπλεκκέλα. 

αο ελεκεξψλνπκε φηη ζα δψζνπκε ζην ζέκα ηελ δένπζα δεκνζηφηεηα, 

παξαθαινχκε γηα ηηο ελέξγεηέο ζαο θαη γηα ηελ ελεκέξσζή καο επί απηψλ. 

 

Γηα ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. 

 
 
 
 

 


