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Αλνηρηή επηζηνιή ζηνπο ζε δηαζεζηκόηεηα εθπαηδεπηηθνύο 

 

Με ην «Νόκν Καηξνύγθαινπ» (άξζξν 18, Ν. 4235/2015) αλαζπζηάζεθαλ από 

ηηο 11-5-2015 νη θιάδνη θαη εηδηθόηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ εηδηθνηήησλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4172/2013, όπσο θαη ην ζύλνιν 

ησλ νξγαληθώλ ηνπο ζέζεσλ (ζηηο Γ.Γ.Δ.). 

Με ην Νόκν απηό κπνξνύλ λα επαλέιζνπλ πίζσ όινη, ζε όπνηα θαηεγνξία θη αλ 

αλήθνπλ, εληόο θαη εθηόο πηλάθσλ, εμαηξεζέληεο, αθόκε θαη όζσλ εθθξεκεί ε δηαδηθαζία 

ζπληαμηνδόηεζεο. 

Σν κέγηζην έρεη επηηεπρζεί. Θα κπνξνύζε βέβαηα λα είρε απνθαηαζηαζεί απόιπηα 

ε αδηθία αλ ην Υπνπξγείν Παηδείαο πεξηιάκβαλε ζην δηθό ηνπ λόκν ηελ επαλαιεηηνπξγία θαη 

ησλ 106 ζρνιείσλ ηεο Σ.Δ.Δ. σο ΔΠΑ.Λ., ηελ αλαζύζηαζε ΟΛΩΝ ησλ Τνκέσλ θαη 

Δηδηθνηήησλ ζηα ζρνιεία πνπ δηδάζθνληαλ θαη ηελ δπλαηόηεηα επηζηξνθήο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζηηο νξγαληθέο ζέζεηο πνπ θαηείραλ ηνλ Ινύιην ηνπ 2013.  

Γελ ζα ζηακαηήζνπκε κέρξη λα πεηύρνπκε απηό ην ζηόρν. Σήκεξα όκσο πξνέρεη λα 

επηζηξέςνπλ ΟΛΟΙ νη εθπαηδεπηηθνί πίζσ ζηα ελαπνκείλαληα ΔΠΑ.Λ. 

πλάδειθνη, 

Ο Νόκνο ζαο δίλεη ην δηθαίσκα λα επηιέμεηε λα γπξίζεηε πίζσ ζηα ζρνιεηά καο, λα 

ηνπνζεηεζείηε ζηηο ζέζεηο ησλ πηλάθσλ (όζνη πεξηιακβάλεζηε ζε απηνύο) ή λα δηαηεξήζεηε ηε 

ζέζε ζαο σο δηνηθεηηθνί (όζνη εμαηξεζήθαηε θαη κεηαηαρζήθαηε). Έρεηε θάζε δηθαίσκα λα 

πξνρσξήζεηε κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ν θαζέλαο γηα ην εαπηό ηνπ. Λάβεηε όκσο ππόςε 

θαη ηα αθόινπζα: 

Α. Σα Ι.Δ.Κ. αλήθνπλ ζηε ΜΗ Σππηθή Μάζεζε. Γε δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλν 

κεραληζκό πηζηνπνίεζεο, δελ δίλνπλ ηίηιν (πηπρίν), είλαη «θξνληηζηήξηα» θαηάξηηζεο ε 

νπνία κπνξεί λα παξέρεηαη ΚΑΙ από ην Υπνπξγείν Παηδείαο, αιιά εμ’ νξηζκνύ νξγαλώλεηαη θαη 

παξέρεηαη από νπνηνλδήπνηε θνξέα ΔΚΣΟ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (θπξίσο νη 

επαγγεικαηηθνί θνξείο θαη ε Τνπηθή Απηνδηνίθεζε). 

 
ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Ταρ. Γ/λζε : Αρηιιέσο 37 - 41 & Μπιιέξνπ ΤΚ-Πόιε : 104 36 Αζήλα 
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Δίλαη δνκέο κάζεζεο πνπ ΓΔΝ ΚΑΣΑΣΑΟΝΣΑΙ ζηηο ΒΑΘΜΙΓΔ ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο. Γελ είλαη …«κεηαδεπηεξνβάζκηα» επεηδή αθξηβώο ΓΔΝ είλαη 

«Δθπαηδεπηήξηα» νύηε «Σρνιέο». 

Σε απηά ππεξεηνύλ θπξίσο σξνκίζζηνη ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΔ ΔΝΗΛΙΚΩΝ, 

απηαζθαιηδόκελνη θαη κε απνδνρέο πεξίπνπ …300 επξώ ην κήλα ! Δπηπιένλ νη «εθπαηδεπηέο» 

πξέπεη λα …«πηζηνπνηεζνύλ» (έλαληη αληηηίκνπ). Γελ επαξθεί ε ηδηόηεηα ηνπ «εθπαηδεπηηθνύ»! 

Με ην Ν. 4186/2013 ζπζηήζεθαλ θαη νξγαληθέο ζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ (άξζξν 27, 

παξ. 14.α). Πξνθαιεί όκσο εληύπσζε όηη ζηηο Υ.Α. κε αξ. 12348 θαη 123449 (ΦΔΚ 2799, η.Β΄/ 

4-11-2013) δηαθνξνπνηνύληαη νη όξνη «νξγαληθέο ζέζεηο Δθπαηδεπηηθώλ» θαη 

«νξγαληθέο ζέζεηο κόληκνπ Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ». Απηή ε δηάθξηζε δελ πξνϋπήξρε. 

Τα ΙΔΚ ραξαθηεξίδνληαη από ηελ «επειημία» ηνπο ζε ζρέζε κε ην «άλνηγκα» θαη 

«θιείζηκν» εηδηθνηήησλ θαη ηηο «ειαζηηθέο» εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο. 

Β. Σα ΔΠΑ.Λ. αλήθνπλ ζηε δεκόζηα Τερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε. 

Λεηηνπξγνύλ κέζα ζην Σππηθό Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα, δειαδή εμ’ νξηζκνύ ΔΝΣΟ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

Σε απηά ππεξεηνύλ κόληκνη ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΙ κε νξγαληθέο ζέζεηο ζηηο Γ.Γ.Δ. 

Γ. Γελ ππάξρεη εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν κε ζθέηε 

«θξνληηζηεξηαθή θαηάξηηζε» ρσξίο ζηηβαξή Β΄βάζκηα Σερληθή Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε κέζα ζην Σππηθό ύζηεκα. 

 

πλάδειθνη, 

Σα ζρνιεηά καο ζαο ρξεηάδνληαη, όπσο θη εζείο ρξεηάδεζηε κηα ηζρπξή 

Γεπηεξνβάζκηα Σ.Δ.Δ. 

Μέρξη ηηο 21-5-2015 πξέπεη λα ππνβάιιεηε δήισζε πξνηίκεζεο. 

 

Δπρόκαζηε 

λα πξνηηκήζεηε ηελ επηζηξνθή ζαο ζηελ Σππηθή Δθπαίδεπζε  

θαη αλακέλνπκε λα ζαο θαισζνξίζνπκε ζύληνκα πίζσ ζηα ζρνιεηά καο. 

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

 

 


