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Αμηόηηκε θ. Υπνπξγέ, 

Έλα ηδηαίηεξν θαη πξσηόηππν θαζεζηώο έρεη πηνζεηεζεί από ηε Γ.Γ.Δ. Φαιθηδηθήο, 

αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ΔΞΑ.Ι. ζε ζρέζε κε ηα Δ.Θ., αιιά θαη ζηε ζπλεξγαζία ησλ 

ηειεπηαίσλ κε ηα Γ.Η.Δ.Θ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηδηνκνξθία άξρηζε λα απνθηά ρξόληα δηάζηαζε θαη 

βξίζθεηαη έμσ από θαλόλεο, ινγηθή, ζε επζεία ακθηζβήηεζε όζσλ ξπζκίδνληαη από ηηο 

ηζρύνπζεο Υ.Α. νη νπνίεο είηε δελ εθαξκόδνληαη, είηε θαηαζηξαηεγνύληαη σο πξνο ην πλεύκα 

αιιά θαη σο πξνο ην γξάκκα. Αλαιπηηθά: 

Α. πλεξγαζία Γεκνζίσλ Ηλζηηηνύησλ Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο 

(Γ.Η.Δ.Θ.) κε Δξγαζηεξηαθά Θέληξα (Δ.Θ.) 

Σηελ Υ.Α. κε αξ. πξση. 9493/Γ4/20-01-2015, βαζ. πξνηεξ. ΔΞΔΗΓΝΛ, ΑΓΑ: Ω5ΤΜ9-

1ΜΣ θαη ζέκα: «Σπλεξγαζία Γεκνζίσλ Ηλζηηηνύησλ Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (Γ.Η.Δ.Θ.) θαη 

Γεκνζίσλ Σρνιώλ Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (Γ.ΣΔΘ) κε Δξγαζηεξηαθά Θέληξα (Δ.Θ.)», 

αλαθέξεηαη: «(…) 3. Σην σξάξην πνπ εθπαηδεύνληαη νη θαηαξηηδόκελνη ησλ Γ.Η.Δ.Θ./Γ.Σ.Δ.Θ. θαη 

εθόζνλ απηό δε ζπκπίπηεη κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ΔΞΑ.Ι. νξίδεηαη ππεύζπλνο ηνπ 

Δξγαζηεξηαθνύ Θέληξνπ (Δ.Θ.) εθπαηδεπηηθόο από ηα όξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Δ.Θ. κε πξόηαζε 

ηνπ Γ/ληή ηνπ Δ.Θ. θαη απόθαζε ηεο νηθείαο Γ/λζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα έλα 

δηδαθηηθό έηνο. Ν αλαθεξόκελνο εθπαηδεπηηθόο δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ν ίδηνο γηα όιεο 

ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο ν ππεύζπλνο ηνπ Δ.Θ. πξνζθέξεη 

απνθιεηζηηθά ηηο δηνηθεηηθέο ηνπ ππεξεζίεο ζην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Η.Δ.Θ./Γ.Σ.Δ.Θ. (…)». 

Νκνίσο ζηελ Υ.Α. κε αξηζκ. 96004/Γ4/17-6-2015 (ΦΔΘ 1318/η.Β΄/1-7-2015) άξζξν 

10 «Σπλεξγαζία Δ.Θ. κε Η.Δ.Θ. θαη Σ.Δ.Θ.», αλαθέξεηαη: «4. Σην σξάξην πνπ εθπαηδεύνληαη νη 

ζπνπδαζηέο ησλ Γ.Η.Δ.Θ. θαη νη καζεηέο ησλ Σ.Δ.Θ., όηαλ απηό δελ ζπκπίπηεη κε ην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Θ. θαηά ην νπνίν εμππεξεηνύληαη ηα ΔΞΑ.Ι., νξίδεηαη ππεύζπλνο ηνπ Δ.Θ. 

εθπαηδεπηηθόο από ηα ζηειέρε δηνίθεζήο ηνπ, κε πξόηαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Δ.Θ. θαη απόθαζε 

 

ΟΚΟΠΟΛΓΗΑ ΙΔΗΣΟΤΡΓΩΛ 
ΣΔΥΛΗΘΖ ΔΠΑΓΓΔΙΚΑΣΗΘΖ 

ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ 

Ταρ. Γ/λζε : Αρηιιέσο 37 - 41 & Κπιιέξνπ 
Τ.Θ. - Ξόιε : 104 36 Αζήλα 
ηειέθσλν : 210-5238973 
e-mail : oltee.oltee@gmail.com  
 : mail@oltee.att.sch.gr  
ειεθηξνλ. ζει. : http://www.oltee.gr 

πιεξνθνξίεο : Σηακάηεο Σηακαηηάδεο 
   Ξξόεδξνο Γ.Σ. Ν.Ι.Τ.Δ.Δ. 
ηειέθσλν  : 6932619808 

 
Αζήλα, 07-01-2016 

Αξ. Ξξση.: 107 

ΠΡΟ : 1. θ. Λίθν Φίιε 

Υπνπξγό Ξαηδείαο, Έξεπλαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ 

ΘΟΗΛ : 1. Γ/λζε Δπαγγεικαηηθήο Δθπ/ζεο ΥΞ.Ξ.Δ.Θ. 

2. Ξεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Δθπ/ζεο 

3. Γ/λζεηο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 

4. Δπαγγεικαηηθά Ιύθεηα (ΔΞΑ.Ι.) 

5. Δξγαζηεξηαθά Θέληξα (Δ.Θ.) 

6. Δλώζεηο Ιεηηνπξγώλ Τερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ.Ι.Τ.Δ.Δ.) 

7. Δθπαηδεπηηθνύο, MME 
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ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα έλα δηδαθηηθό έηνο. Ν παξαπάλσ ππεύζπλνο, 

κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθόο γηα θάζε εκέξα (…)». 

Σηε Φαιθηδηθή ιεηηνπξγνύλ δύν Γ.Η.Δ.Θ. θαη θακία Γ.Σ.Δ.Θ. Σπγθεθξηκέλα ηα Γ.Η.Δ.Θ. 

Φαιθηδηθήο (κε έδξα ηνλ Ξνιύγπξν) θαη Λ. Κνπδαληώλ, πνπ εμππεξεηνύληαη γηα ηηο αλάγθεο 

ησλ θαηαξηηδόκελσλ από ηα εξγαζηήξηα θαηεύζπλζεο ηνκέσλ ησλ Δ.Θ. Ξνιπγύξνπ θαη Λ. 

Κνπδαληώλ αληίζηνηρα. Τν απνγεπκαηηλό σξάξην ιεηηνπξγίαο θαη ησλ δύν απηώλ Γ.Η.Δ.Θ., 

Φαιθηδηθήο θαη Λ. Κνπδαληώλ, δελ ζπκπίπηεη κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεγαδόκελσλ κε 

απηά ΔΞΑ.Ι., πνπ εμππεξεηνύληαη από ηα ίδηα Δ.Θ., δει. αθ’ ελόο ηνπ εκεξήζηνπ ΔΞΑ.Ι. 

Ξνιπγύξνπ θαη αθ’ εηέξνπ ηνπ εκεξήζηνπ θαη ηνπ εζπεξηλνύ ΔΞΑ.Ι. Λ. Κνπδαληώλ. 

Σύκθσλα ινηπόλ κε ηελ παξαπάλσ Υ.Α. γηα ηα δύν Γ.Η.Δ.Θ. ζα έπξεπε λα έρεη 

νξηζζεί, ζην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπο, ππεύζπλνο ηνπ αληίζηνηρνπ Δ.Θ. ην πξνεγνύκελν αιιά 

θαη ην ηξέρνλ δηδαθηηθό έηνο. Σηε κελ πεξίπησζε ησλ Γ.Η.Δ.Θ. Φαιθηδηθήο – Δ.Θ. Ξνιπγύξνπ ε 

Υ.Α. δελ εθαξκόζζεθε πνηέ, ζηε δε πεξίπησζε ησλ Γ.Η.Δ.Θ. Λ. Κνπδαληώλ – Δ.Θ. Λ. 

Κνπδαληώλ νξίζηεθε ππεύζπλνο κόλν θαηά ην παξειζόλ δηδαθηηθό έηνο θαη γηα ην ρξνληθό 

δηάζηεκα από 19/2 κέρξη 10/3/2015 κε ην γλσζηό θαη πξσηνθαλέο θαηλόκελν bullying ζε 

βάξνο ηνπ νξηζκέλνπ - ππεύζπλνπ γηα ηε ιεηηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ πνπ θαηαγγέιζεθε κε 

επηζηνιή πξνο ηελ ηόηε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ (βι. http://www.oltee.gr/?p=4063) 

θαη ηελ επόκελε ζρεηηθή απηήο (αξ. πξση. 58/16-3-2015) κε ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθώλ 

ζηνηρείσλ. Δθδόζεθαλ επί ηνπ ζέκαηνο θαη 2 δειηία ηύπνπ (βι. http://www.oltee.gr/?p=4070 

θαη http://www.oltee.gr/?p=4109). 

Ο ηέσο Γ/ληεο Γ.Δ. Υαιθηδηθήο (ζπληαμηνύρνο πιένλ), ν λπλ αλαπιεξσηήο 

αιιά θαη ππνςήθηνο Γ/ληεο Γ.Δ. Υαιθηδηθήο πνπ ππεξεηεί θαη από ηε ζέζε ηνπ 

Γ/ληε Δ.Θ. Πνιπγύξνπ, αιιά θαη όινη νη ινηπνί Γ/ληεο Δ.Θ., ηέσο θαη λπλ, επέιεμαλ 

λα κελ εθαξκόδνπλ ηελ πξναλαθεξόκελε Τ.Α. !!! Σν θαζήθνλ ζηε δηαθξηηηθή ηνπο 

επρέξεηα !!! 

Β. Ιεηηνπξγία ησλ Δ.Θ. 

Ν Λ. 4327/2015 (ΦΔΘ 50/η.Α΄/14-5-2015) αλαθέξεη ζην άξζξν 22, παξ. 4ζη «(…) 

Σε θάζε πεξίπησζε, νη επηιεγέληεο σο Γηεπζπληέο, ππνδηεπζπληέο θαη ππεύζπλνη ηνκέσλ Δ.Θ., 

ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώλνπλ ην ππνρξεσηηθό σξάξην ηεο ζέζεο ζην Δ.Θ. πνπ έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη δελ πξέπεη λα έρνπλ θξηζεί 

ππεξάξηζκνη. (…)». 

Ζ Υ.Α. κε αξηζκ. 96004/Γ4/17-6-2015 (ΦΔΘ 1318/η.Β΄/1-7-2015) νξίδεη: 

Άξζξν 4 «Θαζήθνληα Υπεύζπλσλ Τνκέσλ Δξγαζηεξίσλ»: «1. Ν ππεύζπλνο Τνκέα 

Δξγαζηεξίσλ ηνπ Δ.Θ. πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ απνθιεηζηηθά ζην Δ.Θ. θαη παξακέλεη ζην 

ζρνιείν όιεο ηηο εξγάζηκεο ώξεο, ελόο σξαξίνπ (…) η) Ν ππεύζπλνο Τνκέα Δξγαζηεξίσλ Δ.Θ. 

πξνεγείηαη ζηελ θάιπςε ηνπ ππνρξεσηηθνύ σξαξίνπ, ην νπνίν θαιύπηεη κόλν κε εξγαζηεξηαθά 

καζήκαηα. θ) Όηαλ ζε θάπνην εξγαζηήξην δελ είλαη δπλαηό λα νξηζζεί ππεύζπλνο 

εθπαηδεπηηθόο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, ηόηε νξίδεηαη απηνδίθαηα ππεύζπλνο γηα ην εξγαζηήξην 

απηό, ν αληίζηνηρνο ππεύζπλνο Τνκέα ζηνλ νπνίν αλήθεη ην εξγαζηήξην (…)», 
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Άξζξν 5 «Θαζήθνληα Υπεύζπλσλ Δξγαζηεξίσλ Θαηεύζπλζεο»: «1. Ν ππεύζπλνο 

εξγαζηεξίνπ θαηεύζπλζεο ηνπ Δ.Θ. πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ απνθιεηζηηθά ζην Δ.Θ. θαη 

παξακέλεη ζην ζρνιείν όιεο ηηο εξγάζηκεο ώξεο, ελόο σξαξίνπ (…) δ) Τν σξάξην δηδαζθαιίαο 

ζηα εξγαζηήξηα θαηεύζπλζεο θαιύπηεηαη θαηά πξνηεξαηόηεηα από ηνπο ππεύζπλνπο 

εξγαζηεξίσλ κόλν κε εξγαζηεξηαθά καζήκαηα. Αλ απηό είλαη αδύλαηνλ, ιόγσ έιιεηςεο 

εξγαζηεξηαθώλ δηδαθηηθώλ σξώλ, ηόηε είλαη δπλαηόλ λα αλαηίζεληαη ώξεο δηδαζθαιίαο 

ζεσξεηηθώλ θαη εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ, κε πξνηεξαηόηεηα ηα κηθηά καζήκαηα. Σηελ 

πεξίπησζε απηή ηππηθά δελ νξίδεηαη ππεύζπλνο εξγαζηεξίνπ (ηελ ηππηθή επζύλε έρεη ν 

ππεύζπλνο ηνκέα), αιιά εθπαηδεπηηθόο, κε κεξηθή δηάζεζε θαη ηνπιάρηζηνλ 12 ώξεο ζην Δ.Θ., ν 

νπνίνο έρεη σο κνλαδηθό εμσδηδαθηηθό θαζήθνλ ηελ επζύλε ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ 

θαηεύζπλζεο ηνπ Δ.Θ. Τελ απόθαζε ιακβάλεη ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ ηνπ Δ.Θ. (…) 3. Νη 

ππεύζπλνη εξγαζηεξίσλ θαηεύζπλζεο ηνπ Δ.Θ. είλαη εθπαηδεπηηθνί κε νιηθή δηάζεζε ζην Δ.Θ. 

κόληκνη ή αλαπιεξσηέο θαη πξνζθέξνπλ απνθιεηζηηθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην Δ.Θ., θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο», 

Άξζξν 7 «Δθπαηδεπηηθό Ξξνζσπηθό Δ.Θ. θαη Σ.Δ.»: «Νη εθπαηδεπηηθνί δηαηίζεληαη ζηα 

Δ.Θ. από ηα ΔΞΑ.Ι, κε απόθαζε ηνπ ΞΥΣΓΔ κεηά από εηζήγεζε ηνπ Γ/ληή ηνπ Δ.Θ., γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ, κεηά από ζπλεξγαζία ησλ Γηεπζπληώλ ησλ ΔΞΑ.Ι 

πνπ εμππεξεηνύληαη από ην Δ.Θ. θαη ησλ Γηεπζπληώλ ησλ Δ.Θ. Ξξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα 

γηα ηελ ζηειέρσζε ηνπ Δ.Θ. κε ππεπζύλνπο εξγαζηεξίσλ (…)» 

Ν Αλαπιεξσηήο Γ/ληήο ηεο Γ.Γ.Δ. Φαιθηδηθήο θαη Γ/ληήο ηνπ Δ.Θ. Ξνιπγύξνπ 

απέζηεηιε, πξνο ηνπο Γηεπζπληέο Σρνιηθώλ Κνλάδσλ Λ. Φαιθηδηθήο, ην κε αξηζ. πξση. 

5892/26-8-2015 έγγξαθό ηνπ κε ζέκα: «Ωξάξην Γηεπζπληώλ, Υπνδηεπζπληώλ θαη 

εθπαηδεπηηθώλ» (βι. https://drive.google.com/file/d/0By9rGx4zWVgJdnJqUmJQT1g1aUE/view?usp=sharing). 

Ξαξά ηαύηα: 

1. ην Δ.Θ. Λ. Κνπδαληώλ δελ έρνπλ αθόκε νξηζζεί Τπεύζπλνη Δξγαζηεξίσλ 

Θαηεύζπλζεο, γηα θαλέλαλ από ηνπο ηξεηο Τνκείο πνπ ιεηηνπξγνύλ, ελώ ήδε βξηζθόκαζηε 

πεξί ηα κέζα ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο (ζε δύν εβδνκάδεο ζα έρεη ιήμεη ην Α΄ Τεηξάκελν) !!! 

2. Γηαηίζεληαη εθπαηδεπηηθνί από ην ΔΞΑ.Ι. Ξνιπγύξνπ ζην Δ.Θ. Ξνιπγύξνπ: 

α) Γηα 10 εξγαζηεξηαθέο ώξεο θαηά πεξίπησζε, είηε κε κεξηθή, είηε κε νιηθή δηάζεζε!!! 

β) Γηα 10, 12 θαη 14 εξγαζηεξηαθέο ώξεο νιηθώο, ππεύζπλνη εξγαζηεξίσλ κε 

κείσζε σξαξίνπ !!! 

γ) Αθόκε θαη γηα 8 εξγαζηεξηαθέο ώξεο, κε κεξηθή δηάζεζε, ππεύζπλνο 

εξγαζηεξίνπ κε κείσζε σξαξίνπ !!! 

(βι. Ξ.Υ.Σ.Γ.Δ. Φαιθηδηθήο Ξξάμε 38/7-10-2015 (πίλαθαο Γ) 

http://dide.chal.sch.gr/portal2/attachments/article/966/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE

%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%8

4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%CE%BB%CE%B5%CE%B9%C

F%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BA%CE%B5%CE%BD%

CE%AC%20%CE%A0%CE%A138_7-10-2015.doc) 

3. Τπεύζπλνη Σνκέσλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ Δ.Θ. Ξνιπγύξνπ δηαηίζεληαη ζην ΔΠΑ.Ι. 

Ξνιπγύξνπ γηα 3 θαη 6 ώξεο !!! (βι. Ξ.Υ.Σ.Γ.Δ. Φαιθηδηθήο Ξξάμε 39/13-10-2015 (πίλαθαο 

Ε) 

http://dide.chal.sch.gr/portal2/attachments/article/972/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE

https://drive.google.com/file/d/0By9rGx4zWVgJdnJqUmJQT1g1aUE/view?usp=sharing
http://dide.chal.sch.gr/portal2/attachments/article/966/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CE%AC%20%CE%A0%CE%A138_7-10-2015.doc
http://dide.chal.sch.gr/portal2/attachments/article/966/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CE%AC%20%CE%A0%CE%A138_7-10-2015.doc
http://dide.chal.sch.gr/portal2/attachments/article/966/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CE%AC%20%CE%A0%CE%A138_7-10-2015.doc
http://dide.chal.sch.gr/portal2/attachments/article/966/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CE%AC%20%CE%A0%CE%A138_7-10-2015.doc
http://dide.chal.sch.gr/portal2/attachments/article/966/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CE%AC%20%CE%A0%CE%A138_7-10-2015.doc
http://dide.chal.sch.gr/portal2/attachments/article/972/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%20%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CE%AC%20%CE%A0%CE%A139_13-10-2015.doc


αξ. πξ. 107/7-1-2016, ζει.4/4 

%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%8

4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%20%CE%BB%CE%B5%CE%B

9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BA%CE%B5%CE%B

D%CE%AC%20%CE%A0%CE%A139_13-10-2015.doc) 

4. Δθπαηδεπηηθνί ηνπ ΔΞΑ.Ι. Λ. Κνπδαληώλ δηαηίζεληαη νιηθώο ζην Δ.Θ. Λ. Κνπδαληώλ 

γηα 13, 14 θαη 17 ώξεο !!! (βι. Ξ.Υ.Σ.Γ.Δ. Φαιθηδηθήο αλαθνηλνπνίεζε (26-10-2015) ζην 

νξζό ηεο Ξξάμεο 41/20-10-2015 (πίλαθαο Δ) 

http://dide.chal.sch.gr/portal2/attachments/article/985/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE

%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%CE%BB%CE%B5

%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BA%CE%B5

%CE%BD%CE%AC.pdf) 

5. Πνιιαπιέο θαη κε εξσηεκαηηθά νη αλαθνηλνπνηήζεηο ζην νξζό ησλ Πξάμεσλ ηνπ 

Π.Τ..Γ.Δ. Υαιθηδηθήο θαη ζε ρξόλν ππεξβνιηθά κεγάιν πνπ θηάλεη λα αγγίδεη ην 

κήλα θαη ελώ έρνπλ κεζνιαβήζεη ήδε έμη (6) πλεδξηάζεηο !!! (βι αλαθνηλνπνίεζε 

(14-10-2015) ζην νξζό ηεο Ξξάμεο 33/16-09-2015 

http://dide.chal.sch.gr/portal2/attachments/article/971/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE

%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%8

4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%CE%BB%CE%B5%CE%B9%C

F%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BA%CE%B5%CE%BD%

CE%AC%20%CE%A0%CE%A133_16-9-

2015_%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%

99%CE%97%CE%A3%CE%97%20.doc) 

6. Σε έγγξαθν ηνπ Ξ.Υ.Σ.Γ.Δ. Φαιθηδηθήο (αξηζ. πξση. 9075/8-12-2015), πξνο εθπαηδεπηηθό, 

κε ζέκα: «Απάληεζε ζε αίηεζε ζεξαπείαο», αλαθέξεηαη: «Σαο γλσξίδνπκε όηη ην ΞΥΣΓΔ 

Φαιθηδηθήο ζύκθσλα κε ηελ κε αξηζ. 45/8-12-2015 πξάμε ηνπ, απνξξίπηεη ηελ κε αξηζ. 

πξση. 9075/1-12-2015 έλζηαζή ζαο επεηδή θξίλεη εαπηό αλαξκόδην θαζ’ ύιε όξγαλν γηα ηνλ 

νξηζκό ππεπζύλνπ εξγαζηεξίνπ (…)», παξόηη κε ηελ πξνεγνύκελε, ππ’ αξηζ. 44/29-10-

2015, Ξξάμε ηνπ εηζεγήζεθε ηνλ νξηζκό Υπεπζύλσλ Δξγαζηεξίσλ Θαηεύζπλζεο, όπσο 

πξνθύπηεη από ην ζθεπηηθό ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 7708/29-10-2015 Απόθαζε ηνπ Αλαπι. 

Γ/ληή ηεο Γ.Γ.Δ. Φαιθηδηθήο !!! 

Κεηά ηα παξαπάλσ θαη επεηδή ε Γ.Γ.Δ. θαη ην Ξ.Υ.Σ.Γ.Δ. Φαιθηδηθήο πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνύλ κε ην ηζρύνλ θαζεζηώο, 

Ε ε η ν ύ κ ε 

Τελ παξέκβαζή ζαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο λνκηκόηεηαο θαη ηεο θαλνληθόηεηαο. 

 

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