
 
 
 
 

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ  
ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ  
ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ  
ΚΛΑΓΟΤ ΣΔ1 ΠΑΣΔ-ΔΛΔΣΔ  
ΔΓΡΑ: ΑΘΗΝΑ  
ΔΣΟ ΙΓΡΤΔΩ 1974 
Γ/λζε Σαρ. Αιιεινγξαθίαο:  
Πξνζσξηλή Γ/λζε: Γξαθείν ΔΛΜΔ-ΙΒΙΣΑΝΙΓΔΊΟΤ 
Θεζ/λίθεο 151, Καιιηζέα, η.θ. 17610 
Ηιεθηξνληθή. Γ/λζε: http://peteem1.blogspot.gr  
e-mail:  peteem.te01@gmail.com  
Σει. Πξνέδξνπ: What’s Up 6977982673  
& WIND 6931172717  
Mail:  kostaskordatos@gmail.com   
Α’ Αληηπξόεδξνο: 6973804297 
Mail: bkaloud@in.gr  
Γελ. Γξακκαηέαο: 698 0753768 
lialogotheti@gmail.com    

 
Η ΠΔΣΔΔΜ ζε ζπλέρεηα θαηαγγειίαο ηεο (αξηζ. Πξση. 39/23-11-2015) γηα παξάλνκεο πξνζιήςεηο 

αλαπιεξσηώλ ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ, επαλέξρεηαη κεηά ηα λέα ζηνηρεία θαη ΚΑΣΑΓΓΔΛΛΔΙ ηελ 
Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο Ινλίσλ Νήζσλ, γηαηί αληί ηεο πξόζιεςεο αλαπιεξσηή  
εθπαηδεπηηθνύ εξγαζηεξίσλ ηνπ θιάδνπ ΣΔ01.06 (ειεθηξνιόγνπ εξγαζηεξίσλ), ζην ΔΠΑΛ Λεμνπξίνπ, 
άιιαμε ηελ εηζήγεζε ηεο ΓΙΓΔ Κεθαινληάο, εληειώο απζαίξεηα θαη ρσξίο ιόγν, γηα λα επηηύρεη ηελ 
πξόζιεςε δύν αλαπιεξσηώλ ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ εηδηθόηεηαο ειεθηξνιόγνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ, 
ρσξίο απηό λα έρεη δεηεζεί ζε θακία θάζε, από ηελ δηνίθεζε εθπαίδεπζε Γ/ζκκηαο Κεθαινληάο     

Η ρξεζηή δηνίθεζεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΔΠΑΛ Λεμνπξίνπ πήγε πεξίπαην. Με απηή ηε 
ιαζξνρεηξία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Ινλίσλ Νήζσλ, κεηαηξάπεθε ε πξαγκαηηθή αλάγθε γηα 
εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε ζηνπο καζεηέο ηνπ ΔΠΑΛ Λεμνπξίνπ ζε - απζαίξεηε θαη επηιεθηηθή 
πξόζιεςε - δηάζεζε εθπαηδεπηηθώλ θιάδνπ ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ εηδηθόηεηαο (πνπ ην ΔΠΑΛ Λεμνπξίνπ 
δελ είρε δεηήζεη), γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ζπληερληαθώλ κεζνδεύζεσλ, νπζηαζηηθά ζε βάξνο ηεο ηερληθήο 
εθπαίδεπζεο ησλ καζεηώλ θαη ησλ αδηόξηζησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαζηεξίσλ εηδηθόηεηαο ειεθηξνιόγσλ. Με 
απηέο ηηο κεζνδεύζεηο ηνπο ππνβηβάδνπλ ην ζεζκό ηνπ εξγαζηεξηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ, θαηά 
παξέθθιηζε ηνπ λόκνπ πιαίζην γηα ηελ εθπαίδεπζε - άξζξν 14 Ν. 1566/85 ΦΔΚ 167 Α’ 30-9-1985, πνπ 
ηζρύεη. Παξαβηάδνπλ ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο ησλ θιάδσλ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ έπξεπε λα ηεξείηε, 
ζύκθσλα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΛ. Σαπηόρξνλα θάλνπλ επηιεθηηθή ρξήζε ηεο ππ. αξηζ. 
151899/Γ2/29-9-2015 Τ.Α. γηα ηηο αλαζέζεηο καζεκάησλ,  ζην δηδαθηηθό πξνζσπηθό, ελώ κε ηνλ ηξόπν 
απηό θαηαξγνύλ ηελ ππάξρνπζα νξγαληθή ζέζε ηνπ θιάδνπ ΣΔ01.06 ζην ΔΠΑΛ Λεμνπξίνπ! 

Σν ηειεπηαίν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη πξνθαλώο κεηά όισλ απηώλ είλαη ή παξνρή άξηηαο 
εξγαζηεξηαθήο ηερληθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο καζεηέο ησλ ηκεκάησλ Ηιεθηξνιόγσλ ηνπ ΔΠΑΛ Λεμνπξίνπ, 
απξηαλνύο ηερληθνύο αλ ιάβνπκε ππόςε θαη ην ππ. αξηζ. 12012/23-10-2015 έγγξαθν ηνπ ΙΔΠ ζρεηηθά κε 
ηελ πηζηνπνίεζε –επηκόξθσζε πνπ πξέπεη λα ππάξμεη ζηε ρξήζε ηνπ εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ 
γηα ηνπο κόληκνπο εθπαηδεπηηθνύο, πόζν δε κάιινλ γηα ηνπο αδηόξηζηνπο, ησλ θιάδσλ πνπ δελ 
πεξηιακβάλνπλ ακηγώο εξγαζηεξηαθνύο θαζεγεηέο θαη δελ δηαζέηνπλ ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ εκπεηξία 
ησλ ΣΔ01.   
Παξάιιεια απαμηώλνπλ ζεζκηθά ζπιινγηθά εθπαηδεπηηθά όξγαλα θαζώο θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ ΔΠΑΛ 
Λεμνπξίνπ θαη ηε ΓΙΓΔ Κεθαινληάο, πνύ άιια εηζεγνύληαη θαη άιια ηειηθά επηβάιινληαη θαη όια 
απηά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ! 
Γηα ην αμηόπηζην ηεο θαηαγγειίαο θαη ην κέγεζνο ηνπ «πξαμηθνπήκαηνο», πνπ έγηλε αμίδεη λα 
γλσζηνπνηεζνύλ ηα εμήο ππεξεζηαθά ζηνηρεία: 

Η Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κεθαινληάο κε ηα εκπηζηεπηηθά έγγξαθά ηεο πξνο ηελ 
πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Δθπ/ζεο Ινλίσλ Νήζσλ: 1ν Γ.Τ. 30-10-2015 θαη 2ν Γ.Τ. 16-11-2015, δεηνύζε ηελ 
θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ θελώλ κε αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνύο δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ ησλ ζρνιείσλ 
επζύλεο ηεο θαη κεηαμύ απηώλ θαη ελόο εθπαηδεπηηθνύ εξγαζηεξίσλ ΣΔ01.06 γηα πιήξεο σξάξην ζην 
ΔΠΑΛ Λεμνπξίνπ. 

ΑΘΗΝΑ 21-12-2015 
Αξηζ. Πξση. 41 

      ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  

- Η Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Δθπ/ζεο Ινλίσλ 

Νήζσλ  Καηάξγεζε ηελ εξγαζηεξηαθή 

εθπαίδεπζε ζην ΔΠΑ.Λ Λεμνπξίνπ  

- Θεσξεί κε πξαγκαηηθή αλάγθε 

ηελ πξόζιεςε αλαπιεξσηή 

ΣΔ01.06!!!   
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Σα θελά απηά, όπσο θαη όιεο ηεο ρώξαο έιαβαλ ρώξα ζε δεκόζηα ζέα γηα ηπρόλ ελζηάζεηο, παξαιήςεσλ 
θ.ι.π. 

Αληίζεηα ε Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Π/ζκηαο & Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ινλίσλ Νήζσλ πξηλ 
αλαθνηλσζνύλ νη πξνζιήςεηο ησλ αλαπιεξσηώλ από ην ππνπξγείν, έβαιε ζε δξάζε ην άλνκν ζρέδην ελόο 
«ζθνηεηλνύ» κεραληζκνύ, πνπ δξα ρξόληα ηώξα ζηε ΣΔΔ ζε βάξνο ηνπ  εζσηεξηθόηεξνπ θιάδνπ (πνπ 
«έζηεζε» θαη ζηήξημε δηαρξνληθά εθ ηνπ κεδελόο ζρνιέο, όπσο ε ηβηηαλίδεηνο, ε Βαιηάλεηνο, ν Δπθιείδεο, 
ε Γ. ηαύξνπ, ηηο δεκόζηεο θαηώηεξεο ζρνιέο, ηηο Δξγνδεγώλ, ππνκεραληθώλ θ.ι.π. ζε όιε ηε ρώξα όηαλ 
άιινη απαμηνύζαλ ηελ εθπαίδεπζε), ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπλ λνκηκόηεηα ησλ εηζεγήζεσλ 
(άξζξν 7 ηεο αξηζ. 35557 /Γ2 / 9-4-2003), παξαπιάλεζε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη δήηεζε άθνπζνλ 
άθνπζνλ… λα κελ πξνζιεθζεί γηα ιεηηνπξγηθό θελό ζην ΔΠΑΛ Λεμνπξίνπ από εθπαηδεπηηθό ΣΔ01.06!!!  
Υσξίο θαη ηελ αλάινγε εθπαηδεπηηθή, λνκηθή θαη εζηθή βάζε, παξαβηάδνληαο αθόκα θαη ηα όξηα ηνπ 
πξνζήθνληνο ειέγρνπ, πνπ νθείιεη λα πξάηηεη κηα αληηθεηκεληθή θαη ακεξόιεπηε ρξεζηεί δηνίθεζε,  κε ην 
αξηζ. Πξση. 5378/20-11-2015 έγγξαθό ηεο ε Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Δθπ/ζεο Ινλίσλ Νήζσλ «βάθηηζε ην ςάξη 
θξέαο» ζηελ πεξίπησζε δεηώληαο ην εμήο: «Παρακαλούμε  για  ηην   αλλαγή  ειδικόηηηας ζε   ζτολείο 
δεσηεροβάθμιας εκπαίδεσζης ηης  Διεύθσνζης Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης Κεθαλληνίας. Ειδικόηερα   ανηί   
για  ηοποθέηηζη εκπαιδεσηικού αναπληρωηή ΤΕ01.06 (ηλεκηρολόγοι) , να  γίνει   ηοποθέηηζη   
εκπαιδεσηικού   αναπληρωηή ΠΕ17.03   (ηλεκηρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ).» 
Γειαδή ην ιεηηνπξγηθό θελό ζηα εξγαζηήξηα ηνπ ΔΠΑΛ Λεμνπξίνπ ηεο ΓΙΓΔ Κεθαινληάο αληί λα θαιπθζεί 
από ηνλ πίλαθα ηνπ θιάδνπ ΣΔ01.06 ηεο εηδηθόηεηαο Ηιεθηξνιόγνπ, πνπ έρνπλ εληαρζεί κε αίηεζή ηνπο, 
ύζηεξα από δεκόζηα πξνθήξπμε ηνπ Τπνπξγνύ παηδείαο νη ζπλάδειθνη - άλεξγνη - ηνπ θιάδνπ ΣΔ01 
εηδηθόηεηαο εθπαηδεπηηθώλ εξγαζηεξίσλ θαη ππεπζύλσλ εξγαζηεξίσλ θαηεύζπλζεο, όπσο πξνβιέπεη ην 
άξζξν 14 λ. 1566/85 θαη ηζρύεη, κεηαηξάπεθε ζηελ θαιύηεξε ησλ πεξηπηώζεσλ ζε ζπληερληαθό ξνπζθέηη.   

Απνηέιεζκα απηήο ηεο όιεο κεζόδεπζεο ήηαλ  λα πξνζιεθζνύλ δύν αλαπιεξσηέο ΠΔ17.03, 
ππνηίζεηαη γηα ην θελό ησλ εξγαζηεξίσλ ειεθηξνινγίαο ηνπ ΔΠΑΛ Λεμνπξίνπ (πιήξνπο σξαξίνπ κε 19 
ώξεο), πνπ αλήθεη  ζηνλ θιάδν ΣΔ01.06. Δίλαη όκσο απνξίαο άμην πσο ε ΓΙΓΔ Κεθαινληάο δέρζεθε λα 
δηαρεηξηζηεί κηα παξάλνκε κεζόδεπζε αθνύ δελ είρε πξνηείλεη θαλέλα θελό ηνπ θιάδνπ ΠΔ17.03 
(ειεθηξνιόγνπ) γηα ηα ζρνιεία επζύλεο ηεο. Ούηε κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί σο «πξνηεξαηόηεηα» ε πεξηθνπή 
ηνπ εξγαζηεξηαθνύ εθπαηδεπηηθνύΣΔ01.06 κε ηελ δηθαηνινγία ηεο αζθνύκελεο ζπζηαιηηθήο 
δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, όπσο καο απαληά ην Τπνπξγείν παηδείαο κε ην 
Αξηζ. Πξση. 204102/Δ2/14-12-2015 έγγξαθό ηνπ ζηελ θαηαγγειία ηεο ΠΔΣΔΔΜ γηα ην ζέκα απηό, όηαλ 
είλαη γλσζηό όηη πξνζιήθζεθαλ δύν αλαπιεξσηέο γηα ηε κηα ζέζε ζηα εξγαζηήξηα ηνπ ΔΠΑΛ Λεμνπξίνπ, 
(ηκήκαηα  Β’Η θαη Γ’ Η) ρσξίο λα γλσξίδνπκε θαη ην εθπαηδεπηηθό έξγν πνπ ηνπο αλαηέζεθε ηειηθά. Πσο 
δηαηέζεθαλ δύν πηζηώζεηο γηα κηα ζέζε; Ση εκπόδηδε ηελ ΓΙΓΔ Κεθαινληάο θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή 
Γ/λζε λα ραξαθηεξίζνπλ επαθξηβώο ηα ιεηηνπξγηθά θελά ησλ ζρνιείσλ ηνπο εμ αξρήο ζε θάζε θιάδν γηα 
ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο  ησλ ζρνιείσλ ηνπο θαη ρξεηάζηεθε όιε απηή ε εηθνληθή κεζόδεπζε θαη ην 
πξαμηθόπεκα ζε βάξνο ηνπ θιάδνπ καο; 

Μαο «ηξνκάδεη» ή δηθαηνινγία  παξάγνληα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Δθπ/ζεο  Ινλίσλ, όπνπ είπε 
ζηνλ άκεζα ελδηαθεξόκελν ζπλάδειθν ηνπ πίλαθα ΣΔ01.06 (ζπκπησκαηηθά θαηαγόκελν από ηελ 
ζεηζκόπιεθηε Κεθαινληά), πνπ αδηθείηε θαηάθνξα, ιεο θαη ππάξρεη θάπνηα ζθνπηκόηεηα ό,ηη άιιαμαλ ην 
ιεηηνπξγηθό θελό ηνπ θιάδνπ καο γηαηί ήζειαλ «λα θαιύςνπλ πξαγκαηηθέο αλάγθεο!».  Καη κόλν ην 
γεγνλόο απηό θαλεξώλεη ηελ αληίιεςε ηεο δηνίθεζεο γηα ηα παηδηά ησλ ΔΠΑΛ θαη νθείιεη ν Τπνπξγόο 
Παηδείαο λα πάξεη άκεζα ζέζε.. 

Πνην παηδαγσγηθό όξγαλν θ. Πεξηθεξεηαθέ Γ/ληή ζαο εηζεγήζεθε  ζηελ πεξίπησζε όηη ν θαζεγεηήο 
εξγαζηεξίνπ ζην ΔΠΑΛ Λεμνπξίνπ δελ είλαη πξαγκαηηθή εθπαηδεπηηθή αλάγθε; Αλ ζπκθσλείηαη κε απηή ηελ 
επηθίλδπλε εθπαηδεπηηθή άπνςε ηόηε γηαηί πξνθεξύζζνληαη ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΣΔ01;   
 Γειαδή θύξηνη ηνπ Τπνπξγείνπ παηδείαο νη καζεηέο ηεο ζεηζκόπιεθηεο πεξηνρήο ηνπ ΔΠΑΛ 
Λεμνπξίνπ ηη είλαη; Μαζεηέο β’ θαηεγνξίαο; Γελ είλαη ζηηο πξαγκαηηθέο ζαο πξνηεξαηόηεηαο ε Σερληθή 
Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε; Η παξνπζία εξγαζηεξηαθνύ θαζεγεηή ζηα εξγαζηήξηα εηδηθόηεηαο 
Ηιεθηξνιόγσλ ζην ΔΠΑΛ Λεμνπξίνπ δελ είλαη πξαγκαηηθή αλάγθε;    

Μέγα εθπαηδεπηηθό θαη θνηλσληθό ζθάλδαιν!  
Γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 

 α) ην ΔΠΑΛ Λεμνπξίνπ ην νξγαληθό θελό ησλ εξγαζηεξίσλ εηδηθόηεηαο Ηιεθηξνιόγνπ θαιύπηεη κόληκνο 
εθπαηδεπηηθόο ΣΔ01.06, όπνπ απνζπάζηεθε πξόζθαηξα κέρξη ηε ιήμε ηνπ ηξέρνληνο ζρνιηθνύ έηνπο, όπνπ 
ζα επηζηξέςεη ζηελ νξγαληθή ηνπ ζέζε. 
β) Σν ΠΤΓΔ Κεθαινληάο νξζόο πξνζδηόξηζε γηα ην ΔΠΑΛ Λεμνπξίνπ ζηε ζέζε ηνπ απνζπαζζέληνο 
εθπαηδεπηηθνύ  ην ιεηηνπξγηθό θελό ζην θιάδν ΣΔ01.06 ην νπνίν ν ΓΙΓΔ ζηε ζπλέρεηα δήηεζε λα θαιπθζεί 
κε αλαπιήξσζε. 
γ)  Δληειώο παξάλνκα, εθηόο ηεο αιιαγήο ηνπ θελνύο εθπαηδεπηηθνύ εξγαζηεξίσλ θιάδνπ ΣΔ01.06, νη δύν 
πξνζιήςεηο αλαπιεξσηώλ πνπ έγηλαλ από ηνλ ίδην θιάδν ΠΔ17.03 ηεο εηδηθόηεηαο ειεθηξνιόγνπ είλαη 
παξάλνκεο θαη γηα ην ιόγν όηη  ηα θελά εηδηθόηεηαο ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ είλαη θνηλά ζηνπο θιάδνπο 



ΠΔ17.03, ΠΔ17.07 θαη ΠΔ12 θαη  δελ πξνζδηνξίδνληαη κνλνκεξώο ππέξ κηαο θαηεγνξίαο εμ απηώλ. Ούηε ε 
αλαινγία κεηαμύ ηνπο δελ ηεξήζεθε. Γηα πνην ιόγν άξαγε; Μήπσο εθηειέζηεθε ζπληερληαθή ή θνκκαηηθή 
εληνιή άλσζελ; Έηζη βιέπεη ν Πεξηθεξεηαθόο δηεπζπληήο εθπαίδεπζεο Ινλίσλ ηελ ΣΔΔ; 
δ)  Η ππνβάζκηζεο θαη ε απαμίσζεο ηεο εξγαζηεξηαθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εηδίθεπζεο ηεο ΣΔΔ, 
ζπλερίδεηαη κε κεζνδηθό ηξόπν ηδηαίηεξα ζηνπο δνθηκαδόκελνπο καζεηέο ηνπ ΔΠΑΛ Λεμνπξίνπ ηεο Παιηθήο 
από ηνπο θαηαζηξνθηθνύο ζεηζκνύο, πνπ επέιεμαλ ηελ εηδηθόηεηα ηνπ ηερλίηε ειεθηξνιόγνπ γηα λα 
πξνζθέξνπλ ζηνλ ηόπν ηνπο σο ηερλνιόγνη Μεραληθνί ή θαη ηερληθνί ζηνλ ηνκέα απηόλ. . 

Η εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαη ν ειιεληθόο ιαόο ζέινπλ λα κάζνπλ αλ ηειηθά θαη νη δύν 
αλαπιεξσηέο ΠΔ17.03, πνπ πξνζιήθζεθαλ γηα ινγαξηαζκό ηεο εξγαζηεξηαθήο εθπαίδεπζεο θαιύπηνπλ 
ην σξάξηό ηνπο ζην ΔΠΑΛ Λεμνπξίνπ ή απαζρνινύληαη ζε άιια εθπαηδεπηηθά ή δηνηθεηηθά θαζήθνληα!  
Δπεηδή ε κέρξη ηώξα εκπεηξία έρεη απνδείμεη όηη ε θαηαγγειίεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγάλσλ θαη γηα ην 
ζέκα ηεο εμαγσγήο ησλ  θελώλ εξγαζηεξίσλ γηα ηηο  απζαηξεζίεο ησλ ζπληερληώλ θαη ηεο επλνηνθξαηίαο δελ 
έρνπλ  νδεγήζεη πνπζελά, δηόηη ε γξαθεηνθξαηία θαη ε δήζελ αλεμάξηεηεο αξρέο  βξίζθνπλ ηξόπνπο λα 
ζπζθνηίδνπλ ηηο ππνζέζεηο πνπ θαηαγγέιινληαη θαη θαιύπηνπλ ηε δηνίθεζε γη’ όιεο απηέο ηηο παξαλνκίαο 
απεπζπλόκαζηε πιένλ ζηελ Διιεληθή Γηθαηνζύλε λα δηεξεπλήζεη ηελ ππόζεζε θαηά παληόο ππεπζύλνπ 
γηα ελδερόκελν δόιν κε πηζαλή παξάβαζε θαζήθνληνο ζηηο παξάλνκεο πξνζιήςεηο αλαπιεξσηώλ 
ζηε ΓΙΓΔ Κεθαινληάο κε ηηο ζνβαξέο επζύλεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Δθπ/ζεο Ινλίσλ Νήζσλ, όπσο 
πξνθύπηνπλ από ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ πξνζθνκίδνπκε. 

Γελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί απηόο ν ηδηόηππνο «ξαηζηζκόο» θαηά ησλ θαζεγεηώλ 
εξγαζηεξίσλ ΣΔ01 ησλ ΔΠΑΛ, κε ηνλ απνθιεηζκό ηνπο από ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία κε αδηαθαλείο θαη 
αλαμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Γελ κπνξεί ε Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Δθπ/ζεο Ινλίσλ θαη όρη κόλν λα ζέηνπλ 
ζηελ «θιίλε ηνπ Πξνθξνύζηε» εθπαηδεπηηθνύο κε κεγάιε εθπαηδεπηηθή πξνϋπεξεζία σο αλαπιεξσηέο θαη 
εκπεηξία ζην ρώξν ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ, έλεθα όπνησλ ζθνπηκνηήησλ. Γελ λνκηκνπνηείηαη θαλέλα 
ππεξεζηαθό - θξαηηθό όξγαλν - ζε ηέηνηνπ είδνπο απζαηξεζίεο θαη αληηδεκνθξαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, 
πνπ κε απιή αλαγσγή καο παξαπέκπνπλ ζην αιήζηνπ κλήκεο «απνθαζίδνκελ θαη δηαηάζζνκελ»! 
Η θαηάξγεζε ελόο νιόθιεξνπ θιάδνπ εθπαηδεπηηθώλ θαη κάιηζηα κε απηόλ ηνλ απξνθάιππην ηξόπν, άξα 
θαη ίδηαο ηεο  θαη ηνπ, δελ γίλεηαη πιένλ αλεθηό από θαλέλαλ.  

Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο Καηαγγέιινπκε ηελ όιε κεζόδεπζε θαη 
Απαηηνύκε:  
 Σελ απνθαηάζηαζε ηεο λνκηκόηεηαο θαη ηνπ θιάδνπ ΣΔ01.06.  

 Να θαιπθζεί εδώ θαη ηώξα ην πξαγκαηηθό εξγαζηεξηαθό θελό ηνπ ΔΠΑΛ Λεμνπξίνπ, από 
ηνλ εληαίν πίλαθα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ησλ αλαπιεξσηώλ ΣΔ01 ηνπ άξζξνπ 14 Ν. 
1566/85, σο όθεηιε ε ππεξεζία λα πξάμε εμ αξρήο. 

 

Καινύκε:  
1. Σνπο θ.θ. αμηόηηκνπο Δηζαγγειείο Πξσηνδηθώλ Κεθαινληάο θαη Κεξθύξαο λα επηκειεζνύλ ηεο 

ππόζεζεο πνπ θαηαγγέιινπκε.   
2. Σνλ Τπνπξγό Παηδείαο λα δηαηάμεη ΔΓΔ θαηά παληόο ππεπζύλνπ αξκνδίνπ ππεξεζηαθνύ νξγάλνπ 

θαη ηνλ επηκεξηζκό ηπρόλ επζπλώλ ηνπο. 
3. Σελ ΟΛΜΔ λα θαηαγγέιιεη ην γεγνλόο ηεο θαηάξγεζεο ηνπ θιάδνπ καο από ηελ Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε 

Δθπ/ζεο Ινλίσλ Νήζσλ.  
4. Σελ ηνπηθή ΔΛΜΔ λα πάξεη ζαθή ζέζε ζηα θαηαγγειιόκελά καο, όπσο θάλεη γηα ηα πεξηζζόηεξα 

δεηήκαηα αληί απηήο ηνπ «Πόληηνπ Πηιάηνπ», όπσο είδακε ζε αλαθνίλσζή ηεο  θαη κάιηζηα εθ ησλ 
πζηέξσλ, θάηη πνπ ηελ αδηθεί από ηε γεληθόηεξε αγσληζηηθή ηεο ζηάζε. 

5. Σνλ Πεξηθεξεηάξρε Ινλίσλ Νήζσλ Θ. Γαιηαηζάην λα θαηαδηθάζεη ην γεγνλόο  
6. Σν Γήκν Κεθαινληάο λα δεηήζεη ηε ζηήξημε ηεο εξγαζηεξηαθήο εθπαίδεπζεο ηνπ ΔΠΑΛ Λεμνπξίνπ, 

κε ηελ πξόζιεςε εξγαζηεξηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ ΣΔ01.06, ζύκθσλα κε ηα όζα ηζρύνπλ ζε όια ηα 
ζρνιεία ηεο ρώξαο, γηα λα πάςεη λα ζεσξείηε κε πξαγκαηηθή εθπαηδεπηηθή αλάγθε ε εηδίθεπζε ησλ 
απξηαλώλ ηερληθώλ! .    

  
            ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΠΔΣΔΔΜ – ΚΛΑΓΟΤ ΣΔ01 
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