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ΘΔΜΑ: «Απνθιεηζκόο εθπ/θώλ θιάδνπ ΤΕ1 ζηηο πξνζιήςεηο σξνκηζζίσλ ΟΑΕΔ ζρ. έηνπο 2015-
2016»  
Σηελ πξνθήξπμε εηδηθνηήησλ γηα ηελ πξόζιεςε σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζηηο 
ΕΠΑΣ Μαζεηείαο, ηνπ Ο.Α.Ε.Δ ζρ. έηνπο 2015-2016, κε  Αξ. πξση. 53338/02-07-2015 ηεο 
Δηνίθεζεο ηνπ ΟΑΕΔ, παξά ηελ ζεηηθή πξόβιεςε έγθπξεο δηαδηθαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πεξζηλή 
ρξνληά, δηαπηζηώλνπκε ηα εμήο:  

1) Ο θιάδνο ΤΕ1 ζύκθσλα κε ην λόκν πιαίζην 1566/85 πνπ ηζρύεη γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηε 
παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 14 αλαθέξεηαη σο θαηεγνξία ΣΔ θαη ζπγθεθξηκέλα «θιάδνο ΣΔ1 

Πηπρηνύρσλ ΠΑΣΔ / ΔΛΔΣΔ», ελώ ζηελ παξ. 4. § ηζ σο ππεπζύλσλ εξγαζηεξίσλ θαη 

εθπαηδεπηηθώλ εξγαζηεξίσλ κε ζαθήο νξγαληθέο ζέζεηο έλαληη άιισλ θιάδσλ εηδηθνηήησλ 
ζηε β/ζκηα εθπαίδεπζε θαη όρη, όπσο πεξηπαηθηηθά αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμή ζαο… 

2) Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ θιάδνπ ΤΕ1 (Πηπρηνύρσλ Σρνιώλ Εξγνδεγώλ.) ην πηπρίν ηεο 
ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ ραξαθηεξίδεη ηνλ θιάδν ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαζηεξίσλ θαη ππεπζύλσλ 
εξγαζηεξίσλ, θαη ινγίδεηαη σο ην βαζηθό πηπρίν γηα ηνλ δηνξηζκό ηνπο.  

3) Σηελ ζειίδα 26 ηεο πξνθήξπμεο, αλαθέξνληαη νξηζκέλεο επηζεκάλζεηο πξνο ηνπο 
ππνςήθηνπο (!) θαη’ επίθιεζε ησλ ππ’ αξηζ. 1486/29/11.06.2013 & 1556/31/18.06.2013, 
παξάγξαθνη ζη, δ, ε, ζ, Απνθάζεσλ ηνπ Δ.Σ. ηνπ ΟΑΕΔ (πνπ ελώ ην ζρ. έηνο 2014-15 δελ 
έηπραλ εθαξκνγήο), γηα ην πνηνο θιάδνο εθπαηδεπηηθώλ δήζελ… ζα πξνεγείηαη ζηηο 
πξνζιήςεηο ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα. Πξσηόγλσξε δηνηθεηηθή «απζαηξεζία» πνπ 
θαηαξγεί ηηο αλαζέζεηο ησλ καζεκάησλ ηνπ θιάδνπ ΤΕ1. Γηα πξώηε θνξά εηεξνρξνληζκέλα 
δηνηθεηηθή πξάμε θαηαξγεί λόκν θαη Υ.Α. «θαιππηόκελν», πξνθαλώο ζην ηδηαίηεξν 
θαζεζηώο ζηνλ ΟΑΕΔ. Απνθάζεηο πνπ ππνβηβάδνπλ ηελ εθπαίδεπζε, ηνπο 
εθπαηδεπηηθνύο θαη αγλννύλ ηα δηθαηώκαηα θαη ηα ηζρύνληα γηα ηα εθπαηδεπηηθά 
θαζήθνληα θάζε θιάδνπ ησλ ηερληθώλ εηδηθνηήησλ. Οη ππνδείμεηο απηέο παξαβηάδνπλ 
ηηο θνηλά απνδεθηέο επηζηεκνληθά παηδαγσγηθέο αξρέο ηνπ ΙΔΠ πξνο ράξηλ ησλ 
απζαηξεζηώλ θαη ησλ εξκελεηώλ θαηά ην δνθνύλ!  Η πξνθήξπμε ζην κέξνο απηό 
παξακέλεη Αίνιε από ην λνκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο αλαζέζεηο ησλ καζεκάησλ, θαη 

εθζέηεη ηε λέα δηνίθεζε ηνπ Οξγαληζκνύ (πξνθαλώο ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο Δ/λζεο 
Εθπ/ζεο Α2). Πξνζβάιεη θαη ππνβηβάδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ εηδηθνηήησλ ΣΔ1.06, 
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ΣΔ1.20, ΣΔ1.30, ΣΔ1.32 ηνπ θιάδνπ ΣΔ1, όπνπ ηνπο κεηαηξέπεη νπζηαζηηθά θάηη ζαλ 
«εθεδξηθνύο» ησλ θιάδσλ ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ, όπνπ κάιηζηα ζα πξνεγνύληαη ζηα 
εξγαζηήξηα, ελώ ηζρύεη ην αληίζεην. Δελ ελδηαθέξεη θαλ ε νπζία ηεο εξγαζηεξηαθήο 
εθπαίδεπζεο ζηηο ζρνιέο ΟΑΕΔ; Γηα πνην ιόγν γίλεηαη απηό; Τη ππεξεηνύλ ηώξα απηέο νη 
ζθνπηκόηεηεο; Μήπσο είλαη θσηνγξαθηθή δηάηαμε γηα εκεηέξνπο; Ή κήπσο αλαβαζκίδεηαη 
έηζη ε εθπαίδεπζε ζηνλ ΟΑΕΔ; Οη επηζεκάλζεηο απηέο ηζρύνπλ γηα όιεο ηηο εηδηθόηεηεο ηνπ 
θιάδνπ ΤΕ1;    

4) Η δηεύζπλζε εθπαίδεπζεο ηνπ ΟΑΔΓ, πνπ ζπλέηαμε ηελ πξνθήξπμε, όθεηιε - αληί ησλ 
ζπληερληαθώλ κεζνδεύζεσλ θαη ηνπ εγθισβηζκνύ ηεο θ. Δηνηθεηνύ – λα δηαθπιάμεη ηνπο 
παηδαγσγηθνύο θαλόλεο πνπ ηζρύνπλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηα λνκνζεηεκέλα θαζήθνληα ησλ 
αλαζέζεσλ καζεκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ εηδηθόηεηαο ηνπ θιάδνπ ΤΕ1, όπσο θαη ην 
δηθαίσκα ηεο ζπλέρεηαο ηεο εξγαζίαο ησλ σξνκηζζίσλ ησλ ΔΠΑ ΟΑΔΓ. 

5) Η επηιεθηηθή εθαξκνγή ησλ ππ’ αξηζ. 1486/29/11.06.2013 & 1556/31/18.06.2013 
απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο, ζηελ νπζία θαηαξγεί ηηο ζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ 
εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ θιάδνπ ΤΕ1 ζηηο ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ 
θαη ηηο «κεηαγγίδνπλ» παξάλνκα ζε εθπαηδεπηηθνύο ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ.  

6) Οη εθπαηδεπηηθνί ΔΕ1 δελ πξέπεη λα ζπζρεηίδνληαη κε ηηο αλαζέζεηο ησλ ΤΕ1.όπνπ θαθώο 
αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμε δηόηη ε απαζρόιεζή ηνπο ζηα εξγαζηήξηα γίλεηαη αζρέηνπ 
αξηζκνύ καζεηώλ θαη εξγαζηεξηαθώλ θαζεγεηώλ.  

7) Απηή ε «ακθίζεκε» θαηάζηαζε πξέπεη λα δηνξζσζεί άκεζα, δηόηη καο αλαγθάδεη, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμνπκε ηα δηαρξνληθά θιαδηθά δηθαηώκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ σο 
ΠΕΤΕΕΜ λα πξνζβάινπκε ηελ όιε δηαδηθαζία κε θάζε έλδηθν κέζν αλ δελ απνθαηαζηαζεί 
άκεζα ε λνκηκόηεηα. 

Σν Γ.. ηεο ΠΔΣΔΔΜ, πνπ εθπξνζσπεί θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ΤΕ1 ηνπ ΟΑΕΔ, σο θιαδηθό 
Σσκαηείν, πνπ δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1264/82, εθθξάδεη ηελ πιήξε αληίζεζή ηνπ γηα 
απηή ηε ζπληερληαθή πξόβιεςε, πνπ θσηνγξαθίδεη ηνπο παξαθείκελνπο ηεο ηόηε εμνπζίαο, 

νδεγεί ζηελ αλεξγία ηνπο ζπλαδέιθνπο σξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, πνπ γηα πνιιά ρξόληα 
πξνζθέξνπλ αδηαιείπησο ηηο πνιύηηκεο εθπαηδεπηηθέο ηνπο ππεξεζίεο ζηα ζρνιεία ηνπ ΟΑΕΔ. 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔ:  
α) Οη πξνζιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ ζηα ζρνιεία ηνπ ΟΑΕΔ λα γίλνληαη από ηνπο εληαίνπο πίλαθεο 
ησλ αλαπιεξσηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ παηδείαο, 

β) Σελ εδώ θαη ηώξα κεηαηξνπή ζε ζρέζε ανξίζηνπ ρξόλνπ όισλ ησλ σξνκηζζίσλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηνπ θιάδνπ ΤΕ1, πνπ εξγάζηεθαλ έζησ θαη κηα ζρνιηθή ρξνληά ζε νξγαληθά 
θελά ησλ ζρνιηθώλ δνκώλ ηνπ ΟΑΕΔ. 
β)  Σελ απνθαηάζηαζε ηεο λνκηκόηεηαο κε ηελ πξόζιεςε, κε πξνηεξαηόηεηα ησλ 
εξγαζηεξηαθώλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ θιάδνπ ΣΔ1. Σε ζέζεηο πνπ δελ θαιύπηνληαη  ειιέηςεη 

ππνςεθίσλ ηνπ θιάδνπ ΤΕ1, ηόηε λα πξνζιακβάλνληαη ππνςήθηνη ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ κε 
ηελ επηθύιαμε γηα ηελ άξηηα θαη αζθαιή εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε.   
ΚΑΛΟΤΜΔ:  
1) Τελ Δηνίθεζε ηνπ ΟΑΕΔ λα απνθαηαζηήζεη ηελ θαλνληθόηεηα θαη λα δηαθπιάμεη ην θύξνο ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ Οξγαληζκνύ, ηε λνκηκόηεηα θαη ηηο αλαζέζεηο καζεκάησλ εθάζηνπ θιάδνπ 
ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 
2) Σελ ΟΛΜΔ λα θαηαδηθάζεη απηή ηελ αλνξζνγξαθία ηεο δηεύζπλζεο εθπαίδεπζεο ηνπ 
ΟΑΔΓ, πνπ ππνβηβάδεη ηνλ θιάδν ΣΔ1 ζηηο πξνζιήςεηο ησλ σξνκηζζίσλ ζρ. έηνπο 
2015-2016. 
3) Σελ ΟΔΛ-ΟΑΔΓ θαζώο θαη ηνπο Σπιιόγνπο σξνκηζζίσλ λα πάξνπλ ζαθή ζέζε.   

Παξαθαινύκε γηα ηηο άκεζεο ελέξγεηεο ζαο θαη κε ηελ επηθύιαμε παληόο λνκίκνπ δηθαηώκαηνο ησλ 
ζπλαδέιθσλ καο. 
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