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ΘΕΜΑ: «Μεηαθέζειρ & Διοπιζμοί Εκπαιδεςηικών ΤΕ01 - Σσολικού έηοςρ 2015-2016 »  

 

Γηα κηα αθόκε ρξνληά δελ ηθαλνπνηήζεθε θακία αίηεζε ζπλαδέιθσλ καο γηα μεηάθεζη, καηαπγώνηαρ 

νπζηαζηηθά ηο δικαίωμα ηηρ μεηάθεζηρ, κόλν ζηε θαηεγνξία ησλ εξγαζηεξηαθώλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ 

κλάδος ΤΕ01! 

Τν γεγνλόο ηνπ απνθιεηζκνύ καο από ηε δηαδηθαζία ησλ κεηαζέζεσλ ζπλδέεηε, αθελόο κελ από ην 

«αιαινύκ» ησλ αλαζέζεσλ καζεκάησλ, πνπ ζα ηξνπνπνηεζνύλ - ζπκπιεξσζνύλ εθ λένπ κεηά ηηο 

δηακαξηπξίεο καο (όπσο καο δηαβεβαίσζαλ ππεξεζηαθνί παξάγνληεο), αθεηέξνπ δε από ηηο δηάθνξεο 

ζθνπηκόηεηεο πνπ παξαηεξνύληαη κε ηελ πθαξπαγή θαη απόθξπςε ησλ νξγαληθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ θελώλ 

ησλ επγαζηηπιακών εκπαιδεςηικών ΤΕ01, ηόζν ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο όζν θαη από ηα ΠΥΣΔΕ, 

πξνο όθεινο ζπληερληαθώλ νκάδσλ πίεζεο ησλ ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ ησλ εηδηθνηήησλ. 

Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απόδεημεο ησλ κεζνδεύζεσλ ζε βάξνο ηνπ θιάδνπ καο είλαη θαη ην γεγνλόο όηη 

ηο 2014 και ηο 2015 ζςνηαξιοδοηήθηκαν 40+26= 66 ζςνάδελθοι αληίζηνηρα ελώ ζηηο ζέζεηο απηέο ζα 

έπξεπε θπζηνινγηθά λα κεηαηεζνύλ εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ ΤΕ01, εληνύηνηο όκσο απηό δελ γίλεηαη θαη ηα 

θελά απηά εμαθαλίδνληαη από ηνλ θιάδν. Απνηέιεζκα νη ζπλάδειθνη λα είλαη αλαγθαζκέλνη λα ππεξεηνύλ 

πάληα καθξηά από ηνλ ηόπν ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ηνπο, καθξηά από  κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Έρνπκε αθόκα 

θάπνηεο πεξηπηώζεηο ζπλαδέιθσλ λα κελ παίξλνπλ κεηάζεζε γηα ζνβαξνύο ιόγνπο πγείαο, όπσο ε 

πεξίπησζε ζπλαδέιθνπ ηεο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο! 

Σπλεπώο πνηνί θαιύπηνπλ ηα θελά ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαζηεξίσλ ΤΕ01, ηνπ άξζξνπ 14 Ν. 1566/85; Θα 

ηζρύζνπλ γηα ηελ πεξίπησζή καο νη δηάηαμεο ηνπ Ειιεληθνύ ζπληάγκαηνο;  

Διοπιζμοί ΤΕ01 

Η καηηγοπιοποίηζη ηων εκπαιδεςηικών ηων ζσολικών επγαζηηπίων ηων ΕΠΑΛ και ΕΚ γίλεηαη κε ηελ 

καηάπγηζη ηων μόνιμων διοπιζμών ΤΕ01 παξά ηνπ όηη ππάξρνπλ ζηνπο εληαίνπο πίλαθεο 

αλαπιεξσηώλ ζπλάδειθνη κε καθξνρξόληα δηδαθηηθή πξνϋπεξεζία. Σε νξηζκέλεο εηδηθόηεηεο παιαηώλ 

πηπρηνύρσλ πρ. ΤΕ01.02 θαη ΤΕ01.06, νη ζπλάδειθνη έρνπλ δηδαθηηθή πξνϋπεξεζία πάλσ από 40 κήλεο!!!, 

ελώ βξίζθνληαη ζηηο πξώηεο ζέζεηο ησλ πηλάθσλ ησλ αλαπιεξσηώλ. Δπζηπρώο ε απαμίσζε ηεο 

εξγαζηεξηαθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο, όπσο δείρλνπλ νη απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο 
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ζπλερίδνληαη απαγνξεύνληαο εθηόο ησλ κεηαζέζεσλ θαη ηνπ δηνξηζκνύο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΤΕ01- ησλ 

ηειεπηαίσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο. Γηαηί όια απηά κήπσο γηαηί ν ηνκέο ησλ εξγαζηεξίσλ ζηα ΕΠΑΛ θαη ΕΚ 

δελ βξίζθεηαη ζηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο δηνίθεζεο;  

 

Ζηηάμε:  

1. Να γίνοςν ζςμπληπωμαηικέρ μεηαθέζειρ ζηον κλάδο ΤΕ01 κε δεδνκέλν όηη ζηηο πξνζερείο εκέξεο ζα 

αιιάμνπλ νη αλαζέζεηο ησλ ΕΠΑΛ, όζνλ αθνξά ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα θαη λα ηθαλνπνηεζνύλ νη 

ιηγνζηέο αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί. Η αποκαηάζηαζη ηων ζςναδέλθων είλαη επηβεβιεκέλε δηόηη 

εμαγσγή ησλ θελώλ έγηλε κε ηελ ςπ. απιθ. 88625/Δ2/04-06-2015/Γ2, Υ.Α., γηα ηελ νπνία έσοςμε 

διαμαπηςπηθεί ζηην πολιηική ηγεζία γηα ηελ αθαίξεζε ηεο Α΄ αλάζεζεο, κε απνηέιεζκα ε απνηύπσζε 

ησλ θελώλ θαη πιενλαζκάησλ ζηα εξγαζηήξηα θαη ηα ζρεδηαζηηθά καζήκαηα λα είλαη πιαζκαηηθά.   

2. Να γίνοςν μόνιμοι διοπιζμοί ζηα νξγαληθά θελά ησλ εξγαζηεξίσλ, πνπ έρνπλ πξνθύςεη, από ηελ 

απνρώξεζε ησλ ζπλαδέιθσλ καο θαη ηα νπνία αλήθνπλ κόλν ζηνλ θιάδν ησλ εξγαζηεξηαθώλ θαζεγεηώλ 

θαη ππεπζύλσλ εξγαζηεξίσλ ηνπ θιάδνπ ΤΕ01 παξ. 4§ηζ, άξζξνπ 14 λ. 1566/85. Σε πεξίπησζε κεδεληθώλ 

δηνξηζκώλ ζην θιάδν ΤΕ01, κπνξεί νη ελαπνκείλαληεο ζηνπο πίλαθεο λα ράζνπλ ην «ηξαίλν» ηνπ δηνξηζκνύ 

ιόγσ ειηθίαο. 
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