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ΚΑΛΕΣΜΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής μας σχετικά με την λειτουργία των 

Δημόσιων ΙΕΚ και τις αναγκαστικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Β/θμιας 

εκπαίδευσης σ αυτά, που συσχετίζονται και με το κλείσιμο ολιγομελών τμημάτων 

στα ΕΠΑΛ και μετά από τις τελευταίες εξελίξεις, το ΔΣ της ΟΛΜΕ ζητάει από τον 

Υπουργό Παιδείας να ανακαλέσει άμεσα την απόφασή του για διάθεση 

εκπαιδευτικών στα ΙΕΚ από την Β/θμια εκπαίδευση, επισημαίνοντας τα ακόλουθα: 

 Η λειτουργία των Δημόσιων ΙΕΚ πρέπει να ξεκινήσει άμεσα με την 

απαιτούμενη  χρηματοδότηση και πρόσληψη εκπαιδευτών, όπως προβλέπεται από 

τους κανονισμούς λειτουργίας τους. 

 Η λειτουργία ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ για την οποία ο ίδιος ο κ. 

Υπουργός δεσμεύθηκε  λόγω της ιδιαιτερότητας της φετινής κατάστασης (επιστροφής 

των πρώην διαθεσίμων εκπαιδευτικών), αμφισβητείται, όπως επισημάναμε στην 

προηγούμενη ανακοίνωση. 

 Η απόφαση του ΥΠΠΕΘ περί διάθεσης οδηγεί σε περαιτέρω  ελαστικοποίηση 

των εργασιακών σχέσεων. 

 Η συγκεκριμένη διαδικασία όπως έγινε, με υπουργική απόφαση, συνοπτικά,  

χωρίς καμία διαφάνεια  δεν έλαβε υπόψη  εισηγήσεις των ΠΥΣΔΕ για κενά και 

πλεονάσματα,  την διάθεση εκπαιδευτικών σε πολλά σχολεία ήδη,  τη δυνατότητα 

διάθεσής τους για ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη,  σχολικά 

προγράμματα, το  μειωμένο ωράριο για λόγους υγείας κ.α., με αποτέλεσμα να 

εμφανίζονται στοιχεία αδιαφάνειας, αυθαιρεσίας και αδικιών σε βάρος συναδέλφων. 

Μάλιστα ζητείται από τους εκπαιδευτικούς που διατίθενται στα ΙΕΚ να 

μετακινούνται εκτός των Διευθύνσεών  τους και να κάνουν υπερωρίες  χωρίς αμοιβή, 

για να καλύψουν τις  χαμένες ώρες στα ΙΕΚ εξαιτίας της ολιγωρίας του υπουργείου.  

 Δεν ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς με ανάθεση ωρών μικρότερη του 

ωραρίου τους να κάνουν αίτηση  προτίμησης και με δοσμένα τα κενά  να επιλέξουν 

εκείνοι ΙΕΚ και περιοχές που ενδεχόμενα προτιμούν. 

Κατόπιν όλων αυτών το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ:  

 Καλεί σε παράσταση στο ΥΠΠΕΘ την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 

και ώρα 13.00, για άμεση ανάκληση της απόφασης. 

 Καλεί τις τοπικές ΕΛΜΕ να οργανώσουν παραστάσεις και διαμαρτυρίες 

για άμεση ανάκληση των διαθέσεων αυτών. 
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