
 

Αζήλα, 7 Δεθεκβξίνπ 2020 

ΔΠΙΚΑΙΡΗ ΔΡΩΣΗΗ 

Προς Τποσργό Παιδείας & Θρηζκεσμάηων 

Θέμα: “Γημόζια ΙΔΚ Γσηικής Αθήνας: Παράνομη παρακολούθηζη 

ηηλεκπαίδεσζης από διεσθσνηές.» 

Τη ζπκβαίλεη ζηα δεκόζηα Ιλζηηηνύηα Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο; Καηαγγειίεο πνπ 

θηάλνπλ ζην βνπιεπηηθό κνπ γξαθείν γηα κία ζεηξά από ΙΕΚ ζηε Δπηηθή Αζήλα 

πεξηγξάθνπλ κία θαηάζηαζε αζπδνζίαο θαη αλαιγεζίαο, ε νπνία ιακβάλεη ρώξα ζε αγαζηή 

ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν θαη ηελ αξκόδηα Γεληθή Γξακκαηεία.  

Φέηνο, ζύκθσλα κε ηηο θαηαγγειίεο, γηα πξώηε θνξά δελ αλαξηήζεθαλ πίλαθεο κε ηα κόξηα 

θαη ηελ ζεηξά ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηώλ. Γηαηί;  

Οη πεξηζζόηεξεο δηεπζύλζεηο ΙΕΚ απαηηνύλ λα απνζηέιιεηαη ν ζύλδεζκνο ηειεθπαίδεπζεο 

ζηηο αληίζηνηρεο ειεθηξνληθέο πιαηθόξκεο ηνπ εθάζηνηε ΙΕΚ, κε ζηόρν λα δύλαηαη αλά πάζα 

ζηηγκή ν δηεπζπληήο/ππνδηεπζπληήο λα κπαίλεη θαη λα παξαθνινπζεί ην κάζεκα. 

Υπελζπκίδνπκε ζην Υπνπξγείν όηη ν ζεζκόο ηνπ Επηζεσξεηή έρεη θαηαξγεζεί κε ην Νόκν 

1304/1982. Φξήζηκε ζα ήηαλ ε εθπαίδεπζε θαη θάπνησλ ζηειερώλ ηνπ Υπνπξγείνπ ζηε 

λνκνζεζία ηεο ρώξαο, έηζη ώζηε λα κελ απαληνύλ ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία πνπ είρακε όηη 

“πξνθαλώο θαη έρεη δηθαίσκα ν Δηεπζπληήο λα ειέγρεη ηνπο θαζεγεηέο ηνπ 

παξαθνινπζώληαο ην κάζεκα”.  

Οη θαηαγγειίεο ζπλερίδνληαη γηα εθκεηάιιεπζε ησλ ζπλζεθώλ ηειεξγαζίαο από πιεπξάο ησλ 

Δηεπζπληώλ, πξάγκα πνπ νδεγεί ζε ππεξδηπιάζην ρξόλν εξγαζίαο σξνκίζζηνπο εθπαηδεπηέο, 

ρσξίο λα απνδεκηώλνληαη γηα ηηο ππεξσξίεο.  

Καη θπζηθά δελ απνηεινύλ εμαίξεζε ηα Δεκόζηα ΙΕΚ ζηελ πνιηηηθή απνθιεηζκνύ ησλ 

θησρώλ καζεηώλ/ηξηώλ πνπ επηβάιεη ην Υπνπξγείν ζαο ελ κέζσ θαξαληίλαο. Η εηθόλα θνηλή 

κε απηή ησλ ζρνιείσλ ζηε Δπηηθή Αζήλα. Η πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπόκελσλ κπαίλεη από 

ην θηλεηό, ελώ ππάξρνπλ παηδηά πνπ δελ έρνπλ επαξθέο ζήκα ζηα ζπίηηα ηνπο, ππόγεηα, 

ηζόγεηα θαη εζσηεξηθά δηακεξίζκαηα, θαη θάλνπλ κάζεκα κε ην κπνπθάλ ζηνλ δξόκν ή ζηα 

κπαιθόληα ηνπο. 

Δρωηάηαι η κα. Τποσργός 

1. Πόζνπο θησρνύο εθπαηδεπόκελνπο/εο έρεηε επί ηεο νπζίαο απνθιείζεη ζηα δεκόζηα 

ΙΕΚ ζηελ Δπηηθή Αζήλα θαη ζε όιε ηελ Ειιάδα; Πόζνη έρνπλ μεπεξάζεη ή πιεζηάδνπλ 

λα μεπεξάζνπλ ην όξην απνπζηώλ ιόγσ αδπλακίαο παξαθνινύζεζεο ηεο 

ηειεθπαίδεπζεο θαη θηλδπλεύνπλ λα ράζνπλ ηε ρξνληά; 

2. Έρεηε ζθνπό λα ειέγμεηε θαη λα ζηακαηήζεηε ηελ παξάλνκε παξαθνινύζεζε ησλ 

καζεκάησλ θαη ηελ επηβαιιόκελε ππεξεξγαζία από ηνπο Δηεπζπληέο;  
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