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Κφριε Τπουργζ,
Κφριε Γενικζ Γραμματζα,
Σο Δ τθσ ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ ενόψει τθσ νζασ εκπαιδευτικισ χρονιάσ 2018-2019, επικυμεί να ςασ
απευκφνει κερμό χαιρετιςμό και να ηθτιςει ςυνάντθςθ, προκειμζνου να ςασ ενθμερϊςει
για τα προβλιματα που μασ απαςχολοφν και άπτονται των κακθκόντων μασ.
υγκεκριμζνα κα κζλαμε να ςυηθτιςουμε κζματα που κατατζκθκαν και ςυηθτικθκαν
προςφάτωσ από τουσ διευκυντζσ των ΔΙΕΚ τθσ χϊρασ ςτθν γενικι μασ ςυνζλευςθ όπωσ:
Θζμα Στελζχωςθσ Δ.ΙΕΚ:
Ζντονεσ ιταν οι αναφορζσ για ΔΙΕΚ που δεν ζχουν
αποςπαςμζνουσ εκπαιδευτικοφσ, άλλα που δεν ζχουν ακόμθ υποδιευκυντζσ, ενϊ
υπάρχουν και ΙΕΚ χωρίσ οφτε καν διευκυντι όπωσ το ΙΕΚ Ορεςτιάδασ που δεν ζχει οφτε
διευκυντι οφτε υποδιευκυντι και λειτουργεί με ζνα αποςπαςμζνο εκπαιδευτικό με
οργανικι ςτθν Κριτθ!
Προβλιματα με τθν μακθτεία: Τπιρξε μεγάλθ κακυςτζρθςθ ςτθν ενθμζρωςθ για τθν
ζναρξθ, ενϊ είχαν γίνει εγκαίρωσ οι εγγραφζσ. Ο/Η επόπτθσ/πτρια κακϊσ και οι
εκπαιδευτζσ δεν ζχουν υπογράψει ακόμα ςυμβάςεισ (οφτε χειρόγραφεσ) και φυςικά δεν
ζχουν λάβει τα δεδουλευμζνα τουσ.
Προβλιματα με τον Κανονιςμό Λειτουργίασ των ΙΕΚ, για τα οποία ζχουμε αναφερκεί και
ςτο παρελκόν και ςυμφωνικθκε να τροποποιθκεί, αλλά ακόμθ δεν ζχει δοκεί λφςθ.
Προβλιματα με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ που αποτελεί τον φορζα, ςτον οποίο ζχετε ανακζςει τθν
διαχείριςθ των ΔΙΕΚ τθσ χϊρασ. Εκτόσ από το κομμάτι τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ που κα
το χαρακτθρίηαμε προβλθματικό, επιπλζον το κεςμικό και διαχειριςτικό μζροσ που αφορά
τισ διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ εκπαιδευτϊν για τθν Επαγγελματικι Κατάρτιςθ δεν ζχει
προχωριςει εδϊ και 5 χρόνια ςε κανζνα επαναπροςδιοριςμό και καμιά καινοτομία (πχ
δθμιουργία πλατφόρμασ) ενϊ οι νζοι κλάδοι και ειδικότθτεσ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που χρθςιμοποίθςε και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ (αντί
τθσ προκιρυξθσ ςε κεματικζσ ενότθτεσ ανά ειδικότθτα) δεν βοθκοφν ουδόλωσ τθν
Επαγγελματικι Κατάρτιςθ και το ορκολογικό ζργο των ανακζςεων. Για να μθν
αναφερκοφμε ότι ακόμθ περιμζνουν, από πζρςι, 30 ΙΕΚ ςε όλθ τθν Ελλάδα ςυνεργεία
κακαριότθτασ και ζνα ςωρό άλλα προβλιματα που ηθτοφν επιτακτικά λφςθ.
Και όλα αυτά ενϊ κα ζπρεπε να ζχουν ξεκινιςει τα ΔΙΕΚ από τθν Δευτζρα 1θ Οκτωβρίου
και ςιμερα ζχει 9 ο μινασ (κυριολεκτικά)!
Κφριε Τπουργζ, κφριε Γενικζ, θ ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ ζχει μοναδικό ςτόχο και ςκοπό τθσ να βοθκιςει
το ζργο του Τπουργείου, να υπθρετιςει τθν ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΚΑΣΑΡΣΙΗ
τθσ Πατρίδασ μασ και όχι να εξυπθρετιςει ςυμφζροντα. Άλλωςτε το ζχουμε αποδείξει
επανειλθμμζνα τα τελευταία χρόνια και επί των θμερϊν ςασ. Οι διευκυντζσ ζφτιαξαν,
πατριωτικά και εντελϊσ αμιςκί, για το καλό των καταρτιηομζνων και του κεςμοφ, τουσ
οδθγοφσ ςπουδϊν για τθν Κατάρτιςθ, αλλά και τισ Τράπεηεσ Θεμάτων προκειμζνου να
γίνει πιςτοποίθςθ από τον ΕΟΠΠΕΠ. Οι διευκυντζσ ςυμμετζχουν και πραγματοποιοφν τισ
εξετάςεισ του ΕΟΠΠΕΠ. το ςθμείο αυτό επίςθσ πρζπει να ςυηθτιςουμε για τθν καλι
διενζργεια των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ. Οι διευκυντζσ ςυμμετζχουν πάντα ςε θμερίδεσ
και ςε πανευρωπαϊκά φόρα όπου παρουςιάςτθκαν τα ςυςτιματα ΕΕΚ άλλων ευρωπαϊκϊν
χωρϊν και ειδικότερα το δυικό ςφςτθμα τθσ Γερμανίασ. Οι διευκυντζσ-ςτελζχθ των ΔΙΕΚ
βοικθςαν παντοφ και πάντα μεταφζροντασ τθν εμπειρία των καλϊν πρακτικϊν ςε όλα
τα κζματα που αφοροφν τθν ΕΕΚ από τθν πρακτικι άςκθςθ, τθν μακθτεία μζχρι τισ
ευρωπαϊκζσ καλζσ πρακτικζσ από τθν όςμωςθ που ζχει αποκτθκεί από τα προγράμματα
κινθτικότθτασ (Erasmus, LDV κά) που ζχουμε οργανϊςει. Περιμζνουμε όμωσ να
ανταποκρικεί και να μασ βοθκιςει και το Τπουργείο. Για το ςκοπό αυτό παρακαλοφμε να
ορίςετε άμεςα ςυνάντθςθ, προκειμζνου να ςυηθτιςουμε εφ’ όλθσ τθσ φλθσ τα κζματα που
μασ απαςχολοφν και γενικότερα και πζρα από τα κζματα λειτουργίασ, να ςασ
παρουςιάςουμε τισ απόψεισ μασ για το MASTER PLAN ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΚ και να ςασ
καταςτιςουμε ςαφζσ το δικό μασ ςτίγμα για τα Δ.ΙΕΚ, τα οποία υπθρετοφμε πολλοί και από
ιδρφςεϊσ τουσ και ζχουμε γνϊςθ και άποψθ γι αυτά και για τον κεςμό τθσ ΕΕΚ μζςα ςτο
πνεφμα τθσ επιτυχοφσ υλοποίθςθσ τθσ ΕΑ (Ευρωπαϊκι τρατθγικι για τθν Απαςχόλθςθ).
Με ειλικρινι διάκεςθ ςυνεργαςίασ και εκτίμθςθ
Για το Δ..
Ο Πρόεδροσ

Γιϊργοσ Διαμαντόπουλοσ

Ο Γ. Γραμματζασ

Αναςτάςιοσ Κακοφροσ

