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Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,
Η Πανελληνία Ένωση Διευθυντών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΑΝ.Ε.Δ.Δ.Ι.Ε.Κ. εν όψει της επικείμενης νομοθέτησης εκ μέρους σας, του πλαισίου επιλογής
Διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας παρακαλεί να
λάβετε υπόψη και να συμπεριλάβετε στο προς ψήφιση νομοσχέδιο τα στελέχη των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. στα
θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας όπως άλλωστε ρητά ορίζει
και ο Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ193τα 17-9-13 παρ. 2 άρθρου 27 ν. 4186/2013) σύμφωνα με τον οποίο «ο
χρόνος άσκησης των καθηκόντων του διευθυντή και του υποδιευθυντή των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ
λογίζεται και ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων».
Επίσης σύμφωνα με το ΦΕΚ 5954/2-7-2014 Κανονισμός Λειτουργίας των ΙΕΚ «Ο διευθυντής
που προΐσταται του προσωπικού των ΙΕΚ είναι επιστημονικός - παιδαγωγικός και οικονομικός υπεύθυνος
των ΙΕΚ, αρμόδιος για τα θέματα που αφορούν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία αυτών…».
Υπενθυμίζουμε ότι στις προηγούμενες κρίσεις εντελώς άδικα και αυθαίρετα πολλά Συμβούλια
Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης δεν λάμβαναν υπόψη την προϋπηρεσία σε διευθυντική θέση Δ.ΙΕΚ,
(Διευθυντής – Υποδιευθυντής) κατά την επιλογή σε θέσεις διευθυντών σχολείων δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος ήταν συνάδελφοι να δικαιωθούν στα δικαστήρια.
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Υπενθυμίζουμε ότι το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης με Απόφασή του έχει ακυρώσει την
Φ.353.1/14769/Ε3/29-1-2016 Απόφαση του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου
Φίλη, με την οποία τοποθετήθηκαν, εκτός άλλων, Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής
Μακεδονίας, δικαιώνοντας το συνάδελφο εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ09-Οικονομολόγων, πρώην Διευθυντή
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης Μιχάλη Μαυρίδη, ο οποίος
ήταν υποψήφιος για τις Διευθύνσεις Αν. Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, επειδή κατά τις τελευταίες
κρίσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης, το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας
έκρινε ότι η διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία και η διδακτική προϋπηρεσία σε δημόσιο ΙΕΚ δεν
προσμετράτε.
Επί της ουσίας, ευκόλως αντιλαμβάνεται κανείς ότι εκτός από μη νόμιμη, είναι επιπλέον έξω από
κάθε πνεύμα ισονομίας και δικαιοσύνης η μη μοριοδότηση και συνεπώς ο έμμεσος αποκλεισμός
εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία ως Διευθυντές στα Δ.ΙΕΚ, με μεγάλη επιστημονική και παιδαγωγική
κατάρτιση, με προσόντα (πτυχία, μεταπτυχιακά, διακρίσεις, κ.ά.), τη στιγμή που η μοριοδότηση
εκπαιδευτικών για τη θητεία τους σε Γυμνάσια ή Λύκεια, υπολογίζεται εξίσου στις κρίσεις Διευθυντών
ΙΕΚ.
Με την ελπίδα ότι θα ανταποκριθείτε στο δίκαιο αυτό αίτημα μας.
Στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Γ. Γραμματέας

Αναστάσιος Κακούρος

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Διαμαντόπουλος

