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ΠΡΟ:
1. Τπουργό Παιδείασ, Ζρευνασ και
Θρηςκευμάτων κ. Κωνςταντίνο Γαβρόγλου
2. Τφυπουργό Παιδείασ, Ζρευνασ και
Θρηςκευμάτων κ. Δημήτριο Μπαξεβανάκη
3. Γενικό Γραμματζα τησ ΓΓΔΒΜΝΓ κ.
Παυςανία Παπαγεωργίου
4. Πρόεδρο του Δ Ιδρφματοσ Νεολαίασ και
Δια Βίου Μάθηςησ κ. Θεόδωρο Μπλίκα
5. Διευθυντή ΔΒΜ κ. Παναγιώτη Καποφλα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1. Δ.ΙΕΚ Ελλάδοσ
2. Δ ΟΛΜΕ
3. Σομεάρχεσ παιδείασ κοινοβουλευτικών
κομμάτων

ΘΔΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΓΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Γ.ΙΔΚ
Αμηφηηκε Κχξηε Τπνπξγέ,
Κχξηε Τθππνπξγέ,
Κχξηε Γεληθέ
Κχξηε πξφεδξε ηνπ ΗΝΔΓΗΒΗΜ
Κχξηε δηεπζπληά ηεο ΓΒΜ
ρεηηθά κε ην λέν ηξφπν πξνγξακκαηηζκνχ θαη εθηέιεζεο δαπαλψλ, απφ ηα Γ.ΗΔΚ,
φπσο απηφο πξνθχπηεη απφ ελεκεξσηηθφ email, πνπ εζηάιε απφ ην ΗΝΔΓΗΒΗΜ, ζηα
ΓΗΔΚ φιεο ηεο Υψξαο, έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: Σελ Παξαζθεπή
20/10/2017 (11 εκέξεο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ εμακήλνπ Καηάξηηζεο ρσξίο φκσο
θαηάξηηζε αθνχ δελ ππάξρνπλ πιηθά) ιάβακε ην πεξί νχ ν ιφγνο mail, ζχκθσλα κε
ην νπνίν ε πξνκήζεηα θάζε είδνπο πιηθνχ (!)) ζα γίλεηαη κε 3 πξνζθνξέο, κε αίηεκα
έγθξηζεο (!), κε αλάιεςε ππνρξέσζεο δαπάλεο έζησ θαη γηα έλα κνιχβη ή έλα
καηζάθη κατληαλνχ αλαιπηηθά (!!) θαη αθνχ πεξάζνπλ νη πξνζθνξέο απφ 4 επηηξνπέο
(απφ 40 θχκαηα ζα ιέγακε εκείο) ζην ηέινο ζα θαηαθπξψζεη ηελ φιε δηαδηθαζία ην
Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ ΗΝΔΓΗΒΗΜ ζηνλ φπνην αλάδνρν

ηειηθά εγθξηζεί (!!!). Κχξηε Τπνπξγέ ζαο επηζεκαίλνπκε ηα εμήο πξνβιήκαηα πνπ
αλαθχπηνπλ θαη πνπ αθνξνχλ άκεζα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηφζν ζε δηνηθεηηθφ φζν
θπξίσο ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη ζαο παξαθαινχκε λα επηιεθζείηε άκεζα
ζεξαπεχνληαο ηα πξνβιήκαηα, αθνχ έρεηε ηελ αξκνδηφηεηα επί ηνπ ΗΝΔΓΗΒΗΜ:
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΠΔΡΙ ΓΑΠΑΝΩΝ ΣΟΤ ΙΝΔΓΙΒΙΜ
 Ο πξνγξακκαηηζκφο δαπαλψλ θπξίσο ζε αλαιψζηκα είδε πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εξγαζηεξηαθά καζήκαηα είλαη ζρεδφλ αδχλαηνο λα γίλεη
θπξίσο ζε εηδηθφηεηεο ζηηο νπνίεο ρξεηάδνληαη πιηθά ζε θαζεκεξηλή βάζε πρ
Μαγεηξηθή, Εαραξνπιαζηηθή θιπ. ελψ θαη ηα πιηθά ησλ άιισλ ηκεκάησλ
πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηηο καζεζηαθέο ή έθηαθηεο αλάγθεο θαη δελ είλαη
πάληα ηα ίδηα /κήλα.
 Γελ είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηνχλ ηέηνηεο δηαδηθαζίεο γηα αγνξά πιηθψλ
κηθξήο γεληθά αμίαο, θαζφζνλ ζηα ΓΗΔΚ δελ έρνπκε ηηκνιφγηα κε κεγάια
πνζά, νχηε ηα ΓΗΔΚ θάλνπλ ηελ αγνξά ηνπ αηψλα. Αλ γηα παξάδεηγκα ζπάζεη
κηα πφξηα, ή έλα ηδάκη, αλ θαεί έλαο ιακπηήξαο, αλ ρξεηαζηεί αιιαγή κηα
θιεηδαξηά ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπκε κε αλνηρηά ηα γξαθεία, ρσξίο ηδάκηα θαη
θψο, λα καδέςνπκε πξνζθνξέο γηα 40-80€ θαη κεηά απφ 14 ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο λα έξζεη έγθξηζε!!! Δθηφο ηνπ γεγνλφηνο φηη ην ΗΝΔΓΗΒΗΜ δελ
αλαγλσξίδεη νχηε θαλ ην δηθαίσκα ζηνλ Γηεπζπληή ελφο ΓΗΔΚ λα θαηέρεη έλα
ηακεηαθφ δηαζέζηκν (έζησ 100€) γηα θάιπςε έθηαησλ αλαγθψλ. Αληηζέησο ν
Γηεπζπληήο ηνπ Λπθείνπ έρεη pocket money 1000€/κήλα!
 αο γλσζηνπνηνχκε φηη δελ είλαη δπλαηή πάληνηε ε εμεχξεζε πξνκεζεπηψλ
γηα ηα πιηθά, πφζν κάιινλ γηα ηελ εμεχξεζε πξνζθνξψλ, φηαλ νη
πξνκεζεπηέο είλαη απιήξσηνη επί κήλεο (κέρξη πξφζθαηα ήηαλ πάλσ απφ έλα
έηνο). Θα πξέπεη λα γλσξίδεη ην ΗΝΔΓΗΒΗΜ θαη γεληθφηεξα ην Γεκφζην φηη
δελ είλαη αμηφπηζηνο θνξέαο ζηα κάηηα ησλ επαγγεικαηηψλ, κε απνηέιεζκα λα
αξλνχληαη νπνηαδήπνηε ζπλεξγαζία κε ηα ΓΗΔΚ, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ
ην ΗΝΔΓΗΒΗΜ.
 Οη κέρξη ηψξα πξνκήζεηεο πιηθψλ γίλνληαη ζηεξηδφκελνη θπξίσο ζε
πξνζσπηθέο επαθέο ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ησλ ΓΗΔΚ κέζα απφ
ηελ ηνπηθή θνηλσλία.
 Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 14 ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
θαηαθχξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζε αλάδνρν ζεκαίλεη πξαθηηθά φηη ηνπιάρηζηνλ
γηα 14 εκέξεο (κάιινλ απηφ ζα μεπεξλάεη ηνλ έλα κήλα θαηά ηελ άπνςή καο),
δελ ζα κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, αθνχ νη
εθπαηδεπηέο θαη νη ζπνπδαζηέο δελ ζα έρνπλ πιηθά γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ
εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ. Δίλαη ηφζν ζίγνπξν ην ΗΝΔΓΗΒΗΜ φηη ζα κπνξέζεη
λα αληαπνθξηζεί ζηα αηηήκαηα 134 Γ.ΗΔΚ;
 ην mail ηνπ ΗΝΔΓΗΒΗΜ αλαθέξεηαη φηη «ε θαηά ην δπλαηφλ έγθαηξε
απνζηνιή ηνπ αηηήκαηφο ζαο είλαη πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζηελ έγθαηξε
εθηέιεζε ηνπ». Γειαδή ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ νδεγήζεη ζηελ εθηέιεζε
ηνπ; ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη νη ζπνπδαζηέο δελ ζα
εθηειέζνπλ ηηο εξγαζηεξηαθέο ηνπο αζθήζεηο.
 Σα πεξηζζφηεξα ΓΗΔΚ ηεο Υψξαο είλαη εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο πνιχ
κεγαιχηεξεο απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
έρνληαο φκσο έλα ζνβαξφ κεηνλέθηεκα αθνχ ην πξνζσπηθφ δελ είλαη κφληκνη
εθπαηδεπηηθνί αιιά σξνκίζζηνη. Δλδεηθηηθά ην ΓΗΔΚ ΠΔΗΡΑΗΑ έρεη 33
ηκήκαηα δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ κε 800 θαηαξηηδφκελνπο θαη 157 εθπαηδεπηέο,
ην ΓΗΔΚ ΑΗΓΑΛΔΩ έρεη 34 ηκήκαηα κε 800 θαηαξηηδφκελνπο θαη 150



πεξίπνπ εθπαηδεπηέο, άιια ΓΗΔΚ ηεο Πεξηθέξεηαο πρ ζην ΓΗΔΚ ΠΑΣΡΑ έρεη
25 ηκήκαηα κε 600 θαηαξηηδφκελνπο θαη 200 πεξίπνπ εθπαηδεπηέο, ην ΓΗΔΚ
Ζξαθιείνπ Κξήηεο έρεη 350 θαηαξηηδφκελνπο θαη 70 πεξίπνπ εθπαηδεπηέο θνθ
φια θπζηθά κε ηηο αδπλακίεο πνπ πξναλαθέξακε. Δηδηθφηεξα ζην ΓΗΔΚ
Ζξαθιείνπ Κξήηεο, φπσο, δπζηπρψο, θαη ζε άιια πεξηθεξεηαθά ΓΗΔΚ, ε κηα
θαη κφλε δηεπζχληξηα (ρσξίο θαλ ππνδηεπζπληέο) ηα θάλεη φια απφ δηνίθεζε
θαη θαηάξηηζε κέρξη θαη ηελ θαζαξίζηξηα!
Κχξηε Τπνπξγέ, ν Γηεπζπληήο ελφο ΓΗΔΚ είλαη σο γλσζηφλ θαη νηθνλνκηθφο,
αιιά πξσηίζησο επηζηεκνληθφο θαη παηδαγσγηθφο ππεχζπλνο ζην ΓΗΔΚ ηνπ
νπνίνπ έρεη ηελ ηηκή θαη ηελ επζχλε ηεο δηεχζπλζεο. Ο Γηεπζπληήο δελ είλαη
ππάιιεινο επηηξνπήο αγνξψλ φπσο ζπζηήλνπλ κεγάιεο κνλάδεο ηνπ
Γεκνζίνπ (Αεξνπνξία, ηξαηφο θιπ), νη νπνίεο γηα βδνκάδεο πεξηθέξνληαη
καδεχνληαο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ρηιηάδσλ €, νχηε δχλαηαη λα παίμεη ηνλ
ξφιν απηφλ. Γπλαηφηεηα ζχζηαζεο ηέηνησλ επηηξνπψλ απφ ην ειάρηζην
πξνζσπηθφ ησλ ΓΗΔΚ δελ ππάξρεη, φπσο άιισζηε δελ ππάξρεη ζε θακηά άιιε
εθπαηδεπηηθή κνλάδα.

ΟΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΗ ΠΑΝΔΓΓΙΔΚ
 Να εθδίδεηαη έλα ηηκνιφγην ην κήλα απφ θάζε πξνκεζεπηή θαη γηα θάζε
θσδηθφ δαπάλεο, ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη απφ ην απαξαίηεην πξαθηηθφ
παξαιαβήο πνπ ζα θέξεη ηηο ππνγξαθέο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ. ε
θάζε ΓΗΔΚ ε Σξηκειήο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ ζα ζπζηήλεηαη κε Πξάμε ηνπ
Γηεπζπληή θαη ζα απνηειείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή (Πξφεδξν) θαη ηνπο
Τπνδηεπζπληέο ή αλ δελ ππάξρνπλ ή δελ επαξθνχλ, απφ άιινπο 2 κφληκνπο
εθπαηδεπηηθνχο (κέιε).
 Σα ηηκνιφγηα ζα ζπλνδεχνληαη επίζεο απφ ηελ κεληαία ζπγθεληξσηηθή
θαηάζηαζε ηηκνινγίσλ κε ηε ζθξαγίδα θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ Γηεπζπληή θαη
ζα ραξαθηεξίδνληαη κε ηνλ ζσζηφ θσδηθφ δαπάλεο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα
«Κσδηθνί Δμφδνπ-Αηηηνινγία» πνπ ζα εθδψζεη ην ΗΝΔΓΗΒΗΜ θαη ζα
θαηαρσξνχληαη ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα MIS γηα θαιχηεξν έιεγρν θαη
παξαθνινχζεζε.
 Γηα ηα πιηθά εθπαίδεπζεο ζα εθδίδεηαη έλα ηηκνιφγην ην κήλα γηα θάζε
εηδηθφηεηα θαη γηα θάζε ηκήκα μερσξηζηά. Μφλν γηα ηα ηκήκαηα
«ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ» θαη «ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΡΣΟΠΟΗΗΑΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ» λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εθδίδεηαη έλα
ηηκνιφγην ηελ εβδνκάδα κέρξη φκσο ζηελ πεξίπησζε απηή ηα 200€/εβδνκάδα.
 Όηαλ έρνπκε δαπάλε πνπ αθνξά «πιηθά εθπαίδεπζεο» εθηφο απφ ην πξαθηηθφ
παξαιαβήο ζα επηζπλάπηεηαη θαη βεβαίσζε πιηθνχ εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία
ζα αλαγξάθεηαη ε ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ζηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πιηθά,
ην ηκήκα θαη ην εμάκελν.
 Όιεο νη δαπάλεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ
έρνπλ θαηαζέζεη ηα ΓΗΔΚ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ εμακήλνπ θαηάξηηζεο.
 Γηα αγνξέο άλσ ησλ 300 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ ζα
αθνινπζείηαη απζηεξψο ε δηαδηθαζία ησλ πξνζθνξψλ. ηελ πεξίπησζε απηή
ην ηηκνιφγην ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηηο ηξεηο πξνζθνξέο κε αγνξά απφ ηνλ
κεηνδφηε. Γηα νπνηαδήπνηε αγνξά αλαισζίκνπ ή κε αλαισζίκνπ πιηθνχ πνπ
μεπεξλά ην πνζφ ησλ 300€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ ε Σξηκειήο
Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ ζα πξνβαίλεη ζε έξεπλα αγνξάο πξνζθνκίδνληαο ηξεηο
(3) ηνπιάρηζηνλ γξαπηέο πξνζθνξέο. ε θάζε πεξίπησζε ρξεηάδεηαη πιήξεο
θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη σο πξνκεζεπηήο ζα επηιέγεηαη ν



κεηνδφηεο. Καηά ηελ απνζηνιή ησλ ηηκνινγίσλ ζην ΗΝΔΓΗΒΗΜ ζα
επηζπλάπηνληαη θαη νη πξνζθνξέο.
Γηα ηελ θάιπςε έθηαησλ αλαγθψλ ν Γηεπζπληήο ηνπ ΓΗΔΚ ζα θαηέρεη έλα
ηακεηαθφ δηαζέζηκν ησλ 100€/κήλα.

ΔΠΙΛΟΓΟ
Αμηφηηκε Κχξηε Τπνπξγέ, Κχξηε Τθππνπξγέ, Κχξηε Γεληθέ, Κχξηε πξφεδξε ηνπ
ΗΝΔΓΗΒΗΜ, Κχξηε δηεπζπληά ηεο ΓΒΜ παξαθαινχκε λα ζεξαπεχζεηε ηηο
ζηξεβιψζεηο θαη ηηο δπζιεηηνπξγίεο πνπ πξνθάιεζε ε έθδνζε ησλ νδεγηψλ ηνπ
ΗΝΔΓΗΒΗΜ γηα ηνλ ηξφπν πξνγξακκαηηζκνχ θαη εθηέιεζεο δαπαλψλ. Παξαθαινχκε
λα δερηείηε ηελ πξφηαζε καο, ε νπνία είλαη ξεαιηζηηθή θαη εθαξκφζηκε φπσο θαη ζην
παξειζφλ εθαξκφζηεθε κε επηηπρία.
Αξθεηά πξνβιήκαηα έρνπλ ηα ΓΗΔΚ, ηνπιάρηζηνλ νη θαηαξηηδφκελνη λα θάλνπλ ηα
καζήκαηά ηνπο γηαηί εδψ θαη δπν βδνκάδεο θάζνληαη θαη πεξηκέλνπλ πιηθά απφ ην
ΗΝΔΓΗΒΗΜ.
Παξά ην γεγνλφο φηη νη δηεπζπληέο θαη ην ιηγνζηφ πξνζσπηθφ ησλ ΓΗΔΚ εξγάδνληαη
αφθλσο ππεξεηψληαο ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε ηεο Παηξίδαο
καο, δπζηπρψο έρεηε δεκηνπξγήζεη ηελ εληχπσζε φηη ζεσξείηε ηα ΓΗΔΚ
εθπαηδεπηηθέο δνκέο β΄ θαηεγνξίαο.
Οη ζπνπδαζηέο ησλ Γεκνζίσλ ΗΔΚ δελ είλαη απφ ηνπο πξνλνκηνχρνπο ζηε ζεκεξηλή
θαηάζηαζε ηεο Παηξίδαο καο. Δίλαη ζπνπδαζηέο πνπ νη γνλείο ηνπο δελ κπνξνχλ λα
πιεξψζνπλ γηαηί πνιινί είλαη άλεξγνη. Οη πεξηζζφηεξνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα
δνπιεχνπλ (αλαζθάιηζηνη ζε «καχξε» εξγαζία κε 200€) πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ
λα ζπνπδάζνπλ. Πνιινί είλαη απφ επαξρία, απφ λεζηά πνπ δπζθνιεχνληαη λα
πιεξψζνπλ λνίθη, ελψ δελ είλαη ιίγνη απηνί πνπ ππνζηηίδνληαη. Δπίζεο ππάξρνπλ
πνιινί άλζξσπνη κεγάιεο ειηθίαο κε νηθνγέλεηεο, πνπ είηε είλαη άλεξγνη είηε
θαηαξηίδνληαη γηα λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάζηαζε.
Σέινο ζηα ΓΗΔΚ ζπνπδάδνπλ θαη αξθεηνί αιινδαπνί κε επίζεο πνιιά πξνβιήκαηα,
ηδηαίηεξα έληαμεο θαη επαλέληαμεο φρη κφλν ζηελ παξαγσγή, αιιά θαη ζηελ ίδηα ηελ
θνηλσλία. ’ απηνχο ηνπο λένπο αλζξψπνπο ν ΟΑΔΓ δεκηνπξγεί κεγάιν πξφβιεκα
«θφβνληαο» ηνπο ην δηθαίσκα ηεο «αλεξγίαο» ζηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπλ λα
θαηαξηηζηνχλ ζηα ΓΗΔΚ!!! Απηφ θη αλ πξέπεη λα θνηηάμεηε θαη λα επηιεθζείηε. Καη
θπζηθά λα κε μερλάκε ηηο δηαθξίζεηο εηο βάξνο ησλ ζηειερψλ ησλ ΓΗΔΚ. ηειερψλ
πνπ παξά ην γεγνλφο φηη είλαη αμηφινγνη εθπαηδεπηηθνί, κε πινχζηα βηνγξαθηθά κε
ζέζεηο επζχλεο ζηε δηνίθεζε ηεξαζηίσλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ηεο ηάμεσο ησλ 800
θαηαξηηδνκέλσλ, ιακβάλνπλ κηθξφηεξν επίδνκα σο δηεπζπληέο, ελψ νη ππνδηεπζπληέο
ησλ ΓΗΔΚ είλαη νη κφλνη ππνδηεπζπληέο ζε φιε ηελ εθπαίδεπζε πνπ δελ παίξλνπλ
νχηε επξψ! Αδηθνχληαη ηα ΓΗΔΚ παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ πξνζθέξεη πνιχ
πεξηζζφηεξα απφ θάζε άιιε δνκή ηεο ηππηθήο ή κε εθπαίδεπζεο ζηελ Παηξίδα καο.
ΚΑΛΟΤΜΔ ΟΛΟΤ ΜΔ ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ ΚΑΗ ΜΔ ΣΟ ΥΔΡΗ ΣΖ ΚΑΡΓΗΑ ΝΑ
ΠΑΡΟΤΝ ΘΔΖ, ΔΓΩ ΚΑΗ ΣΩΡΑ:
Σνλ Κχξην Τπνπξγφ, ηνλ Κχξην Τθππνπξγφ θαη ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο παξαθαινχκε άκεζα λα επηιεθζνχλ θαη λα δψζνπλ ιχζε. Σειεπηαία είλαη
ζε φινπο πξνθαλήο ε πνιηηηθή βνχιεζε λα ζηεξίμεηε ηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα κε
φιεο ζαο ηηο δπλάκεηο. Καη θαιά θάλεηε. Όκσο απηφ δελ κπνξεί θαη δελ επηηξέπεηαη
λα γίλεηε εηο βάξνο ησλ ΓΗΔΚ. Δίλαη απαξάδεθην λα θάλεηε «επζαλαζία» ζε έλα λέν
θαη δπλαηφ νξγαληζκφ 25 ρξφλσλ πνπ ηφζν έρεη ζπλεηζθέξεη ζηνπο λένπο ηεο
Παηξίδαο καο θαη εμαθνινπζνχλ λα ηνλ εκπηζηεχνληαη ρηιηάδεο λένη.

Καινχκε ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ ηνπ ΗΝΔΓΗΒΗΜ λα απνδερζεί ηηο πξνηάζεηο ηεο
ΠΑΝΔΓΓΗΔΚ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα ΓΗΔΚ φπσο φιεο νη άιιεο εθπαηδεπηηθέο
κνλάδεο.
Καινχκε ηνλ Γηεπζπληή ηεο ΓΒΜ λα πάξεη ζέζε άκεζα.
Δπίζεο θαινχκε λα πάξνπλ ζέζε φινη απηνί, ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηνχκε ηα ζέκαηα.
Καινχκε ηελ ΟΛΜΔ, ηεο νπνίαο φινη εκείο νη δηεπζπληέο είκαζηε κέιε, λα πάξεη
άκεζα ζέζε γηα φια ηα ζέκαηα πνπ καο απαζρνινχλ θαη άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ
ηεο. Γηαηί ζήκεξα ε ΟΛΜΔ ΑΝ ΗΩΠΑ ΓΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΣΔ ΣΩΝ
ΓΗΔΚ, ΘΑ ΔΡΘΔΗ ΚΑΗ Ζ ΔΗΡΑ ΣΩΝ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΣΩΝ ΣΩΝ ΓΤΜΝΑΗΩΝ
ΚΑΗ ΣΩΝ ΛΤΚΔΗΩΝ!!!
Καινχκε φια ηα θνηλνβνπιεπηηθά θφκκαηα δηα ησλ ππεπζχλσλ Σνκεαξρψλ παηδείαο,
λα πάξνπλ ζέζε θαη λα θαηαζηήζνπλ ζαθείο ηηο απφςεηο ηνπο θαη ην ζηίγκα ηνπο γηα
ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ ΑΔΚ θαη ηα
ΓΗΔΚ.
ΘΔΛΟΤΜΔ ΗΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΜΔ ΟΛΔ ΣΗ ΑΛΛΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ
ΜΟΝΑΓΔ. ΣΑ ΓΖΜΟΗΑ ΗΔΚ ΣΖ ΥΩΡΑ ΔΗΝΑΗ ΔΝΑ ΤΓΗΔΣΑΣΟ
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΤ ΓΗΝΔΗ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΑ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΖΝ ΑΝΔΡΓΗΑ
ΠΟΤ ΜΑΣΗΕΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
ηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε θαη θπζηθά επηζπκνχκε θάζε
ζπλάληεζε.
Με εθηίκεζε
Γηα ην Γ..
Ο Πξφεδξνο

Γηψξγνο Γηακαληφπνπινο

Ο Γ. Γξακκαηέαο

Αλαζηάζηνο Καθνχξνο

ΤΓ
Σειεπηαία πνιιάθηο αθνχγνληαη απφ επίζεκα ρείιε απαμησηηθά ζρφιηα γηα «ζνιφ
ηνπίν ησλ ΗΔΚ», γηα «θάπνηα ΗΔΚ», γηα ηελ πεξίθεκε ζπγρψλεπζε ΣΔΗ θαη
κεηαηξνπή ηνπο ζε παλεπηζηήκηα ζπλνδεπφκελε απφ ηελ νξγάλσζε δηεηψλ
πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα απνθνίηνπο ΔΠΑΛ, πνπ ζα
ππνθαηαζηήζνπλ ηα ΗΔΚ θαη πνπ σο δηα καγείαο ε ειιεληθή θνηλσλία ζα απνθηήζεη
«γεξκαληθή θνπιηνχξα» απνδερφκελε ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη
Καηάξηηζε (!). Δκείο νη καρφκελνη εθπαηδεπηηθνί ζηα ΓΗΔΚ ηεο Διιάδνο, πνπ νη
πεξηζζφηεξνη έρνπκε ππεξεηήζεη ζε φιεο ηηο δνκέο εθπαίδεπζεο (Γπκλάζηα, Λχθεηα,
ΔΠΑΛ, ΣΔΔ, ΣΔ θιπ), ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ζα ζέιακε λα ζπκίζνπκε ζε φινπο
ηνπο αξκφδηνπο πνπ θηηάρλνπλ ηηο πνιηηηθέο, ηα πξνγξάκκαηα, ηηο κεηαξξπζκίζεηο «ην
κάζεκα ηεο πεηαινχδαο ηνπ Καδαληδάθε»:
«Θπκήζεθα θάπνην πξσί, πνπ είρα πεηύρεη ζ’ έλα πεύθν έλα θνπθνύιη πεηαινύδαο, ηε
ζηηγκή πνπ έζθαδε ην ηζόθιη θη εηνηκάδνπληαλ ε κέζα ςπρή λα πξνβάιεη. Πεξίκελα,
αξγνύζε θη εγώ βηαδόκνπλ. Έζθπςα ηόηε απάλσ ηεο θη άξρηζα λα ηε δεζηαίλσ κε ηελ
αλάζα κνπ. Τε δέζηαηλα αλππόκνλα, θαη ην ζάκα άξρηζε λα μεηπιίγεηαη κπξνζηά κνπ,

κε γνξγό ξπζκό. Τν ηζόθιη άλνημε όιν, ε πεηαινύδα πξόβαιε. Μα πνηέ δε ζα μεράζσ ηε
θξίθε κνπ, ηα θηεξά ηεο έκελαλ ζγνπξά, αμεδίπισηα όιν όιν ηεο ην θνξκάθη έηξεκε θαη
κάρνπληαλ λα ηα μεηπιίμεη. Μα δελ κπνξνύζε, καρόκνπλ θη εγώ κε ηελ αλάζα κνπ λα
ηελ βνεζήζσ. Τνπ θάθνπ, είρε αλάγθε από ππνκνλεηηθό σξίκαζκα θαη μεηύιηγκα κέζα
ζηνλ ήιην θαη ηώξα πηα ήηαλ αξγά. Η πλνή κνπ είρε δνξίζεη ηελ πεηαινύδα λα
μεπξνβάιεη πξηλ ηεο ώξαο, δαξσκέλε θη εθηακελίηηθε. Βγήθε ακέζησηε, θνπλήζεθε
απειπηζκέλε θαη ζε ιίγν πέζαλε ζηελ παιάκε κνπ.
Τν πνππνπιέλην θνπθάξη απηό ηεο πεηαινύδαο ζαξξώ πσο είλαη ην κεγαιύηεξν βάξνο
πνπ έρσ ζηε ζπλείδεζή κνπ. Καη λα, ζήκεξα θαηάιαβα βαζηά…
Είναι θανάσιμο αμάρτημα να βιάζεις τοσς αιώνιοσς νόμοσς, έτεις τρέος ν’
ακολοσθείς τον αθάνατο ρσθμό μ’ εμπιστοσύνη.
Η κηθξή εηνύηε πεηαινύδα, πνπ ζθόησζα γηαηί παξαβηάζηεθα λα ηελ αλαζηήζσ, αο
ήηαλ λα πεηνύζε πάληα κπξνζηά κνπ θαη λα κνπ δείρλεη ην δξόκν. Κη έηζη κηα
πεηαινύδα πνπ πξόσξα πέζαλε λα βνεζήζεη κηαλ αδεξθή ηεο, κηαλ αλζξώπηλε ςπρή,
λα κε βηάδεηαη θαη λα πξνθηάζεη λα μεηπιίμεη κε αξγό ξπζκό ηηο θηεξνύγεο!»

