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Κύριε Πρόεδρε του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, κυρία Διευθύντρια της ΔΒΜ
Δ ια του παρόντος σας υπενθυμίζουμε, επισημαίνουμε και αιτούμεθα τα ακόλουθα:
Με την υπ. αρ. πρωτ. 5697/336/02-08-2018 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων επαγγελματικής
κατάρτισης χειμερινού εξαμήνου 2018Β και εαρινού εξαμήνου 2019Α», υπεβλήθησαν οι
αιτήσεις και στη συνέχεια οι φάκελοι των υποψηφίων εκπαιδευτών των Δ.ΙΕΚ με
καταληκτική ημερομηνία την 28η Αυγούστου. Ακολούθησαν: συγκρότηση Επιτροπών για
την διοικητική επαλήθευση, υλοποίηση της διοικητικής επαλήθευσης από διευθυντές,
υποδιευθυντές και άλλους εκπαιδευτικούς, που διέκοψαν τις άδειές τους στο
κατακαλόκαιρο. Στη συνέχεια εκδόθηκαν οι προσωρινοί πίνακες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ,
υποβλήθηκαν και οι ενστάσεις και ξαφνικά σταμάτησε η διαδικασία! Έκτοτε όλοι οι
Διευθυντές των Δ.ΙΕΚ, έχοντας ετοιμάσει τους φακέλους των ενιστάμενων εκπαιδευτών,
αναμένουμε το πότε θα τους δεχτεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ προκειμένου να εξετάσουν τις ενστάσεις
και να εκδοθεί επιτέλους ο τελικός πίνακας. Όμως με μεγάλη μας έκπληξη
πληροφορηθήκαμε ότι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ - το οποίο έβγαλε την πρόσκληση και έχει την
διαχείριση του έργου των ΔΙΕΚ της Χώρας - παραπέμπει την εκδίκαση των ενστάσεων στην
ΓΓΔΒΜ, ενώ υπάλληλοι της δεύτερης επικαλούνται (και δικαίως) αναρμοδιότητα. Αν είναι
δυνατόν!!!! Εδώ και δέκα μέρες έχει βαλτώσει μια διαδικασία που ξεκίνησε στις 2
Αυγούστου!!!
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας «Το διδακτικό έτος στα
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) άρχεται την 1η Οκτωβρίου και, σε περίπτωση
Σαββάτου ή Κυριακής, μετατίθεται την αμέσως επομένη Δευτέρα». Έτσι για φέτος βάσει
του νόμου 5954/2-7-2014 τα ΙΕΚ πρέπει να ξεκινήσουν την Δευτέρα 1η Οκτωβρίου.
Αντιλαμβάνεσθε, ότι εφόσον ακόμα δεν έχουν εξετασθεί οι ενστάσεις των υποψηφίων
εκπαιδευτών, είναι ΑΝΕΦΙΚΤΟ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΟΡΆ ΣΥΝΝΟΜΟΙ!!! Πάλι οι
διευθυντές, το προσωπικό και οι εκπαιδευτές θα «τρέχουν» για αναπληρώσεις, χωρίς να

ευθύνονται για τις αδικαιολόγητα χαμένες προθεσμίες, με άμεση συνέπεια την ταλαιπωρία
και των στην συντριπτική πλειοψηφία εργαζομένων σπουδαστών μας .
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε πολύ, όπως άμεσα μεριμνήσετε προκειμένου να
ολοκληρωθεί η διαδικασία από όποιον αποφασίσετε και να δημοσιευθούν οι οριστικοί
πίνακες των υποψηφίων εκπαιδευτών, έστω μέχρι το αργότερο την προσεχή Δευτέρα το
βράδυ ώστε να προβούμε στον «γολγοθά» των αναθέσεων την επόμενη βδομάδα.
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
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