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Σο Δ.. τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Διευκυντϊν Δθμοςίων Ινςτιτοφτων
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ) ευχαριςτεί για τθν πρόςκλθςθ τθσ
Διαρκοφσ Επιτροπισ Μορφωτικϊν Τποκζςεων τθσ Βουλισ, προκειμζνου να
ςυμμετζχει ςτθν ςυνεδρίαςθ – ςυηιτθςθ επί του Νομοςχζδιου του ςχετικοφ
με τθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ, Κατάρτιςθ και Διά Βίου Μάκθςθ με τον
τίτλο «Εκνικό φςτθμα Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, Κατάρτιςθσ και Διά
Βίου Μάκθςθσ και άλλεσ διατάξεισ». Επί του ανωτζρω Νομοςχεδίου θ
ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ οφείλει να ςασ υποβάλει τισ κατωτζρω κζςεισ - επιςθμάνςεισ και
προτάςεισ αναφορικϊσ με τθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ και
άλλα κζματα που άπτονται των αρμοδιοτιτων μασ.
ΘΕΕΙ
Κατ’ αρχάσ ςε γενικζσ γραμμζσ πιςτεφουμε, ότι το παρόν όπωσ κατατζκθκε
τελικά νομοςχζδιο (ζγιναν ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ από το Τπουργείο μετά τθν
διαβοφλευςθ) είναι προσ τθν ςωςτι κατεφκυνςθ με κετικά ςτοιχεία.
Θεωροφμε ότι το ςθμαντικότερο είναι θ προςπάκεια ςφνδεςθσ τθσ ΕΕΚ με
τθν αγορά εργαςίασ με τθν ςυμμετοχι των κοινωνικϊν εταίρων.

Είναι γενικι θ διαπίςτωςθ, ότι θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα
είναι υποβακμιςμζνθ και απαξιωμζνθ από τθν ελλθνικι κοινωνία. Μόνο
ζνασ ςτουσ τρεισ απόφοιτουσ γυμναςίου επιλζγει το επαγγελματικό λφκειο,
ςε αντίκεςθ με πολλζσ από τισ άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, που τα ποςοςτά
είναι αντίςτροφα.
Σα πράγματα προςπάκθςε να βελτιϊςει και ο
Ν.4186/2013 και το προτελευταίο νομοςχζδιο με τθ «νζα αρχι για τα ΕΠΑΛ»
επινοϊντασ «κίνθτρα» που αναφζρονται ςε ευκολότερουσ ι προνομιακοφσ
τρόπουσ πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, τθν μακθτεία ςτα ΕΠΑΛ
και ςτθ ςυνζχει τθν ευκολότερθ κτιςθ του επιπζδου 5 του Εκνικοφ Πλαιςίου
Προςόντων, αλλά δυςτυχϊσ με όχι κεαματικά αποτελζςματα.
Θεωροφμε ςωςτι τθν προςπάκεια για τθν αναβάκμιςθ και βελτίωςθ τθσ
ελκυςτικότθτασ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ που προςφζρουν τα ΕΠΑΛ,
αλλά θ όποια διευκόλυνςθ για ςπουδζσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ζναντι
τθσ ουςιαςτικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, κα αποςτακεροποιιςει όχι
μόνο τθν ΕΕΚ αλλά γενικότερα τθν δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ.
Είμαςτε υπζρ τθσ ςτροφισ ςτθ ςφγχρονθ επαγγελματικι εκπαίδευςθ και
υπζρ τθσ ςτρατθγικισ επιλογισ τθσ ςφνδεςθσ τθσ με τθν αγορά εργαςίασ.
Όμωσ κεωροφμε ότι θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ ζχει διαφορζσ από τθν
επαγγελματικι κατάρτιςθ. Η επαγγελματικι εκπαίδευςθ που παρζχεται ςτο
ΕΠΑΛ πρζπει να είναι γενικι και να μθν εξειδικεφεται περαιτζρω. Η
Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ αποςκοπεί ςτθν απόκτθςθ βαςικϊν
επαγγελματικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων ς’ ζναν ευρφτερο κλάδο
οικονομικισ δραςτθριότθτασ ι επαγγελμάτων. Ο απόφοιτοσ αποκτά μία
ςχετικά μεγάλθ επαγγελματικι ευελιξία, αλλά όχι τθν εξειδίκευςθ εκείνθ που
κα του εξαςφαλίςει μια ςυγκεκριμζνθ κζςθ εργαςίασ.
Αυτζσ τισ
εξειδικευμζνεσ επαγγελματικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, που κα του
εξαςφαλίςουν μια ςυγκεκριμζνθ κζςθ εργαςίασ, ο ενδιαφερόμενοσ κα τισ
αποκτιςει ωσ καταρτιηόμενοσ ςτθν Επαγγελματικι Κατάρτιςθ. Εξάλλου
ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ κεωρίεσ για τθ ςχεδίαςθ εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, για τθν κάλυψθ των
ςφγχρονων εργαςιακϊν αναγκϊν, απαιτείται θ δθμιουργία ευρφτερων
τεχνολογικϊν και επαγγελματικϊν τομζων, αφοφ οι ραγδαίεσ τεχνολογικζσ
αλλαγζσ είτε αλλάηουν επαγγζλματα, είτε δθμιουργοφν νζα επαγγζλματα,
είτε πολφ περιςςότερο καταργοφν πολλά από τα παλιά επαγγζλματα. Αυτόσ
είναι λοιπόν ο λόγοσ που επιβάλει μια ευρφτερθ τεχνολογικι και
επαγγελματικι υποδομι για τουσ μακθτζσ του ΕΠΑΛ, ϊςτε να μποροφν να
ανταπεξζλκουν με ευελιξία ςε ανϊτερο επίπεδο επαγγελματικισ κατάρτιςθσ
πλζον, αντί να εξειδικευκοφν νωρίσ ςε κάτι που κα ξεπεραςτεί από τισ
εξελίξεισ.

Σον ρόλο τθσ ειδίκευςθσ και γενικά τθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ
κεωροφμε ότι πρζπει να τον ζχει το ΙΕΚ, το οποίο πρζπει να αναβακμιςτεί και
να κεραπευτοφν οι διαπιςτωμζνεσ αδυναμίεσ του, ϊςτε να ςυμβάλλει
αποφαςιςτικά ςτθ μακροχρόνια ανάπτυξθ τθσ χϊρασ και δευτερευόντωσ θ
ΕΚ.
Επίςθσ ςτο ςθμερινό ταχζωσ μεταβαλλόμενο περιβάλλον με τον καταιγιςμό
γνϊςεων και τισ όλο και μεγαλφτερεσ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ, θ διά
βίου μάκθςθ, θ ςυνεχισ και ςυμπλθρωματικι εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ
(reskilling, upskilling) πρζπει να αποτελοφν προτεραιότθτα για κάκε
εργαηόμενο.
Κατόπιν των ανωτζρω πιςτεφουμε ςτθν αναβάκμιςθ και βελτίωςθ του ΕΠΑΛ,
αλλά θ μακθτεία πρζπει να αφορά τον καταρτιηόμενο των ΙΕΚ. Οφτωσ ι
άλλωσ οι απόφοιτοι των διαφόρων ειδικοτιτων από τα ΕΠΑΛ δφνανται να
καταταγοφν ςτο Γϋ εξάμθνο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ των ΙΕΚ, να ςυνεχίςουν
και να ολοκλθρϊςουν τθν κατάρτιςθ, πραγματοποιϊντασ είτε τθν Πρακτικι
Άςκθςθ είτε τθν Μακθτεία του Εϋ εξαμινου.
Η όποια μεταρρφκμιςθ πρζπει να ςτοχεφει ςε βάκοσ χρόνου και ςε κεραπεία
όλων των πακογενειϊν του ςυςτιματοσ. Η ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ κεωρεί ότι δεν αρκεί
να βγοφμε προςωρινά από τθν κρίςθ, αλλά πρζπει να φροντίςουμε οι
επόμενεσ γενιζσ να μθν μπουν ςε ανάλογεσ περιπζτειεσ.
Κατά τα άλλα, ςυμφωνοφμε απολφτωσ ότι το νομοςχζδιο είναι προσ τθν
ςωςτι κατεφκυνςθ με κετικά ςτοιχεία εκ των οποίων κεωροφμε
ςθμαντικότερα τα κάτωκι:
-Σθν προςπάκεια να υπάρξει ςφνδεςθ τθσ ΕΕΚ με τθν αγορά εργαςίασ με τθν
ςυμμετοχι των κοινωνικϊν εταίρων με τθν κεςμοκζτθςθ Κεντρικοφ
υμβουλίου Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Κ..Ε.Ε.Κ.),
περιφερειακϊν υμβουλίων φνδεςθσ με τθν Παραγωγι και τθν Αγορά
Εργαςίασ (..Π.Α.Ε.) και τζλοσ τθν κεςμοκζτθςθ Κεντρικισ Επιςτθμονικισ
Επιτροπισ (Κ.Ε.Ε.) ςτο Τπουργείο Παιδείασ.
-Σθν προςπάκεια να αναβακμιςτοφν τα ΕΠΑΛ με τθν κεςμοκζτθςθ των
Προτφπων ΕΠΑΛ, κεςμοκζτθςθ που αφορά και τα ΙΕΚ με τθν ίδρυςθ
Πειραματικϊν και Θεματικϊν ΙΕΚ.
-Σθ δυνατότθτα που δίνεται ςτθν κινθτικότθτα και διαπερατότθτα ανάμεςα
ςτα επίπεδα του πλαιςίου προςόντων ειδικότερα από το 5 ςτο 6.
-Σθν κάλυψθ του μεγάλου κενοφ ςτο Επίπεδο 3 με τθν δθμιουργία των Ε..Κ.,
κεωρϊντασ κενό όχι τόςο για μακθτζσ θλικίασ 16 -18 ετϊν, οι οποίοι μποροφν
να φοιτιςουν ςτα ΕΠΑΛ, αλλά για ενιλικεσ που δεν ζχουν τελειϊςει Λφκειο

είναι άνεργοι, ι υποαπαςχολοφμενοι, ι αλλοδαποί, ι μετανάςτεσ και
γενικότερα άτομα από ευάλωτεσ ομάδεσ, που κζλουν να καταρτιςτοφν αλλά
δεν μποροφν ςτα ΙΕΚ και δεν επικυμοφν να επιςτρζψουν ςτο Λφκειο.
-Σθν κεςμοκζτθςθ Αγγλόφωνων τμθμάτων ςτα ΙΕΚ
-Σθν κεςμοκζτθςθ και λειτουργία Γραφείων ταδιοδρομίασ (ΓΕΑ) ςε κάκε
ΙΕΚ.
-Σθν δυνατότθτα που προςφζρει το νομοςχζδιο για δθμιουργία τμθμάτων
«Εξ αποςτάςεωσ Κατάρτιςθσ» ςτα ΙΕΚ, αν και ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ
δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κατάρτιςθ «εξ αποςτάςεωσ».
-Σθν κεςμοκζτθςθ ςυςτιματοσ «Αποτίμθςθσ» του κεςμοφ των ΙΕΚ, ενόσ
κεςμοφ από το 1992, που ποτζ από καμιά κυβζρνθςθ δεν αξιολογικθκε
ςυςτθματικά. Πολφ ςθμαντικό κα είναι το γεγονόσ τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ
πορείασ των αποφοίτων ΙΕΚ και του βακμοφ απορρόφθςθσ τουσ ςτθν αγορά
εργαςίασ.
Πιο ςυγκεκριμζνα και κατ’ άρκρο ζχουμε να προτείνουμε τα εξισ
(ςυμπλιρωςθ ι τροποποίθςθ με ζντονα γράμματα):
ΑΡΘΡΟ 5 Κεντρικό υμβοφλιο Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ
(Κ..Ε.Ε.Κ.)
2.α υμμετοχι ςτο Κ..Ε.Ε.Κ. και εκπροςώπου τθσ ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ με τον
αναπλθρωτι του.
Θεωροφμε ότι το Κ..Ε.Ε.Κ. χωρίσ εκπρόςωπο των μαχόμενων εκπαιδευτικϊν
- διευκυντϊν των ΔΙΕΚ παρουςιάηει ζνα μεγάλο κενό ςτθν αντιπροςωπευτικι
ςφνκεςθ που ςτοχεφει ο νομοκζτθσ.
Πιςτεφουμε ότι θ φπαρξθ τόςο του Κ..Ε.Ε.Κ. όςο και θ κεςμοκζτθςθ (Άρκρο
6) ενδεκαμελϊν περιφερειακϊν υμβουλίων φνδεςθσ με τθν Παραγωγι και
τθν Αγορά Εργαςίασ (..Π.Α.Ε.) και φυςικά (Άρκρο 7) θ κεςμοκζτθςθ
Κεντρικισ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ (Κ.Ε.Ε.), είναι απόλυτα επιβεβλθμζνεσ
μεταρρυκμίςεισ. Αρκεί να λειτουργιςουν και να παράγουν ζργο. Οι
επιφυλάξεισ μασ οφείλονται ςτο γεγονόσ ότι μετά τθν κατάργθςθ του Ο.Ε.Ε.Κ.
το 2010, όλεσ οι κεςμοκετθμζνεσ επιτροπζσ (πχ Περιφερειακζσ Επιτροπζσ
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ) ακόμθ και οι περίφθμεσ Περιφερειακζσ
Διευκφνςεισ Δια Βίου (Ν.4186) δεν λειτοφργθςαν.
ΑΡΘΡΟ 13 Διοίκθςθ και ςτελζχωςθ των Ε..Κ.
1.β) Διευκυντισ δθμόςιασ Ε..Κ. αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Παιδείασ και
Θρθςκευμάτων πρζπει να είναι μόνιμοσ εκπαιδευτικόσ τθσ δθμόςιασ

εκπαίδευςθσ βακμοφ Αϋ. Ο Διευκυντισ πρζπει να διακζτει αυξθμζνα
τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα, πτυχίο ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ
θμεδαπισ ι ιςότιμο τίτλο τθσ αλλοδαπισ και ςθμαντικι εμπειρία ςε κζςθ
ευκφνθσ ςτθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ.
2. Ο Διευκυντισ δθμόςιασ Ε..Κ. είναι υπεφκυνοσ για τθν εφρυκμθ
λειτουργία τθσ Ε..Κ., παιδαγωγικόσ υπεφκυνοσ, διοικθτικόσ υπεφκυνοσ,
πεικαρχικόσ προϊςτάμενοσ κακϊσ και οικονομικόσ υπεφκυνοσ τθσ διότι
ςφμφωνα με το νόμο του ανατίκενται τα ακόλουκα κακικοντα:
γ) ανακζτει ςτουσ εκπαιδευτζσ τθσ Ε..Κ. ςυγκεκριμζνα κακικοντα που
ςυνδζονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό ζργο, βάςει των Οδθγϊν
Κατάρτιςθσ, και τουσ αξιολογεί,
ςτ) εποπτεφει και ςτθρίηει τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία του κεωρθτικοφ και
εργαςτθριακοφ μζρουσ, κακϊσ και τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ι του
προγράμματοσ μάκθςθσ ςε εργαςιακό χϊρο,
η) προωκεί και ςυντονίηει τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των δομϊν και των
παρεχόμενων εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν.
Επιπροςκζτωσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία ςε εκπαιδευτικζσ
δομζσ τοποκετείται μόνιμοσ εκπαιδευτικόσ για να δφναται να
ανταποκρικεί επιτυχώσ ςτα κακικοντά του, όςον αφορά το εκπαιδευτικό
ζργο τθσ δομισ.
3. ε κάκε δθμόςια Ε..Κ. που φοιτοφν τουλάχιςτον 80 καταρτιηόμενοι
τοποκετείται Τποδιευκυντισ, μόνιμοσ εκπαιδευτικόσ τθσ δθμόςιασ
εκπαίδευςθσ, με ςθμαντικι εμπειρία και προχπθρεςία, ςε δομζσ τθσ ΕΕΚ,
ο οποίοσ ςυνεπικουρεί τον διευκυντι ςτο ζργο του.

ΑΡΘΡΟ 31 «Όργανα διοίκθςθσ των Ι.Ε.Κ.»
1.β) Ο Διευκυντισ δθμόςιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Παιδείασ
και Θρθςκευμάτων πρζπει να είναι μόνιμοσ εκπαιδευτικόσ τθσ δθμόςιασ
εκπαίδευςθσ Α΄ Βακμοφ. Ο Διευκυντισ πρζπει να διακζτει αυξθμζνα, τυπικά
και ουςιαςτικά, προςόντα, πτυχίο ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι
ιςότιμο τίτλο τθσ αλλοδαπισ και επιςτθμονικι, τεχνικι ι άλλθ κατάρτιςθ
εμπειρία ςτθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ ι Κατάρτιςθ που καλφπτει τισ
ανάγκεσ διοίκθςθσ εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ τθσ φφςθσ και τθσ αποςτολισ

των ΙΕΚ. υνεκτιμϊνται μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, κακϊσ και επαγγελματικι
και διοικθτικι εμπειρία.
2. Ο Διευκυντισ του δθμόςιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότθτασ του Τπουργείου
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων είναι υπζυκυνοσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία
του προΐςταται του προςωπικοφ του I.E.K., είναι επιςτθμονικόσ,
παιδαγωγικόσ, διοικθτικόσ, οικονομικόσ υπεφκυνοσ κακϊσ και πεικαρχικόσ
προϊςτάμενοσ του Ι.Ε.Κ. (για τουσ κάτωκι λόγουσ όπωσ αναγράφονται ςτο
νόμο):
Ο Διευκυντισ αςκεί (μεταξφ άλλων) ιδίωσ τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
α) ςυντονίηει και ζχει τθν ευκφνθ για τθν εφρυκμθ διοικθτικι λειτουργία και
οικονομικι διαχείριςθ του Ι.Ε.Κ.,
βγ) τθν εφαρμογι των ειδικϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων που αφοροφν
ςε καταρτιηόμενουσ με αναπθρίεσ ι ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ,
γ) αξιολογεί ςε ςυνεργαςία με τον/ τουσ υποδιευκυντι/υποδιευκυντζσ τουσ
εκπαιδευτζσ και ςυντονίηει τθ διαδικαςία.
ε) ανακζτει ςτουσ εκπαιδευτζσ των Ι.Ε.Κ. ςυγκεκριμζνα κακικοντα που
ςυνδζονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό ζργο βάςει των Οδθγϊν
Κατάρτιςθσ, όπωσ αυτά που ςχετίηονται με τον επαγγελματικό
προςανατολιςμό, τθν υλοποίθςθ των καινοτόμων εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων και δράςεων, τθν εργαςτθριακι εκπαίδευςθ, τθν πρακτικι
άςκθςθ και τθ μακθτεία των καταρτιηομζνων, τθν εφαρμογι
προγραμμάτων ειςαγωγισ και διδακτικισ αξιοποίθςθσ των νζων
τεχνολογιϊν και τθσ πλθροφορικισ, κακϊσ και τθν εν γζνει λειτουργία του
Ι.Ε.Κ.
7. Ο Τποδιευκυντισ δθμοςίου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Παιδείασ
και Θρθςκευμάτων είναι αποςπαςμζνοσ μόνιμοσ εκπαιδευτικόσ τθσ
δθμόςιασ εκπαίδευςθσ ι μόνιμοσ εκπαιδευτικόσ τθσ Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και
επιλζγεται φςτερα από ανοικτι πρόςκλθςθ, θ οποία εκδίδεται από τον
Γενικό Γραμματζα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ&Ν. και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του
Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια». Ο
Τποδιευκυντισ πρζπει να ζχει προχπθρεςία ςτθν Επαγγελματικι
Εκπαίδευςθ ι Κατάρτιςθ, γνϊςθ και εμπειρία ςτισ διδακτικζσ μεκόδουσ τθσ
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ, ςτθν επιμόρφωςθ
εκπαιδευτϊν και να ςυνεπικουρεί το Διευκυντι ςτο ζργο του.

12. Ο Διευκυντισ και ο Τποδιευκυντισ δθμόςιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότθτασ
Τ.ΠΑΙ.Θ. δεν μποροφν να παρζχουν εκπαιδευτικό ζργο ωσ εκπαιδευτζσ ςε
Ι.Ε.Κ., δθμόςιου ι ιδιωτικοφ τομζα.
ΑΡΘΡΟ 33 « Επίδομα κζςθσ ευκφνθσ – Σροποποίθςθ του άρκρου 16 του ν.
4354/2015»
1. «ςτςτ) Διευκυντζσ Γενικϊν Λυκείων, Επαγγελματκϊν Λυκείων, Ενιαίων
Επαγγελματικϊν Γυμναςίων – Λυκείων, Ειδικϊν Επαγγελματικϊν Λυκείων
και Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ (Ε.Ε.Ε.ΕΚ), Δθμοςίων
ΙΕΚ, Μουςικϊν Γυμναςίων με λυκειακζσ τάξεισ και καλλιτεχνικϊν Γυμναςίων
με λυκειακζσ τάξεισ, κακϊσ και Διευκυντϊν εκπαιδευτικϊν μονάδων ςτα
καταςτιματα Κράτθςθσ και ςτο ίδρυμα Αρρζνων Βόλου, τριακόςια (300)
ευρϊ ι εφόςον τα Γενικά και Επαγγελματικά Λφκεια και τα Μουςικά,
Καλλιτεχνικά Γυμνάςια με λυκειακζσ τάξεισ και Δθμόςια ΙΕΚ διακζτουν
εκατόν είκοςι (120) τουλάχιςτον μακθτζσ και οι ςχολικζσ μονάδεσ Ειδικισ
Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) τουλάχιςτον μακθτζσ
τριακόςια πενιντα (350) ευρϊ.»
ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ:
α) φμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία ςε εκπαιδευτικζσ δομζσ
τοποκετείται Διευκυντισ μόνιμοσ εκπαιδευτικόσ για να δφναται να
ανταποκρικεί επιτυχώσ ςτα κακικοντά του, όςον αφορά το εκπαιδευτικό
ζργο τθσ δομισ, διότι γνωρίηει τισ ιδιαιτερότθτεσ και τα προβλιματά τθσ.
Άλλωςτε και ςε διοικθτικό επίπεδο κα προΐςταται Τποδιευκυντϊν και
αποςπαςμζνων εκπαιδευτικϊν ςτθ Γραμματεία του ΙΕΚ, οπότε δεν είναι
δυνατό να λειτουργιςει επιτυχϊσ δυϊκό ςφςτθμα, όπου ο Τποδιευκυντισ
να είναι παιδαγωγικόσ υπεφκυνοσ και να ςυντονίηει τθ διαδικαςία
αξιολόγθςθσ. ε αυτό ςυνθγοροφν και τα ανωτζρω επιςθμανκζντα ςτο
νόμο, όπου ζρχονται ςε αντίκεςθ με τθ ςτζρθςθ τθσ παιδαγωγικισ και
επιςτθμονικισ του ευκφνθσ αφοφ:
- Ο Διευκυντισ κα αξιολογιςει τουσ εκπαιδευτζσ του ΙΕΚ. Φρονοφμε, πωσ
κα υπολείπεται τθσ ικανότθτασ και των απαραίτθτων προςόντων να
αξιολογιςει εκπαιδευτζσ ςε διδακτικό ουςιαςτικϊσ ζργο, αν ο ίδιοσ δεν
είναι εκπαιδευτικόσ και μάλιςτα με ςχετικι προχπθρεςία.
- τα κακικοντά του είναι θ εφαρμογι εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ κλπ, θ ανάκεςθ ςε εκπαιδευτζσ κακικοντα
ςυνδεόμενα με το εκπαιδευτικό ζργο (επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ,
καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ), κακικοντα που απαιτοφν
επαγγελματικι εμπειρία που μόνο μόνιμοσ εκπαιδευτικόσ δφναται να
διακζτει, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτισ ςυγκεκριμζνεσ αξιϊςεισ του
ζργου του.

β) Σο επίδομα ευκφνθσ του Διευκυντι των Δθμοςίων ΙΕΚ κα πρζπει να
είναι τουλάχιςτον του επιπζδου του Διευκυντι Λυκείου και ΕΠΑΛ διότι:
- Σα Δθμόςια ΙΕΚ είναι μεταδευτεροβάκμια κατάρτιςθ και κατϋεπζκταςθ ο
Διευκυντισ του ζχει αυξθμζνεσ ευκφνεσ και πολλαπλά κακικοντα.
- Διαχειρίηεται εκτόσ των καταρτιηομζνων και μεγάλο αρικμό ωρομιςκίων
εκπαιδευτϊν ενϊ
- με το νζο νομοςχζδιο κα ςυμμετζχει ςε Επιτροπζσ για τθ ςφνδεςθ τθσ
κατάρτιςθσ με τθν παραγωγι και τθν αγορά εργαςίασ
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΙΚΑ
Σο παρόν νομοςχζδιο του Τπουργείου φιλοδοξεί ςφμφωνα και με τισ
εξαγγελίεσ τθσ κυβζρνθςθσ να κεραπεφςει χρόνιεσ πακογζνειεσ και να
επιχειριςει μια μεγάλθ και ριηικι αλλαγι ςτθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ
και Κατάρτιςθ προςπακϊντασ να τθν καταςτιςει «υνειδθτι» επιλογι για
τουσ νζουσ και Εργαλείο για τθν οικονομικι ανάταξθ τθσ χϊρασ. Επιχειρεί να
εμπλζξει τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ ςτον ςχεδιαςμό τθσ ΕΕΚ και να
«Παντρζψει» τθν Παιδεία με τθν Αγορά Εργαςίασ. Αυτι ο «γάμοσ»
αναμφιβόλωσ δθμιουργεί και «τεχνικά» αλλά και «ιδεολογικά» ηθτιματα κζματα που ςίγουρα δεν λφνονται με ζνα νόμο και κάποια άρκρα!
Σο ηθτοφμενο είναι θ «εμπλοκι» και θ «ςυνεργαςία» τθσ Αγοράσ και των
κοινωνικϊν εταίρων, θ οποία δεν είναι μόνο κζμα νομοκεςίασ, αλλά
γενικότερθσ φιλοςοφίασ και «κουλτοφρασ» αναγνϊριςθσ τθσ Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ. Η επιτυχία ι όχι του εγχειριματοσ εξαρτάται
κατά ζνα μεγάλο μζροσ από τθν δομι και τθν κουλτοφρα τθσ αγοράσ, θ οποία
οφείλει να αλλάξει. Ειδικά ςτουσ μινεσ τθσ πανδθμίασ φάνθκε με τραγικό
τρόπο το παραγωγικό μασ κενό. Η μακροχρόνια οικονομικι φφεςθ και το
αβζβαιο μζλλον των micro επιχειριςεων, ίςωσ κάνουν πολφ επιφυλακτικοφσ
τουσ εργοδότεσ να προςφζρουν ζςτω και ελάχιςτεσ κζςεισ πρακτικισ
άςκθςθσ είτε μακθτείασ και φυςικά οφτε λόγοσ για κζςεισ εργαςίασ.
Ακόμα και με τισ ελάχιςτεσ μικρζσ ι μεςαίεσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ
είμαςτε επιφυλακτικοί. Είναι λογικό και δικαιολογεί τον εργοδότθ ότι ςε
τζτοιεσ εποχζσ οικονομικισ κρίςθσ να προςπακεί ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ
να διατθριςει, το υπάρχον ανκρϊπινο δυναμικό του, παρά να το επεκτείνει.
Ειδικότερα όςον αφορά τθ υνεχιηόμενθ Επαγγελματικι Κατάρτιςθ, αλλά και
τθν ενδοεπιχειρθςιακι κατάρτιςθ ζχει διαπιςτωκεί τεράςτιο ζλλειμμα
«κουλτοφρασ» επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και διά βίου μάκθςθσ. Δυςτυχϊσ
οι ίδιοι οι επιχειρθματίεσ δεν ενδιαφζρονται και δεν προωκοφν τθν
κατάρτιςθ ωσ αποτελεςματικό και χριςιμο εργαλείο για τον εκςυγχρονιςμό
τθσ επιχείρθςθσ και τθν ανζλιξθ του προςωπικοφ τουσ.

Σα παραπάνω αποτελοφν τισ κζςεισ – εκτιμιςεισ – απόψεισ τθσ Πανελλινιασ
Ζνωςθσ Διευκυντϊν Δθμοςίων Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ
(ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ) επί του νομοςχεδίου, που ζφερε θ κυβζρνθςθ ςε μια πολφ
δφςκολθ ςυγκυρία για τθν παιδεία, για τθν οικονομία και τθν ελλθνικι
κοινωνία, ςε μια χρονιά λίγο πολφ χαμζνθ λόγω κορονοϊοφ και των
ςυνεπειϊν του. Η κεντρικι ιδζα και θ εκτίμθςι μασ είναι ότι το νομοςχζδιο
είναι προσ τθν ςωςτι κατεφκυνςθ αν και χριηει ελαχίςτων βελτιϊςεων.
Οφτωσ ι άλλωσ ζπρεπε κάτι να γίνει αφοφ θ κατάςταςθ ςτθν ΕΕΚ είχε πζςει
πολφ χαμθλά. Ασ ελπίςουμε ότι κα αποδϊςει αυτι θ τελευταία
μεταρρυκμιςτικι προςπάκεια και να επιτευχκεί αν όχι άμεςα τουλάχιςτον ςε
βάκοσ χρόνου θ ςφνδεςθ μεταξφ εκπαίδευςθσ και αγοράσ εργαςίασ, ϊςτε
επιτζλουσ ωσ χϊρα να είμαςτε αφενόσ αυτάρκθσ και αφετζρου να είμαςτε
πάντα ζτοιμοι να ανταποκρινόμαςτε, ςτισ παγκόςμιεσ προκλιςεισ. Σο μόνο
ςίγουρο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί ιταν πάντα αυτοί που ςτιριξαν κάκε
μεταρρφκμιςθ και φυςικά το ίδιο κα πράξουν και τϊρα ςτθρίηοντασ με όλεσ
τουσ τισ δυνάμεισ, αρκεί και θ πολιτεία να τουσ δϊςει και τα κατάλλθλα όπλα.
Σο ηθτοφμενο είναι θ ςτιριξθ του κόςμου τθσ εργαςίασ…
τθ διάκεςι ςασ για κάκε επεξιγθςθ - διευκρίνιςθ.
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