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ΕΕΚ
Αξιότιμε κφριε Γενικζ
Σο Δ.. τθσ ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ χαιρετίηει τθν προςπάκεια τθσ κυβζρνθςθσ να
κεραπεφςει πακογζνειεσ και να επιχειριςει μια μεγάλθ και ριηικι αλλαγι
ςτθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ με το Νομοςχζδιο «Εκνικό
φςτθμα Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, Κατάρτιςθσ και Διά Βίου Μάκθςθσ
και άλλεσ διατάξεισ». Επί του ανωτζρω Νομοςχεδίου για τθν ΕΕΚ θ
ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ οφείλει να ςασ υποβάλει τισ κατωτζρω επιςθμάνςεισ –
τροποποιιςεισ (όπωσ εμφαίνεται κατωτζρω με ζντονο χρϊμα) αναφορικϊσ
με τθν Κατάρτιςθ και άλλα κζματα που άπτονται των αρμοδιοτιτων μασ.
υγκεκριμζνα:
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. Ο Διευκυντισ πρζπει να διακζτει αυξθμζνα τυπικά και
ουςιαςτικά προςόντα, πτυχίο ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι
ιςότιμο τίτλο τθσ αλλοδαπισ και 4ετι προχπθρεςία ςε δομζσ τθσ
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ.

2. Ο Διευκυντισ δθμόςιασ Ε..Κ. είναι
παιδαγωγικόσ, διοικθτικόσ,
οικονομικόσ υπεφκυνοσ κακϊσ και πεικαρχικόσ προϊςτάμενοσ τθσ διότι:
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
επιτυχϊσ ςτα κακικοντά του, όςον αφορά το εκπαιδευτικό ζργο τθσ δομισ.
5. ε κάκε δθμόςια Ε..Κ. που φοιτοφν τουλάχιςτον 80 καταρτιηόμενοι
τοποκετείται Τποδιευκυντισ, μόνιμοσ εκπαιδευτικόσ, με προχπθρεςία
τουλάχιςτον 3 ετών, ςε δομζσ τθσ ΕΕΚ, ο οποίοσ ςυνεπικουρεί τον
διευκυντι ςτο ζργο του. Τπθρετεί διοικθτικό προςωπικό για τθ
γραμματειακι υποςτιριξθ και τθν εξυπθρζτθςθ του οργανωτικοφ
ςχεδιαςμοφ-προγραμματιςμοφ για τθν πραγματοποίθςθ των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν. Ειδικότερα, το διοικθτικό προςωπικό μεριμνά ιδίωσ για τθν
τιρθςθ πρωτοκόλλου και αλλθλογραφίασ, τθ διακίνθςθ εγγράφων, τθν
αρχειοκζτθςθ αυτϊν και τθν επιμζλεια τθσ αλλθλογραφίασ, τθν
αναπαραγωγι των εγγράφων και του λοιποφ ζντυπου διοικθτικοφ ι
εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τθ ςυμπλιρωςθ και τιρθςθ των προβλεπόμενων
εντφπων και εγγράφων, κακϊσ και τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ του
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ των Ε..Κ. τθσ Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν..
ΑΡΘΡΟ 23 «Όροι και διαδικαςίεσ ίδρυςθσ των Ι.Ε.Κ.»
1.Σα δθμόςια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Παιδείασ και
Θρθςκευμάτων τα οποία κατά τθ λιξθ δφο (2) ςυνεχόμενων ετϊν
κατάρτιςθσ από το ζτοσ κατάρτιςθσ 2020-2021 και εφεξισ, ζχουν ςυνολικό
κατ’ ζτοσ αρικμό φοιτοφντων/καταρτιηομζνων που δεν υπερβαίνει τουσ
ογδόντα (80), τίκενται ςε αναςτολι λειτουργίασ ι ςυγχωνεφονται με άλλα
δθμόςια Ι.Ε.Κ. ε αυτζσ τισ περιπτώςεισ δφναται να δθμιουργθκεί
παράρτθμα του ΙΕΚ ι τμθμάτων αυτοφ.

Ειδικότερα για τα δθμόςια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Παιδείασ και
Θρθςκευμάτων που λειτουργοφν ςτισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ Κεντρικοφ,
Νότιου, Βόρειου, Δυτικοφ Σομζα Ακθνϊν, Πειραιϊσ και Θεςςαλονίκθσ, ο
αντίςτοιχοσ ςυνολικόσ κατ’ ζτοσ αρικμόσ φοιτοφντων/καταρτιηομζνων για
τθν εφαρμογι του προθγοφμενου εδαφίου ορίηεται ςε διακόςιουσ (200).
Ειδικϊσ, δθμόςια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Παιδείασ και
Θρθςκευμάτων ςε απομακρυςμζνεσ και παραμεκόριεσ περιοχζσ κακώσ και
ςε νθςιά δφναται να λειτουργοφν με ςυνολικό κατ’ ζτοσ αρικμό
φοιτοφντων/καταρτιηόμενων μικρότερο των ογδόντα (80).
ΑΡΘΡΟ 27 Πρακτικι άςκθςθ – Μακθτεία
1. Οι καταρτιηόμενοι των Ι.Ε.Κ. δφνανται να πραγματοποιοφν τθν πρακτικι
άςκθςθ ι τθ μακθτεία ςε φυςικά πρόςωπα, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., δθμόςιεσ
υπθρεςίεσ και επιχειριςεισ με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του
παρόντοσ, υπό τθν εποπτεία του Δ.Ι.Ε.Κ. ςτο οποίο φοιτοφν. Η περίοδοσ τθσ
πρακτικισ άςκθςθσ μπορεί να είναι ςυνεχιηόμενθ ι τμθματικι, φςτερα από
τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ κεωρθτικισ και εργαςτθριακισ κατάρτιςθσ του
δευτζρου εξαμινου.
Προτείνεται θ αφαίρεςθ του χρονικοφ ορίου ολοκλιρωςθσ τθσ πρακτικισ
κακώσ οι εργοδότεσ δεν είναι πολφ πρόκυμοι να προςφζρουν κζςεισ
πρακτικισ άςκθςθσ, ακόμα και μθ αμειβόμενθσ. Σώρα που θ πρακτικι
πλζον κα είναι αμειβόμενθ κεωροφμε ότι οι εργοδότεσ κα δυςκολευτοφν
να αναλάβουν οποιαδιποτε δαπάνθ.
Άρκρο 30 Κανονιςμοί Λειτουργίασ των Ι.Ε.Κ.
Παρ. 1ε Οι προχποκζςεισ, οι όροι και θ διαδικαςία υλοποίθςθσ και
διαχείριςθσ που αφορά ςτισ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, κακϊσ και τθ
ςυμμετοχι ςε εκνικά, ευρωπαϊκά, και διεκνι προγράμματα, τα οποία
γίνονται με ευκφνθ και εποπτεία τθσ διοίκθςθσ του Ι.Ε.Κ.
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 που
καλφπτει τισ ανάγκεσ διοίκθςθσ εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ τθσ φφςθσ και τθσ
αποςτολισ των Ι.Ε.Κ, με εξαετι (6) προχπθρεςία τουλάχιςτον, ςε δομζσ τθσ
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ. υνεκτιμϊνται μεταπτυχιακζσ
ςπουδζσ, κακϊσ και επαγγελματικι και διοικθτικι εμπειρία.

1ε) Η κθτεία του Διευκυντι είναι τριετισ. Η υπθρεςία του ςτθ κζςθ του
Διευκυντι, ωσ προσ τθν οργανικι κζςθ που κατείχε είναι ςυνεχισ, μετά δε τθ
λιξθ τθσ κθτείασ του, αυτόσ επανζρχεται αυτοδικαίωσ ςτον φορζα όπου
υπθρετοφςε, πριν τθν επιλογι του ωσ Διευκυντι. Ο χρόνοσ άςκθςθσ των
κακθκόντων του Διευκυντι δθμοςίου ΙΕΚ, αρμοδιότθτασ του Τπουργείου
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, λογίηεται ωσ χρόνοσ άςκθςθσ διδακτικών
κακθκόντων, εφόςον πρόκειται για μόνιμο εκπαιδευτικό τθσ δθμόςιασ
εκπαίδευςθσ, και ωσ χρόνοσ άςκθςθσ διοίκθςθσ εκπαιδευτικισ μονάδασ.
2. Ο Διευκυντισ του δθμόςιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότθτασ του Τπουργείου
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων προΐςταται του προςωπικοφ του I.E.K., είναι
επιςτθμονικόσ, παιδαγωγικόσ, διοικθτικόσ, οικονομικόσ υπεφκυνοσ κακϊσ
και πεικαρχικόσ προϊςτάμενοσ του Ι.Ε.Κ.:
Ο Διευκυντισ αςκεί (μεταξφ άλλων) ιδίωσ τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
α) ςυντονίηει και ζχει τθν ευκφνθ για τθν εφρυκμθ λειτουργία και
διαχείριςθ του Ι.Ε.Κ.,
βγ) τθν εφαρμογι των ειδικϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων που αφοροφν
ςε καταρτιηόμενουσ με αναπθρίεσ ι ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ,
γ) υντονίηει τθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτϊν τθν οποία
πραγματοποιεί , ςε ςυνεργαςία με τον/τουσ Τποδιευκυντι/ζσ.
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 βακμοφ τουλάχιςτον Βϋ 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 τουλάχιςτον τετραετι (4) προχπθρεςία τουλάχιςτον, ςτθν
επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ και να διακζτει τα απαραίτθτα
προςόντα που απαιτοφνται για τθ κζςθ του.

Ο Τποδιευκυντισ αςκεί ιδίωσ τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
β) για τθν αξιολόγθςθ, εποπτεία και παρακολοφκθςθ του εκπαιδευτικοφ
ζργου,
γ) ςυνεπικουρεί τον Διευκυντι και μεριμνά για τθν εκτζλεςθ των
αποφάςεων του
δ) υμμετζχει μαηί με τον άλλο Τποδιευκυντι , όπου υπάρχει ςτθν
διαδικαςία αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτών.
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.
ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ:
α) φμφωνα 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, διότι γνωρίηει τισ ιδιαιτερότθτεσ και τα προβλιματά τθσ. Άλλωςτε
και ςε διοικθτικό επίπεδο κα προΐςταται Τποδιευκυντών και
αποςπαςμζνων εκπαιδευτικών ςτθ Γραμματεία του ΙΕΚ, οπότε δεν είναι
δυνατό να λειτουργιςει επιτυχώσ 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) Σζλοσ κα πρζπει να μθ λθςμονοφμε, ότι τα ΙΕΚ δεν είναι παραρτιματα
πολυεκνικών εταιρειών, αλλά Εκπαιδευτικοί Οργανιςμοί, όπου ο

εκάςτοτε Διευκυντισ διαχειρίηεται ανκρϊπινεσ ψυχζσ/προςωπικότθτεσ και
αντιμετωπίηει κακθμερινϊσ ακόμα και
προςωπικά / οικογενειακά
προβλιματα καταρτιηομζνων καλοφμενοσ ωσ παιδαγωγόσ πλζον να δϊςει
εφικτζσ λφςεισ, που δεν προβλζπονται πάντα από τισ κείμενεσ διατάξεισ
κινοφμενοσ με γνϊμονα το καλό του καταρτιηόμενου. Εφόςον ο Διευκυντισ
προΐςταται του ΙΕΚ και άρα ζχει όλεσ τισ ευκφνεσ είναι αντιδεοντολογικό να
ανατίκενται παιδαγωγικι ευκφνθ ςτον Τποδιευκυντι και όχι ςτον
Διευκυντι.
Εμείσ πιςτεφουμε ότι ο διευκυντισ του ΙΕΚ πρζπει να είναι εκπαιδευτικόσ
πάνω απ’ όλα θγζτθσ. Πιςτεφουμε ςτον θγζτθ, ο οποίοσ κατά κφριο λόγο
εμπνζει και κακοδθγεί όλθ τθν εκπαιδευτικι μονάδα λειτουργϊντασ ωσ
παράδειγμα θκικισ, αξιϊν, διορατικότθτασ, αποτελεςματικότθτασ και
ευελιξίασ. Να κζτει όραμα, ςτρατθγικι και ςτόχουσ, να μπορεί να επιλζγει
τα άτομα ϊςτε να ζχει τθν δυνατότθτα να δθμιουργιςει δυνατι ομάδα από
δυνατοφσ επαγγελματίεσ. Να μπορεί να ζχει τα μζςα για να
πραγματοποιιςει τουσ ςτόχουσ του. Να μθ παρακαλάει για εξεφρεςθ
πόρων, να παρακαλάει για να εγκρικεί (από ποιόν;) μια δαπάνθ για ζνα
ροφτερ ι ζνα ςκλθρό δίςκο που χάλαςε, πολφ περιςςότερο για κάποια
υλικά εκπαίδευςθσ που χωρίσ αυτά δεν γίνεται απλά μάκθμα και τελικϊσ να
εμπαίηεται!!!
γ) χετικά με τθν πρόταςθ τθσ Ζνωςθσ μασ για μείωςθ των ορίων του
πλικουσ των καταρτιηομζνων που απαιτείται για τθν αναςτολι
λειτουργίασ των ΔΙΕΚ: Δυςτυχϊσ, κφριε Γενικζ, θ Ελλάδα βρίςκεται ςε ζνα
δθμογραφικό αδιζξοδο. Ενϊ θ πορεία τθσ ελλθνικισ γονιμότθτασ
μεταπολεμικά χαρακτθρίςτθκε από άνκθςθ με ιδιαίτερα παραγωγικι
περίοδο αυτι μεταξφ 1960-1980, από το 1980 και μετά όμωσ θ ελλθνικι
γονιμότθτα κατζρρευςε φτάνοντασ ςτο 2011 όταν οι γεννιςεισ ιταν
λιγότερεσ από τουσ κανάτουσ (αρνθτικό ιςοηφγιο γεννιςεων και κανάτων),
για πρϊτθ φορά από τθν κατοχι το 1944! Από τα ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΑΣ
προκφπτει ότι θ δθμογραφικι κατάρρευςθ του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ
ξεκίνθςε τθ δεκαετία του 1980, όταν οι γεννιςεισ ανά ζτοσ μειϊκθκαν από
τισ 150.000 ςτισ 100.000 φτάνοντασ ςτο 2011 που για πρϊτθ φορά
μεταπολεμικά ο αρικμόσ των κανάτων ξεπζραςε αυτόν των γεννιςεων.
Η πιο δυςοίωνθ πρόβλεψθ όμωσ ςυνοψίηεται ςτθ βακιά γιρανςι του θ
οποία ςταδιακά κα ςυντελεςτεί: από το ςυνολικό πλθκυςμό των 6,5 - 8
εκατομμφριων το 2050, τα 3,4 εκατομμφρια (36%) κα είναι άνω των 65 ετϊν
Και μθ ξεχνάμε ότι φζτοσ μόνο ζκλειςαν 56 δθμοτικά ςχολεία και 69
νθπιαγωγεία ςε όλθ τθ χϊρα λόγω ζλλειψθσ μακθτϊν.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω δεδομζνα κεωροφμε περιςςότερο
δίκαιο και ορκολογικό το όριο των 80 και 200 καταρτιηομζνων αντίςτοιχα
για τα ΔΙΕΚ τθσ χϊρασ.

Γενικότερα:
Κατά τα άλλα, κφριε Γενικζ, 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.
-Σθν προςπάκεια να αναβακμιςτοφν τα ΕΠΑΛ και τα 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.
-Σθν κεςμοκζτθςθ Αγγλόφωνων τμθμάτων ςτα ΙΕΚ
-Σθν κεςμοκζτθςθ και λειτουργία Γραφείων ταδιοδρομίασ (ΓΕΑ) ςε κάκε
ΙΕΚ
-Σθν κεςμοκζτθςθ τμθμάτων «Εξ αποςτάςεωσ Κατάρτιςθ» ςτα ΙΕΚ
-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.
Κφριε Γενικζ
Σο παρόν νομοςχζδιο του υπουργείου 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
«ςυνδζςει» τθν Παιδεία με τθν Αγορά Εργαςίασ. Αυτι θ ςφνδεςθ
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. Πάντωσ να είςτε βζβαιοσ ότι οι εκπαιδευτικοί
και μάλιςτα εμείσ οι διευκυντζσ των δθμοςίων ΙΕΚ, που ζχουμε ςτθρίξει με
κάκε τρόπο τα δθμόςια ΙΕΚ ςε δφςκολουσ καιροφσ, κα είμαςτε οι πρϊτοι που
κα ςτθρίξουν και πάλι κάκε μεταρρυκμιςτικι προςπάκεια τθσ κυβζρνθςθσ,
δίνοντασ πάντα τον καλφτερο μασ εαυτό ςτο ςκοπό που ζχουμε αφοςιωκεί
και υπθρετοφμε. Σθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ των Ελλινων.
τθ διάκεςι ςασ για κάκε διευκρίνιςθ.
Καλι επιτυχία ςτο νομοςχζδιο!
Με εκτίμθςθ
Για το Δ
Ο Πρόεδροσ

Γιϊργοσ Διαμαντόπουλοσ

Ο Γ. Γραμματζασ

Αναςτάςιοσ Κακοφροσ

