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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
(ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΙΕΚ)
Αναφορικϊσ με τθν δθμόςια καταγγελία – δυςφιμιςθ των Διευκυντϊν Δθμοςίων
ΙΕΚ περί μθ τιρθςθσ οδθγιϊν αναφορικϊσ με τισ ανακζςεισ από το «Σωματείο
Εκπαιδευτϊν Δθμοςίων Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ & Λοιπϊν Φορζων
Διά Βίου Μάκθςθσ του Δθμοςίου», θ Πανελλινια Ζνωςθ Διευκυντϊν Δθμοςίων
Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ, ζχει να κατακζςει τα ακόλουκα:
Σφμφωνα με το Ν. 4763/2020 (Α’ 254) «Εκνικό Σφςτθμα Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ, Κατάρτιςθσ και Διά Βίου Μάκθςθσ, αλλά και ςφμφωνα με τθν υπ. αρ.
Κ1/104717/13-8-2020 (ΦΕΚ 3393 τ. Βϋ) «Κανονιςμόσ Διαχείριςθσ του Μθτρϊου
Εκπαιδευτϊν Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ των Ι.Ε.Κ. αρ. 3 παρ. 7 «Τυχόν ενςτάςεισ,
αιτήςεισ θεραπείασ ή ιεραρχικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται μόνο μία φορά μζςα
ςτην αποκλειςτική προθεςμία δφο (02) ημερών, από την ανακοίνωςη των
αναθζςεων διδακτικοφ ζργου ςτουσ εκπαιδευτζσ και μόνο ςτα Δ.ΙΕΚ». Επομζνωσ ο
οιοςδιποτε εκπαιδευτισ ζκρινε, ότι αδικικθκε κατά τισ ανακζςεισ είχε το ανωτζρω
δικαίωμα. Όλοι οι διευκυντζσ είναι υποχρεωμζνοι να απαντοφν ςε όλεσ τισ
ενςτάςεισ ι αιτιςεισ κεραπείασ όπωσ ορίηει άλλωςτε και ο κϊδικασ διοικθτικισ
διαδικαςίασ.
Όςον αφορά το πρόγραμμα μακθμάτων, όλα τα ΙΕΚ αναρτοφν το πρόγραμμα ςτον
πίνακα ανακοινϊςεων τουσ. Δυςτυχϊσ κάποια ΙΕΚ δεν ζχουν τθν δυνατότθτα να
διακζτουν ιςτοςελίδα. Επίςθσ είναι γνωςτό (αλλά αποςιωπικθκε…..) ότι πολλοί
εκπαιδευτζσ υπζβαλλαν παραιτιςεισ αφότου είχαν αποδεχκεί εγγράφωσ τισ
ανακζςεισ, διότι προζκυψαν ςυμφερότερεσ ανακζςεισ(!!!), ενϊ τινζσ εξϋ αυτϊν
αξίωναν αλλαγι του προγράμματοσ για να τισ ςυνδυάςουν και αφοφ δεν γίνονταν
αποδεκτό παραιτοφνταν, με άμεςθ ςυνζπεια τθν μθ ςυμπλιρωςθ του ωρολογίου
προγράμματοσ. Μζχρι ςιμερα, θ εικόνα που ζχει το ΔΣ τθσ ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ από τα ΔΙΕΚ
τθσ χϊρασ, είναι ότι ςυνεχίηονται οι παραιτιςεισ εκπαιδευτϊν με αποτζλεςμα να
γίνεται προβλθματικι θ κατάρτιςθ των ςπουδαςτϊν μασ, όταν μάλιςτα πολλοί εξ

αυτϊν είναι εργαηόμενοι και κα αναγκαςτοφν να χάςουν τθ δουλειά τουσ για να
αναπλθρϊςουν πάμπολλεσ χαμζνεσ ϊρεσ του κανονικοφ προγράμματοσ.
Περαίνοντασ κζλουμε να εκφράςουμε τθν βακφτατθ λφπθ μασ και απογοιτευςθ
μασ από τθν ςτάςθ του ΔΣ του Σωματείου Εκπαιδευτϊν για τθν δθμόςια καταγγελία
– δυςφιμιςθ μασ και να τονίςουμε, ότι οι εκπαιδευτζσ είναι μεν ςυνεργάτεσ μασ,
αλλά οι Διευκυντζσ είναι υπεφκυνοι για τθν εφρυκμθ λειτουργία των Δ.ΙΕΚ,
λειτουργοφν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και φυςικά μεταξφ των άλλων
είναι υπεφκυνοι για τθν όποια διαμόρφωςθ του προγράμματοσ, το οποίο
πρωτίςτωσ οφείλει να υπθρετεί τον καταρτιηόμενο και όχι να εξυπθρετεί
ςυμφζροντα. Θ κεντρικι ιδζα ςτθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ είναι
θ διδακτικι ϊρα τθσ κατάρτιςθσ και πρζπει όλοι να καταλάβουν ότι τα ΙΕΚ, οι
διευκυντζσ, το προςωπικό, οι εκπαιδευτζσ, το ανκρϊπινο δυναμικό του Υπουργείου
Παιδείασ, γενικοί, γραμματείσ μζχρι και οι υπουργοί, όλοι υπθρετοφμε αυτι τθν
ιερι ϊρα τθσ κατάρτιςθσ των ςπουδαςτϊν μασ.
Για το Δ.Σ.
Θ Γ. Γραμματζασ
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