
 

              Κορυδαλλός, 05 Μαΐου 2020                       

Αρ. Πρωτοκόλλου: 11/2020 

Προς:   
1) Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κα Κεραµέως Νίκη 
2) Το Γενικό Γραµµατέα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης κ. Βούτσινο Γεώργιο 

3) Τον Πρόεδρο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  κ. Δέρβο Κωνσταντίνο 
 

 

ΘΕΜΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΑ Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΜΕΡΑ 

 

Αξιότιµοι, 

 

Τα Δ.Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων βρίσκονται σε Αναστολή 
λειτουργίας από τις 11 Μαρτίου 2020, όπως όλες οι Εκπαιδευτικές δοµές της χώρας, 
λόγω της Πανδηµίας Κορωνοϊού COVID-19. Στο χρονικό αυτό διάστηµα έγιναν οι 
ακόλουθες ενέργειες: 

1) Την 19/03/2020, µε Εγκύκλιό του προς τις Δ/νσεις των Δ.Ι.Ε.Κ., ο Γενικός 
Γραµµατέας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης κ. 
Βούτσινος ζήτησε από τους Διευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ. να µας ενηµερώσουν για τη 
δυνατότητα που έχουµε να «Απασχολούµε» τους Σπουδαστές µας µέσω 
Τηλεκπαίδευσης µε σύγχρονα εργαλεία. 

2) Με τον τρόπο που γινόταν αναφορά στη συγκεκριµένη Εγκύκλιο, η 
Τηλεκπαίδευση εµφανιζόταν ως Προαιρετική από τους Εκπαιδευτές αλλά και 
τους Σπουδαστές (αφού πουθενά δεν υπήρχε µνεία για λήψη παρουσιών). Στη 
συνέχεια, όµως, δόθηκε η οδηγία να συµπληρώνεται εβδοµαδιαίως µια φόρµα 
αναφοράς, µε την οποία εµµέσως άλλαζε ο προαιρετικός χαρακτήρας της 
Τηλεκπαίδευσης για τους Εκπαιδευτές. 

 

 

Σωµατείο Εκπαιδευτών Δηµοσίων Ινστιτούτων 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης & Λοιπών Φορέων  

Δια Βίου Μάθησης Του Δηµοσίου  

 _______________________________________________ 

 



3) Από πλευράς Διευθύνσεων Δ.Ι.Ε.Κ. οι συµπεριφορές ήταν ποικίλες. Από µια 
απλή παραίνεση (ειδικά όπου δεν υπήρχε πλατφόρµα εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευσης) µέχρι το άλλο άκρο όπου Διευθυντές παρουσίαζαν την 
Τηλεκπαίδευση ως υποχρεωτική και υπόσχονταν στους Εκπαιδευτές ότι θα 
πληρωθούν για τις ώρες εργασίας τους, αφού οι ώρες αυτές θα υπολογιστούν ως 
κανονικές ώρες της Σύµβασής τους. 

4) Σε κάθε περίπτωση, όπως ανέφερε και η κα Υπουργός στον Απολογισµό 4 
Εβδοµάδων την 11/04/2020, το 95% των µαθηµάτων στα Δ.Ι.Ε.Κ. είναι 
ενταγµένα στην Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση (µε στοιχεία για 101 από τα 126 
Δ.Ι.Ε.Κ. της χώρας). Επίσης, στον Απολογισµό 2 Μηνών την 05/05/2020, 
ανέφερε ότι το 96,3% των µαθηµάτων στα Δ.Ι.Ε.Κ. είναι ενταγµένα στην 
Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση (µε στοιχεία για 68 από τα 126 Δ.Ι.Ε.Κ. της χώρας). 
Που σηµαίνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των Εκπαιδευτών στα Δ.Ι.Ε.Κ. 
συµµετείχε στην Τηλεκπαίδευση. 

5) Στις 29/04/2020 η κα Υπουργός ανακοίνωσε ότι η επαναλειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. 
θα γίνει την 18/05/2020. Κλείνοντας, ανέφερε ότι «θα ακολουθήσουν σχετικές 
Διατάξεις, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκύκλιοι που θα ορίζουν αναλυτικά όλες 
τις πτυχές αναφορικά µε την επαναλειτουργία δοµών του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευµάτων». 

Καταθέτουµε τις εξής παρατηρήσεις: 

1) Στα Δ.Ι.Ε.Κ. παρέχεται Κατάρτιση, που σηµαίνει ότι υπάρχουν αρκετά 
Εργαστηριακά µαθήµατα και ως εκ τούτου ένας υψηλός βαθµός δυσκολίας για 
Τηλεκπαίδευση. 

2) Μεγάλος αριθµός Συναδέλφων Εκπαιδευτών δεν έχουν Εκπαιδευτεί για να 
παρέχουν εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Έχουµε ζητήσει ως Σωµατείο τη 
δηµιουργία Voucher παρακολούθησης επιµορφωτικών προγραµµάτων για 
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. 

3) Πολλοί Καταρτιζόµενοι δεν έχουν τα τεχνικά µέσα να συµµετάσχουν στην εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευση. 

4) Δεν υπήρξε κεντρικός σχεδιασµός, όπως στα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. όπου 
δηµιουργήθηκε ενιαία Πλατφόρµα και οι Εκπαιδευτές πληρώνονται για τις ώρες 
µαθηµάτων. 

Υπάρχει πληθώρα ερωτηµάτων που θα πρέπει να απαντηθούν πριν την 
επαναλειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ., όπως: 

1) Όσες ώρες Τηλεκπαίδευσης έχουν πραγµατοποιηθεί από τους Συναδέλφους το 
διάστηµα πριν την επαναλειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. θα προσµετρηθούν ως ώρες της 
Σύµβασής τους; Θα τις πληρωθούν; 

2) Σκοπεύετε να δηµιουργήσετε Ενιαία Πλατφόρµα στα πρότυπα του Ο.Α.Ε.Δ. και οι 
ώρες Τηλεργασίας να υπολογίζονται κανονικά ως ώρες µαθήµατος; 

3) Πώς θα επιλεχθεί ποια µαθήµατα θα γίνουν εξ Αποστάσεως και ποια όχι; 

4) Οι Εκπαιδευτές οι οποίοι έχουν ως µοναδική εργασία τα Δ.Ι.Ε.Κ. κάθε καλοκαίρι 
µπαίνουν σε Ταµείο Ανεργίας και έχουν µε αυτόν τον τρόπο ένα Εισόδηµα. Σε 



περίπτωση παράτασης του Εξαµήνου, οι εν λόγω Συνάδελφοι θα υποστούν 
απώλεια Εισοδήµατος. Ποια µέριµνα θα υπάρξει για αυτούς; 

5) Λόγω της αναστολής λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ., οι Εκπαιδευτές θα αναγκαστούν 
να αναπληρώσουν Εκπαιδευτικές ώρες το τελευταίο δίµηνο πριν τη λήξη της 
Σύµβασής τους. Θα δηµιουργηθούν δύο προβλήµατα. Πρώτον, επειδή τα 
Ένσηµά µας είναι ανάλογα µε τις ηµέρες παρουσίας µας στο Δ.Ι.Ε.Κ., λόγω 
αναπληρώσεων εντός της ίδιας µέρας θα χάσουµε Ένσηµα. Δεύτερον, για να 
λάβει κάποιος Επίδοµα Ανεργίας, στον υπολογισµό των απαιτούµενων 
Ενσήµων, σύµφωνα µε τον κανονισµό του Ι.Κ.Α., αφαιρούνται τα Ένσηµα των 
δύο τελευταίων µηνών. Υπό τις παρούσες συνθήκες αυτό σηµαίνει ότι 
κινδυνεύουν πολλοί Συνάδελφοι να χάσουν το καλοκαίρι το Επίδοµα Ανεργίας, 
ακόµα και στην περίπτωση µη παράτασης Εξαµήνου. Ποια µέριµνα θα λάβετε για 
αυτές τις περιπτώσεις; 

6) Τι µέτρα θα ληφθούν για Εκπαιδευτές που ανήκουν οι ίδιοι ή µέλη της οικογένειάς 
τους σε Ευπαθείς Οµάδες; 

7) Τι θα γίνει µε τα Εργαστηριακά µαθήµατα όπου δεν µπορούν να κρατηθούν οι 
απαιτούµενες αποστάσεις, αφού πολλές φορές στον ίδιο πάγκο εργασίας 
συνυπάρχουν 2-4 Σπουδαστές; 

8) Πώς θα εφαρµοστεί η αύξηση του Ωρολογίου προγράµµατος κατά 2 ώρες την 
ηµέρα;  

9) Τι σηµαίνει η φράση: «Λήξη του έτους Κατάρτισης στις 30 Ιουνίου ή στις 30 
Σεπτεµβρίου»; Άλλοι θα τελειώσουν 30 Ιουνίου και άλλοι 30 Σεπτεµβρίου; Οι 
Συµβάσεις µας θα παραταθούν ή θα λήξουν και θα παρέχουµε έργο εκτός 
Σύµβασης; 

10) Όσα Δ.Ι.Ε.Κ. δεν προλάβουν να ολοκληρώσουν το Εξάµηνο µέχρι τέλος 
Ιουνίου, θα µείνουν κλειστά για τους υπόλοιπους µήνες του καλοκαιριού (π.χ. 
Ιούλιος, Αύγουστος) και θα ξανανοίξουν το Σεπτέµβριο για να προλάβει να 
ολοκληρωθεί το Εξάµηνο µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου ή θα πραγµατοποιούνται 
µαθήµατα αδιαλείπτως µέχρι να ολοκληρωθούν οι ώρες; 

11) Στην περίπτωση του πρώτου σεναρίου παραπάνω, θα υπογραφεί νέα Σύµβαση 
µόνο για το µήνα Σεπτέµβριο προκειµένου να φαίνονται Άνεργοι οι Εκπαιδευτές 
τους θερινούς µήνες κατά τους οποίους δεν διδάσκουν;  

12) Πώς θα σπάσουν τα τµήµατα που έχουν πάνω από 15 Σπουδαστές; Ο 
Εκπαιδευτής θα κάνει διπλάσιες ώρες επί πληρωµή; 

13) Τι θα γίνει µε τις πρακτικές των Σπουδαστών; 

14) Πώς θα γίνει η πρακτική που πραγµατοποιείται σε εξωτερικές δοµές (π.χ. 
παιδικοί σταθµοί); 

15) Πώς θα γίνουν τα Εργαστήρια στα οποία απαιτείται σωµατική επαφή (π.χ. 
αισθητικής); 

16) Υπάρχει πρόβλεψη για προµήθεια αντισηπτικών, απολύµανση των χώρων και 
συχνότερη καθαριότητα; 



17) Η µάσκα προσώπου θα είναι υποχρεωτική ή προαιρετική µέσα στην αίθουσα 
διδασκαλίας; 

18) Εάν υπάρξει κρούσµα σε ένα Δ.Ι.Ε.Κ. τι θα γίνει; Ποιοι θα µπουν σε Καραντίνα 14 
ηµερών; Θα συνεχιστεί ή θα σταµατήσει η λειτουργία του Δ.Ι.Ε.Κ.; Οι 
Εκπαιδευτές του συγκεκριµένου Δ.Ι.Ε.Κ. ενδέχεται να διδάσκουν και σε άλλα. Σε 
τέτοια περίπτωση τι θα γίνει; 

19) Η πλειονότητα των Δ.Ι.Ε.Κ. συστεγάζεται µε Σχολεία. Τι θα γίνει στην περίπτωση 
που προκύψει κρούσµα στη Σχολική µονάδα και κατά πόσο ένα τέτοιο συµβάν 
θα επηρεάσει την εύρυθµη λειτουργία του συστεγαζόµενου Δ.Ι.Ε.Κ.;  

20) Τι θα γίνει µε την Εξεταστική περίοδο Ιουνίου των Δ.Ι.Ε.Κ.; Θα δοθεί η 
δυνατότητα να πραγµατοποιηθεί και µε εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης;  

21) Τι θα γίνει µε τις Εξετάσεις Πιστοποίησης των Αποφοίτων Δ.Ι.Ε.Κ., που 
διεξάγονται µε ευθύνη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.; Πότε θα ξεκινήσουν; Σε ποιους χώρους 
θα πραγµατοποιηθούν και µε ποια µέτρα ασφάλειας της δηµόσιας υγείας λόγω 
COVID-19 τόσο για αποφοίτους Δ.Ι.Ε.Κ. όσο και για Επιστήµονες-Εξεταστές-
Επιτηρητές-Βαθµολογητές, που είναι όλοι τους και Εκπαιδευτές των Δ.Ι.Ε.Κ.; 

22) Τι θα γίνει µε τα Κ.Δ.Β.Μ.;  

 

Σίγουρα δεν καλύψαµε όλες τις απορίες. Είµαστε πρόθυµοι να βρούµε µαζί λύσεις 
και να βοηθήσουµε για να ολοκληρωθεί το Εξάµηνο, έχοντας όµως πάντα ως 
προτεραιότητα την προστασία της ζωής και της υγείας όλων µας. 

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη Συνεργασία σας. 

	

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

(Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ. & Λ.Φ.Δ.Β.Μ.Δ)» 

Αρ. Απόφ. Μον. Πρωτ. Πειρ. 5581/2011 

Α.Φ.Μ. 997036289 

       Τ.Θ. 91760 / Τ.Κ. 18102 Κορυδαλλός, τηλ.  6937202392, 6972813277 

E-mail: info@sediek.gr 

 

  

                          Η  Πρόεδρος                          Η  Γενική  Γραµµατέας 

                         
                             

 

 

               Αικ.  Βασιλείου                                                           Θεοδώρα Παπαλάµπρου	


