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Θέμα: «Αλαγθαηόηεηα έληαμεο Γεσηερληθώλ ζην Β’ Μεηξών Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ ηνπ
ΔΟΠΔΠ (πξώελ ΔΚΔΠΗ)»
Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο ύκβνπινο ηεο Πνιηηείαο
γεληθόηεξα ζε ζέκαηα Πξσηνγελνύο Παξαγσγήο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο
(Ν.1474/1984), εηδηθόηεξα όκσο κειεηά κε πξσηνβνπιία δηθή ηνπ ή ησλ αξκόδησλ
αξρώλ…. ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ «ηε γεσηερληθή παηδεία θαη έξεπλα,…» (άξζξν 2 παξ.
2γγ). Κηλνύκελνη ζηα πιαίζηα απηά, ην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο λνκνύο Γξάκαο Καβάιαο θαη εξξώλ, ζέιεη λα ζαο ζέζεη έλα
πξόβιεκα πνπ αλέθπςε ζηελ πεξηνρή καο θαη ζύκθσλα κε πιεξνθνξίεο παξνπζηάζηεθε
ζε όιε ηε ρώξα.
πγθεθξηκέλα, κε αθνξκή ηα ζεκηλάξηα ησλ λέσλ αγξνηώλ πνπ πινπνηεί ν ΔΛΓΟ
Γήκεηξα, ηνλ ηειεπηαίν θαηξό παξνπζηάζηεθε έληνλα ην πξόβιεκα ηεο έιιεηςεο έκπεηξσλ
εθπαηδεπηώλ Γεσηερληθώλ (Γεσπόλσλ θπξίσο) εληαγκέλσλ ζην κεηξών Β Δθπαηδεπηώλ
Δλειίθσλ ηνπ ΔΟΠΠΔΠ (Δ Β: ηνπ πξώελ ΔΚΔΠΗ) ζε πνιιά γεσηερληθά αληηθείκελα. Ο
ιόγνο είλαη όηη έρνπλ πνιιά ρξόληα λα γίλνπλ ζεκηλάξηα έληαμεο ζην Β κεηξών θαη νη
ζπλάδειθνη Γεσηερληθνί πνπ ήηαλ εληαγκέλνη εθεί έρνπλ βγεη πιένλ ζηε ζύληαμε θαη
πνιινί από απηνύο δελ αζρνινύληαη θαλ κε ην επάγγεικα. Σαπηόρξνλα όκσο πνιινί
έκπεηξνη θαη αμηόινγνη ζπλάδειθνη πνπ ήηαλ εληαγκέλνη ζην κεηξών Α (Δ Α: εηζαγσγηθό
κεηξών εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ) δελ κπνξνύζαλ λα δηδάμνπλ γηαηί νη εθπαηδεύζεηο απηέο
δεηνύζαλ ππνρξεσηηθά νη εθπαηδεπηέο λα πξνέξρνληαη από ην Β’ θύξην κεηξών
εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ (Δ Β). Έηζη, πνιινί ζπλάδειθνη ππεύζπλνη ησλ Κέληξσλ Γήκεηξα
αδπλαηνύζαλ ή δπζθνιεύνληαλ πνιύ λα βξνπλ εθπαηδεπηέο γηα ηα αληηθείκελα ησλ
ζεκηλαξίσλ πνπ έπξεπε λα δηνξγαλώζνπλ θαη αλαδεηνύζαλ εθπαηδεπηέο θαη ζηνπο

όκνξνπο λνκνύο θαη αθόκα πην καθξηά. Σν πξόβιεκα απηό επηηείλνληαλ αθόκα
πεξηζζόηεξν θαη από ηνπο πεξηνξηζκνύο ζηνλ αξηζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ σξώλ πνπ έρνπλ
ηεζεί ζε θάζε έλα πηζηνπνηεκέλν εθπαηδεπηή από ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Σειεπηαία κάιηζηα έρεη εθδνζεί κηα ππνπξγηθή απόθαζε πνπ ζα ξπζκίζεη απηά ηα
ζέκαηα πηζηνπνίεζεο (Αξ. ΓΠ/20082 - ΦΔΚ Β’ 2844/23-10-2012), αιιά πξνο ην παξόλ
δελ έρεη πινπνηεζεί θαη είλαη άγλσζην αλ ζα εθαξκνζηεί θαη πόηε, παξαηείλνληαο έηζη απηή
ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε. Σαπηόρξνλα ππάξρεη θαη κηα κεγάιε θαζπζηέξεζε, ιόγσ
έιιεηςεο πξνζσπηθνύ ζηνλ ΔΟΠΠΔΠ, ζηελ έληαμε λέσλ ζπλαδέιθσλ αθόκα θαη ζην
κεηξών Α Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ ηνπ ΔΟΠΠΔΠ, ε νπνία θηάλεη ην έλα έηνο.
Γηα απηό ην ιόγν πξνηείλνπκε λα δνζεί ην δηθαίσκα θαη ζε ζπλαδέιθνπο
Γεσηερληθνύο πνπ είλαη εληαγκέλνη ζην κεηξών Α λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δηδάμνπλ ζε
απηά ηα ζεκηλάξηα ηνπ ΔΛΓΟ Γήκεηξα, ώζηε λα ιπζεί ην πξόβιεκα πνπ έρεη αλαθύςεη θαη
λα αμηνπνηεζνύλ θαη νη γλώζεηο απηώλ ησλ έκπεηξσλ ζπλαδέιθσλ γηα ηελ πιεξέζηεξε
εθπαίδεπζε ησλ λέσλ αγξνηώλ. Σαπηόρξνλα όκσο, ζα πξέπεη λα επηζπεπζηνύλ θαη νη
δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηεο αλσηέξσ Τπνπξγηθήο Απόθαζεο, ώζηε λα πηζηνπνηνύληαη θαη
λένη ζπλάδειθνη ζην κεηξών ΔΒ (πξνεγνύκελε αλάινγε δηαδηθαζία έγηλε πξηλ από 5
ρξόληα ην 2007). Σέινο, ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη θαη ην ζέκα ηεο θαζπζηέξεζεο θαηά έλα
έηνο ηεο έληαμεο λέσλ ζπλαδέιθσλ πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε ζην Δ Α κεηξών
εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ ηνπ ΔΟΠΠΔΠ.

Ο Πρόεδρος ηης Δ.Ε.
ηοσ ΓΕΩΤΕ.Ε.
Αναηολικής Μακεδονίας

Ζαθείρης Μσζηακίδης

