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Φ
αίνεται ότι η
μεγάλη
αναμονή των

αποφοίτων των
δημόσιων ΙΕΚ για την
απόκτηση διπλώματος,
θα λάβει τέλος αφού το
υπουργείο Παιδείας και
ο ΕΟΠΠΕΠ
ανακοίνωσαν την
διενέργεια εξετάσεων
πιστοποίησης, της Β’
περιόδου του 2017.

της Nικολέττας Μούκα

Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν
περίπου στα τέλη Σεπτεμβρί-
ου με αρχές Οκτώβρη και θα
αφορούν τόσο τους παλαι-
ότερους αποφοίτους ΙΕΚ όσο
και - για πρώτη φορά - τους
αποφοίτους των νέων ειδικο-
τήτων.

Βέβαια, όπως αναφέρει ο
Διευθυντής του ΙΕΚ Τρικάλων
κ. Γιάννης Σιακαβάρας, αυτό
πρόκειται για το πρώτο βήμα.
Απόφοιτοι και εκπαιδευτικοί
βρίσκονται στην αναμονή για
την ανακοίνωση του χρονο-
διαγράμματος, όπου θα κα-
θορίζονται όλες οι λεπτομέ-
ρειες για τις εξετάσεις και
τις αιτήσεις των υποψηφίων,
ώστε η διαδικασία να μπει σε
τροχιά υλοποίησης.

Πρόκειται για μια θετική
εξέλιξη, αφού οι απόφοιτοι
των ΙΕΚ περίμεναν τουλάχι-
στον τρία χρόνια. Μια ανα-

μονή που τους δημιουργούσε
πολλά εμπόδια στην επαγ-
γελματική τους αποκατάστα-

ση, αφού όπως επισημαίνει
ο κ. Σιακαβάρας μπορεί να
κατέχουν κάθε επαγγελματικό

δικαίωμα μετά την αποφοίτη-
σή τους, δεν αναγνωρίζονται
όμως από το ΑΣΕΠ και δεν
μπορούσαν να λάβουν μέρος
σε προκηρύξεις.

Από την’πλευρά του, το
υπουργείο Παιδείας επιση-
μαίνει ότι «η πραγματοποίηση
των εξετάσεων πιστοποίησης,
μετά από ένα πολύ μεγάλο
διάστημα, είναι αποτέλεσμα
μιας συστηματικής προσπά-
θειας που έγιναν για να δημι-
ουργηθούν οι οδηγοί σπου-
δών αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης και οι αντίστοιχες
ερωτήσεις εξετάσεων για τις
νέες ειδικότητες», κάτι που
όπως σημειώνει «επιτεύχθηκε
με την εθελοντική συμμετοχή
στελεχών και εκπαιδευτών
των ΙΕΚ, των υπηρεσιών της
Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθη-
σης του ΥΠΠΕΘ και του ΕΟΠ-
ΠΕΠ».

Πρόταση για 
τις νέες ειδικότητες

Εντωμεταξύ, τις προηγού-
μενες ημέρες, όπως έκανε

γνωστό ο κ. Σιακαβάρας, το
ΙΕΚ Τρικάλων πρότεινε προς
το υπουργείο τις ειδικότητες
για το νέο έτος κατάρτισης
2017-2018.

Αυτές, είναι πέντε και αφο-
ρούν διάφορους τομείς εξει-
δίκευσης. Συγκεκριμένα, οι
ειδικότητες που προτάθηκαν
είναι:’’

- Τεχνικός τουριστικών μο-
νάδων και επιχειρήσεων φι-
λοξενίας (υπηρεσία υποδοχής
– υπηρεσία ορόφων – εμπο-
ρευματογνωσία)

- Τεχνικός εφαρμογών πλη-
ροφορικής (πολυμέσα / web
designer - developer / video
games)

- Φύλακας μουσείων και αρ-
χαιολογικών χώρων

- Προπονητής αθλημάτων
- Βοηθός νοσηλευτικής γε-

νικής νοσηλείας
Να αναφερθεί ότι για την

σύνταξη της πρότασης ελή-
φθησαν υπόψη τόσο οι προ-

οπτικές απασχόλησης στην
τοπική αγορά εργασίας, όσο
και οι ιδιαιτερότητες της το-
πικής κοινωνίας. Επίσης, ση-
μαντικό ρόλο έπαιξαν οι από-
ψεις των τοπικών επαγγελ-
ματικών και κοινωνικών φο-
ρέων, η διαθεσιμότητα’εργα-
στηρίων και εκπαιδευτών
αλλά και η απρόσκοπτη λει-
τουργία της πρακτικής άσκη-
σης.

Η οριστική έγκριση των ει-
δικοτήτων αυτών, αναμένεται
από τη Γενική Γραμματεία Δια
Βίου Μάθησης, κάτι που εκτι-
μάται ότι θα γίνει στα τέλη
του μηνός.

Παράλληλα, στο ΙΕΚ Τρι-
κάλων συνεχίζουν από την
περσινή χρονιά στο Γ’ εξά-
μηνο οι ειδικότητες Βοηθός
Βρεφονηπιοκόμου και μάλι-
στα δύο τμήματα, Τεχνικός
αισθητικής και μακιγιάζ, Τε-
χνικός Η/Υ, Βοηθός Φυσικο-
θεραπείας και Στέλεχος Οι-
κονομίας και Διοίκησης.

Όπως υπογραμμίζει κατα-
λήγοντας ο Διευθυντής του
ΙΕΚ Τρικάλων, υπάρχει μεγάλο
ενδιαφέρον από τους νέους,
κάτι βέβαια που διαμορφώ-
νεται ανάλογα με την’προ-
σφορά και την ζήτηση στην
τοπική αγορά, αφού οι σπου-
δαστές επιλέγουν ειδικότητες
που θα τους προσφέρουν
άμεση επαγγελματική αποκα-
τάσταση.
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