
 
 

                          

          

Αθήνα 16/11/2015     

        Α.Π.  13 

    Προς: 1. Τα Δ.Σ. Συλλόγων, μετόχων του ΙΕΕΠΜ  

              ως ο πίνακας αποδεκτών 

     2. Τα Δ.Σ. Συλλόγων, μελών της ΠΟΜΗΤΕΔΥ 

     εν δυνάμει μετόχους του ΙΕΕΠΜ 

     ως ο πίνακας αποδεκτών 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Κύριε/α Πρόεδρε και αγαπητά μέλη του Δ.Σ. 

Το ΙΕΕΠΜ στην προσπάθειά του να υλοποιήσει τους στόχους και τους 

σκοπούς του, προσφεύγει στην πολύτιμη συνεργασία και βοήθειά σας, η οποία 

πιστεύουμε ότι εκτός του ότι είναι επιβεβλημένη είναι και απαραίτητη.  

Είναι πλέον φανερό ότι η οικονομική κατάσταση στη χώρα μας βρίσκεται σε 

κατάσταση «μη αναστρέψιμη» για την ώρα, σύμφωνα με δηλώσεις επιφανών 

στελεχών Διεθνών Οργανισμών και Θεσμών, η οποία φυσικά δεν οφείλεται στους 

πολίτες αυτής της χώρας παρόλο που είναι οι μόνοι που επιβαρύνονται και μάλιστα 

«επιλεκτικά». 

Όμως αυτή η οικονομική κατάσταση είναι που επηρεάζει και τη λειτουργία 

όλης της δομής στην εκπαίδευση, επιμόρφωση- κατάρτιση. Είναι αυτή που στηρίζει 

την έρευνα και μελέτη των Ιδρυμάτων, Κρατικών και Ιδιωτικών, τα οποία με τη 

σειρά τους βλέπουν ότι είναι όνειρο πλέον η χρηματοδότησή τους για την 

υλοποίηση του στόχου αλλά και του σκοπού της ύπαρξής τους. Φυσικό επακόλουθο 

είναι και η ένταξή τους σε χρηματοδοτικά Ευρωπαϊκά προγράμματα να 

μετατρέπεται σε ένα διαρκή εφιάλτη από τις συνεχείς αναβολές υλοποίησης των 

προγραμμάτων, λόγω της παρατεταμένης διαπραγμάτευσης της χώρας μας με τα 

θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΚΤ,ΔΝΤ κλπ. 

Φυσικά σκοπός του ΙΕΕΠΜ δεν είναι να ασκεί πολιτική στα πλαίσια της 

πολιτικής κοινωνικής ζωής του τόπου αλλά να υλοποιεί έρευνα και μελέτες μέσα 

από τις οποίες θα προκύπτει η θεματολογία, ο τρόπος και τα μέσα που θα 

απαιτηθούν για την επιμόρφωση των Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ, με βάση τις ανάγκες 

και απαιτήσεις της κάθε γεωγραφικής περιοχής σε συνδυασμό με το προφίλ που την 

αναδεικνύει. 

Αυτό που επιθυμούμε στην παρούσα φάση είναι να διερευνήσετε τις 

ανάγκες επιμόρφωσης- κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής σας  

α) σε θεματολογία κοινή με άλλες κατηγορίες εργαζομένων ανεξάρτητα από τη 

βαθμίδα εκπαίδευσης και την ειδικότητα, η οποία έχει σχέση με το κοινό 

mailto:institouto@pomitedy.gr


αντικείμενο απασχόλησης στην υπηρεσία ή τον φορέα ή με την προοπτική 

ανάπτυξης της περιοχής και τις παρεχόμενες υπηρεσίες,  

β) σε θεματολογία που έχει σχέση με την ειδικότητα, τον τεχνικό κλάδο και θα 

βοηθά στην αμφίδρομη σχέση με την τοπική κοινωνία στην ανάδειξη και ανάπτυξή 

της και  

γ) την επιθυμητή χρονική περίοδο που θα λάβει χώρα το πρόγραμμα 

επιμόρφωσης- κατάρτισης ή μια ημερίδα.  

Μη σας ξενίζει το γεγονός της συνύπαρξης διαφορετικών ειδικοτήτων και 

βαθμίδων εκπαίδευσης στα προγράμματα επιμόρφωσης διότι αυτό επιβάλλεται και 

προωθείται από όλους τους θεσμούς. Θα σας το πούμε με όσο πιο απλά λόγια 

μπορούμε ώστε αυτό να γίνει κατανοητό. Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων 

επιμόρφωσης- κατάρτισης γίνεται σε συγκεκριμένα μέτρα και θεματολογία και δεν 

απευθύνεται σε συγκεκριμένη κλαδική ομάδα, π.χ. μόνο Πτυχιούχους Μηχανικούς 

ΤΕ αλλά σε όλους τους τεχνικούς ή σε όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης μιας 

ειδικότητας κλπ) εκτός ειδικών και ελαχίστων περιπτώσεων που θα προκύψει 

αμιγές τμήμα ομάδας εργαζομένων ή επιμορφωμένων.    

Εάν επιθυμούμε την ύπαρξη και συμμετοχή του Πτυχιούχου Μηχανικού ΤΕ 

στην κοινωνική δομή της τοπική κοινωνίας θα πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες 

και να οδηγήσουμε σε σωστές επιλογές τα τοπικά όργανα διοίκησης, 

υποδεικνύοντας τις αναγκαίες και επιτρεπτές λύσεις για να χτιστούν οι βάσεις πάνω 

στις οποίες θα λειτουργεί η τοπική κοινωνία. 

Επίσης για τους δημοσίους υπαλλήλους Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ θα 

επιθυμούσαμε να μας γνωρίσετε τις ανάγκες επιμόρφωσής τους αλλά και τη 

θεματολογία που επιθυμούν για να βελτιώσουν την ατομική τους ικανότητα στην 

υπηρεσιακή δομή αλλά και στην παροχή υπηρεσιών. 

Τα αποτελέσματα αυτής της ενέργειας έχουμε την πεποίθηση ότι θα 

βοηθήσουν και την ΠΟΜΗΤΕΔΥ στην διαμόρφωση πρότασης υπογραφής σύμβασης 

με το αρμόδιο Υπουργείο για την επιμόρφωση- κατάρτιση των Πτυχιούχων 

Μηχανικών ΤΕ ιδιαίτερα αυτών που υπηρετούν εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης.  

Είναι ένα εναλλακτικό σενάριο για την ΠΟΜΗΤΕΔΥ ώστε να καλύψει τους 

Μηχανικούς ΤΕ στην περίπτωση που το ΙΝΕΠ θα έχει πρόβλημα λόγω κονδυλίων να 

καλύπτει την εκτός έδρας μετακίνηση και διαμονή στους εκτός Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης υπηρετούντες Μηχανικούς ΤΕ. 

Επίσης θα μας ήταν πολύ χρήσιμο για τον προγραμματισμό εκπόνησης 

προγραμμάτων του ΙΕΕΠΜ, να μας γνωρίζατε Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ της 

περιοχής ευθύνης σας, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές- επιμορφωτές, 

τον τομέα και την θεματολογία που μπορούν να καλύψουν. 

Θα ήταν αγνωμοσύνη εάν δεν επικροτούσαμε την προσπάθεια κάποιων 

συλλόγων οι οποίοι ήδη έχουν υλοποιήσει ημερίδες και σεμινάρια στην περιοχή 

τους και φυσικά περιμένουμε από αυτούς τους συλλόγους να μας μεταφέρουν την 

εμπειρία τους και εννοείται την συνεργασία τους.  



Για περισσότερες πληροφορίες, πιθανές διευκρινήσεις και οδηγίες, είμαστε 

στη διάθεσή σας και από κοινού να δώσουμε τις αναγκαίες λύσεις, σε τοπικό αλλά 

και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να σχεδιάσουμε, να προγραμματίσουμε και να 

πραγματοποιήσουμε προγράμματα επιμόρφωσης- κατάρτισης καθώς και ημερίδες. 

 

Με εκτίμηση 

     Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

         του ΙΕΕΠΜ  

         

 

 

 

Γεώργιος Κωστόπουλος 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

1- Διοικητικό Συμβούλιο ΙΕΕΠΜ 

2- Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης 

3- Κέντρο Εφαρμογής Προγραμμάτων Επιμόρφωσης 

4- Κέντρο Υποστήριξης και Δημοσίων Σχέσεων 

 


