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Θέκα: «Αδηθίεο ζηε κεξηθή επηθαηξνπνίεζε ηνπ Κεηξώνπ Δθπαηδεπηώλ ηνπ ΔΙΓΟ
Γήκεηξα»
Αμηόηηκνη θύξηνη,
Πιεξνθνξεζήθακε από πνιιά κέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο καο, γηα ηελ αλαθνίλωζε πνπ
ζηάιζεθε ζε απηνύο ζρεηηθά κε ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ Κεηξώνπ Δθπαηδεπηώλ ηνπ ΔΙΓΟ
Γήκεηξα ζε ζπλέρεηα ηεο ππ. αξ. ζέκαηνο 94 απόθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΔΙΓΟ Γήκεηξα ζηελ
1ε ζπλεδξίαζε ηνπ ζηηο 28/01/2022. Πξόθεηηαη γηα κηα κεξηθή επηθαηξνπνίεζε Κεηξώνπ
πνπ αθνξά κόλο ηελ αλεξγία ηωλ εληαγκέλωλ ζην κεηξών θαη κόλο ηελ ελ ηζρύ
πηζηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο επάξθεηαο από ηνλ ΔΟΠΠΔΠ.
Οπζηαζηηθά δελ κηιάκε γηα κηα νξζνινγηθή επηθαηξνπνίεζε ηνπ κεηξώνπ ηωλ
εθπαηδεπηώλ ηνπ ΔΙΓΟ Γήκεηξα, γηαηί κηα επηθαηξνπνίεζε κεηξώνπ εθπαηδεπηώλ ζα
πξέπεη λα αθνξά όια ηα κνξηνδνηνύκελα θαη ππνρξεωηηθά θξηηήξηα έληαμεο, όπωο εδώ θαη
θαηξό γίλεηαη ζηα κεηξώα εθπαηδεπηώλ άιιωλ δεκόζηωλ θνξέωλ, αλαθέξνληαο ελδεηθηηθά
ην κεηξών εθπαηδεπηώλ ηωλ Γεκνζίωλ ΗΔΘ ηνπ ΗΛΔΓΗΒΗΚ (θάζε εμάκελν), ην κεηξών
εθπαηδεπηώλ ηωλ ρνιείωλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο ηνπ ΗΛΔΓΗΒΗΚ, ην κεηξών εθπαηδεπηώλ
ηωλ ζρνιώλ ΔΠΑ Καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ θ.α.. Δπηπιένλ ρξήζηκν είλαη λα αλαθέξνπκε όηη
ζε θάζε επηθαηξνπνίεζε ηωλ κεηξώνπ εθπαηδεπηώλ άιιωλ δεκόζηωλ θνξέωλ, ην κεηξών

αλνίγεη γηα λα κπνπλ θαη λένη εθπαηδεπηέο, επηινγή πνπ δελ δίλεηαη ζηελ παξνύζα
επηθαηξνπνίεζε ηνπ Κεηξώνπ Δθπαηδεπηώλ ηνπ ΔΙΓΟ Γήκεηξα.
Πξόθεηηαη δειαδή γηα κηα επηιεθηηθή, κεξηθή επηθαηξνπνίεζε, ε νπνία δεκηνπξγεί πνιιέο
αδηθίεο θαη ην θπξηόηεξν είλαη όηη αληίθεηηαη θαη ζηελ ππ. αξηζ. 32/15688 (ΦΔΘ 320/Β’/0802-2019) Τπ. Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ, όπωο απηή
ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη, κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη βαζηθέο
ιεπηνκέξεηεο

ιεηηνπξγίαο

ηνπ
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ηνπ

ΔΙΓΟ
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ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 1 παξ. α) απηήο αλαθέξεηαη όηη: «Σν εθπαηδεπηηθό πξνζωπηθό ζα

αληιείηαη από ην Κεηξών Δθπαηδεπηώλ ηνπ ΔΙΓΟ - ΓΖΚΖΣΡΑ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε
Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Θαηάξηηζεο, ζην νπνίν όζνη εθπαηδεπηέο έρνπλ ππνβάιιεη αίηεζε θαη
πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηεο ππ' αξηζκ. 11510/14- 12-2016 απόθαζεο, ζεωξνύληαη εληαγκέλνη
ζε απηό, έτοληας ηε δσλαηόηεηα επηθαηροποίεζες ηωλ ζηοητείωλ ηοσς»,
δπλαηόηεηα πνπ δελ ηνπο δίλεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πξόζθιεζε γηα επηθαηξνπνίεζε.
Δθόζνλ ινηπόλ ην ππάξρνλ Κεηξών Δθπαηδεπηώλ ηνπ ΔΙΓΟ Γήκεηξα, πνπ έρεη
δεκηνπξγεζεί γηα ηηο εθπαηδεύζεηο ηωλ Λέωλ Αγξνηώλ ηνπ κέηξνπ 6.1 πξόθεηηαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηηο θαηαξηίζεηο άιιωλ πξνγξακκάηωλ από ηνλ ΔΙΓΟ Γήκεηξα, ζα
πξέπεη:


Λα επηθαηξνπνηεζεί γηα όια ηα κνξηνδνηνύκελα ηνπ θξηηήξηα, όπωο είλαη νη ζπνπδέο,
ε επηκόξθωζε, ε δηδαθηηθή θαη ε εξγαζηαθή εκπεηξία θαη όρη κόλν γηα ηελ αλεξγία
ηνπ ΟΑΔΓ θαη ηελ ελ ηζρύ πηζηνπνίεζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ.



Λα αλνίμεη μαλά, ώζηε λα κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζε απηό θαη λένη ζπλάδειθνη πνπ
πηζηνπνηεζήθαλ από ηνλ ΔΟΠΠΔΠ πξόζθαηα, ώζηε λα κελ είλαη έλα θιεηζηό
κεηξών θαη λα κπνξέζνπλ νη λένη επηζηήκνλεο λα απνθηήζνπλ δηδαθηηθή θαη
εξγαζηαθή εκπεηξία.



Σν ελ ιόγω κεηξών ζα πξέπεη λα αλνίγεη ηνπιάρηζηνλ πξηλ από ηελ πινπνίεζε
πξνγξακκάηωλ θαηάξηηζεο ηνπ ΔΙΓΟ Γήκεηξα.



Σν ππάξρνλ κεηξών νξηζηηθνπνηήζεθε ζηηο 10-10-2019 θαη έθηνηε έρνπλ πεξάζεη
ζρεδόλ 2,5 έηε, κέζα ζηα νπνία πνιινί εθπαηδεπηέο βειηίωζαλ ηα πξνζόληα ηνπο
θαη ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνύλ θαιύηεξα από ηνλ Οξγαληζκό, πξνο όθεινο θαη ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, αλαβαζκίδνληαο ην επίπεδν θαηάξηηζεο ηωλ αγξνηώλ,
ηδηαηηέξωο κάιηζηα πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνπκε ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηηο
γεωξγηθέο εθαξκνγέο, ζηε γεωξγία αθξηβείαο, έληνλε αζηάζεηα ηωλ αγνξώλ,
θιηκαηηθή αιιαγή θ.α..

Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο δεηούκε ηελ ηροποποίεζε ηες σπ. αρ. ζέκαηος 94
απόθαζες ηοσ Γ.. ηοσ ΔΛΓΟ Γήκεηρα γηα ηελ ηροποποίεζε ηοσ Μεηρώοσ
Δθπαηδεσηώλ ηοσ ΔΛΓΟ Γήκεηρα θαη ορηζκού λέας προζεζκίας, προθεηκέλοσ ε
ηροποποίεζε ασηή λα είλαη δίθαηε γηα όιοσς, λα ζσκβαδίδεη κε ηελ πραθηηθή ποσ
ηερείηαη ζηα κεηρώα εθπαηδεσηώλ άιιωλ δεκοζίωλ θορέωλ, λα αθορά όια ηα
κορηοδοηούκελα θαη σποτρεωηηθά θρηηήρηα θαη λα κελ αληίθεηηαη ζηελ σπ. αρηζ.
32/15688 (ΦΔΚ 320/Β’/08-02-2019) Τπ. Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ, όπωο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη
νη βαζηθέο ιεπηνκέξεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κεηξώνπ Δθπαηδεπηώλ ηνπ ΔΙΓΟ Γήκεηξα θαη ε
νπνία δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε όινπο ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζε απηό λα επηθαηξνπνηνύλ ηα
ζηνηρεία ηνπο. Όιες οη αιιαγές ποσ δεηάκε ζα βειηηώζοσλ οσζηαζηηθά ηο
παραγόκελο εθπαηδεσηηθό έργο θαη ηελ θαηάρηηζε ηωλ αγροηώλ.
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία.

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.
ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ.
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο
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