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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ 

Βουλευτής Βʹ Θεσσαλονίκης – ΜέΡΑ 25 

 

 

Θεσσαλονίκη, 06/12/2020 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:   Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα. Νίκη Κεραμέως 

 

Θέμα:  Διατήρηση ΙΕΚ Κουφαλίων 

 

Αξιότιμη κα. Υπουργέ. 

 

Στο Δήμο Χαλκηδόνας, το 1999, ιδρύθηκε το ΙΕΚ Κουφαλίων, το οποίο 

λειτουργεί μέχρι σήμερα. Από το Φεβρουάριο του 2012, εποπτέυεται από το Ίδρυμα 

Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) της Γενικής Γραμματείας Δια 

Βίου Μάθησης. Συστεγάζεται με το ΕΠΑ.Λ. Κουφαλίων, στο κτίριο που βρίσκεται 

στην έξοδο των Κουφαλίων και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται με τακτικά δρομολόγια 

του Ο.Α.Σ.Θ.. 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Λόγω τόσο της εύκολης πρόσβασής του, αλλά και της επιτυχούς λειτουργίας 

του όλα αυτά τα χρόνια, προσελκύει σπουδαστές και σπουδάστριες που 

ενδιαφέρονται να καταρτιστούν σε επαγγέλματα με ιδιαίτερα υφηλή επαγγελματική 

αποκατάσταση. Είναι από τα ελάχιστα δημόσια ΙΕΚ που διατηρεί δικά του, πλήρως 

εξοπλισμένα εργαστήρια αρτοζαχαροπλαστικής και μαγειρικής, στα οποία 

πραγματοποιούνται όλα τα εργαστηριακά μαθήματα. Οι γνώσεις, οι εμπειρίες και οι 

δεξιότητες που αποκομίζουν οι καταρτιζόμενοι, καθώς και τα οφέλη, είναι εμφανή. 

Διοικητικά, το ΙΕΚ Κουφαλίων ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσσαλονίκης. Απέχει από το κέντρο της πόλης 40 χιλιόμετρα, δηλαδή στην ουσία 

βρίσκεται στα όρια του Νομού Θεσσαλονίκης και συνορεύει με άλλους δύο Νομούς, 

το Νομό Κιλκίς και Πέλλας. Εξυπηρετεί ουσιαστικά σπουδαστές από τρεις 

διαφορετικούς Νομούς καιθώς και χωριά όμορων Δήμων, τα οποία είναι 

απομακρυσμένα από αστικά κέντρα. Το δυναμικό του ΙΕΚ Κουφαλίων σήμερα είναι 

120 εγγεγραμμένοι σπουδαστές/σπουδάστριες. Δεδομένου ότι ανήκει στην 

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, μετά την ψήφιση του επικείμενου 

Νομοσχεδίου για την επαγγελματική εκπαίδευση με τίτλο «Εθνικό σύστημα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης και άλλες 

διατάξεις», που με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 προβλέπει κλείσιμο όλων των 

Δημόσιων ΙΕΚ της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με συνολικό αριθμό 

φοιτούντων, κάτω από 250 καταρτιζόμενους/καταρτιζόμενες, γίνεται σαφές ότι ο 

κίνδυνος για βίαιο κλείσιμο του ΙΕΚ Κουφαλίων είναι απολύτως υπαρκτός, το 

προσεχές διάστημα. 

Δεδομένου ότι το ΙΕΚ Κουφαλίων συστεγάζεται με το τοπικό ΕΠΑ.Λ., με 

αποτέλεσμα να εμφιλοχωρούν αντικειμενικοί περιορισμοί στις διαθέσιμες αίθουσες 

και κατά συνέπεια στα τμήματα/ειδικότητες που δύνανται να λειτουργήσουν, είναι 

απαραίτητη η μείωση του αριθμού των σπουδαστών/σπουδαστριών που τίθεται από 
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το προσχέδιο νόμου (250 άτομα). Το συγκεκριμένο ΙΕΚ, αποτελεί έναν 

εκπαιδευτικό μηχανισμό που επί χρόνια προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση 

υψηλής ποιότητας σε σπουδαστές/σπουδάστριες, τόσο του ιδίου Δήμου, όσο και των 

άλλων δύο όμορων Νομών. Μετά από τα παραπάνω, 

 

Ερωτάται η κα. Υπουργός: 

 

1. Προτίθεστε να εξαιρέσετε το ΙΕΚ Κουφαλίων από τις διατάξεις της 

παραγράφου 2 του άρθρου 23 του σχεδίου νόμου με τίτλο «Εθνικό σύστημα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης και άλλες 

διατάξεις», λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα προαναφερθέντα; 

2. Δεσμεύεστε να εξετάσετε την εξαίρεση αντίστοιχων περιπτώσεων ΙΕΚ σε 

απομακρυσμένες, παραμεθόριες ή νησιωτικές περιοχές στην επικράτεια; 

 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

 

Κωνσταντίνα Αδάμου 

 




