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Δελτίο τύπου
Την Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018, στις 19:00 το απόγευμα, η διοίκηση, οι
εκπαιδευτές και οι σπουδαστές του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα,
ευχόμενοι για ένα χαρούμενο και δημιουργικό Καινούργιο Χρόνο.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, ο Δήμαρχος της Ι.Π. Μεσολογγίου, κ. Νικόλαος
Καραπάνος, ο Διευθυντής του Νοσοκομείου Μεσολογγίου κ. Πάνος Παπαδόπουλος, ο
Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου κ. Τάσος Σκαρμούτσος, η Πρόεδρος
της Σχολικής επιτροπής του Δήμου κα Ειρήνη Καλαμάκη, Διευθυντές και εκπρόσωποι
σχολικών μονάδων και αρκετοί εκπρόσωποι τοπικών φορέων.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με το Διευθυντή του ΔΙΕΚ, ο οποίος προλόγισε την εκδήλωση
και μετά τις καθιερωμένες ευχές για την Νέα Χρονιά, παρουσίασε τη σημερινή κατάσταση
και το μελλοντικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου.
Συγκεκριμένα είπε ότι σήμερα 110 περίπου σπουδαστές συνεχίζουν κανονικά τη
φοίτησή τους σε συνολικά 8 ειδικότητες, με τη στήριξη περίπου 45 εκπαιδευτών. Μάλιστα,
ο μέσος όρος ηλικίας των σπουδαστών είναι περίπου 30 έτη, στοιχείο που μας δείχνει ότι
το ΙΕΚ δεν αποτελεί μια "λύση" για συνέχιση των σπουδών μετά το Λύκειο, αλλά συνειδητή
επαγγελματική επιλογή ανθρώπων που θέλουν να διευρύνουν τον επαγγελματικό τους
ορίζοντα.
Επίσης, ανέφερε δράσεις που υλοποιεί το Δ.ΙΕΚ με αρκετούς τοπικούς φορείς με
συμμετοχή όλων των ειδικοτήτων. Εκτός της συνεργασίας με το Νοσοκομείο Μεσολογγίου
και την ειδικότητα Νοσηλευτικής, αλλά και την Κοινωφελή Επιχείρηση και το Πνευματικό
κέντρο του Δήμου, το Εργαστήρι για άτομα με ειδικές ανάγκες "Παναγία Ελεούσα", τη
"Διέξοδο" και το Γραφείο Κοινωνικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως.
Κλείνοντας, παρουσίασε το σχεδιασμό για το 2018. Μεταξύ άλλων, νέες
συνεργασίες με φορείς και επαγγελματικά σωματεία και υποβολή πρότασης για
υλοποίηση προγράμματος Erasmus+. Τέλος, προσπάθεια λειτουργίας νέων ειδικοτήτων το
Σεπτέμβρη, με κατεύθυνση τον πρωτογενή τομέα και την αγροτική παραγωγή και
εκμετάλλευση και προώθηση τοπικών προϊόντων.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες έδωσε στο Διευθυντή της ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ Μεσολογγίου, για
την παρασκευή και προσφορά της Πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Στη συνέχεια, έγινε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας την οποία ευλόγησε ο π.
Χαράλαμπος, εφημέριος του ιερού ναού Αποστόλου Παύλου.
Ακολούθησε χαιρετισμός του Δημάρχου, ο οποίος εξήρε το έργο που
πραγματοποιείται στο Δ.ΙΕΚ και επιβεβαίωσε τη στήριξη του Δήμου στις προσπάθειες για
την ανάπτυξη και αναβάθμισή του προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Κόπηκαν δύο πρωτοχρονιάτικες πίτες. Μια για τους φιλοξενούμενους στην
εκδήλωση και τους εκπαιδευτές και μια για τους σπουδαστές. Το πρώτο φλουρί έτυχε η
κυρία Ροδάνθη Φλώρου, Πρόεδρος της Βυρωνικής Εταιρείας Μεσολογγίου ενώ το δεύτερο
έτυχε ο Δημήτρης Καλάκης, σπουδαστής στο Α’ εξάμηνο της ειδικότητας Τεχνικός Η/Υ,
στους οποίους προσφέρθηκαν από το Διευθυντή του ΔΙΕΚ αναμνηστικά δώρα.
Ας είναι μια τυχερή χρονιά για όλους.
Καλή Χρονιά!

