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Θέκα: Υπόκλεκα παξαηεξήζεσλ θαη πξνηάζεσλ ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ επί ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ «Δζληθό 

Σύζηεκα Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Καηάξηηζεο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 

 

Αμηόηηκε Κπξία Υπνπξγέ, 

Αμηόηηκε Κπξία Υθππνπξγέ. 

 

Τν Τερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο ζύκθσλα κε ην ζεζκηθό ηνπ ξόιν, κεηαμύ άιισλ, 

«ζπκβάιιεη ζηελ εθπόλεζε πξνγξακκάησλ ηερληθήο παηδείαο [ … ] ζύκθσλα κε ηηο αλαπηπμηαθέο 

αλάγθεο ηεο Φώξαο» (ΠΓ 12/2020, ΦΔΚ 17/Α). 

Τν Τερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο/Τκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΤΔΔ/ΤΚΜ) ζην πιαίζην ηεο 

παξαπάλσ αξκνδηόηεηαο, γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, αληηκεησπίδεη κε ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ Τερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε όισλ ησλ 

βαζκίδσλ, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ δηα βίνπ κάζεζε. Σπκκεηέρεη κε ζέζεηο θαη πξνηάζεηο ζε θάζε 

πξνζπάζεηα ηεο πνιηηείαο, αθελόο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο (ΔΔΚ), αθεηέξνπ γηα ηελ ζεζκνζέηεζε δηαδηθαζηώλ πηζηνπνίεζεο ησλ πξνζόλησλ πνπ  

απνθηώληαη  κέζα  από  θάζε ινγήο καζεζηαθή δηαδξνκή. Γηα απηό ην ιόγν ε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή 

ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ ζπλέζηεζε εηδηθή Γηαξθή Οκάδα Δξγαζίαο κε αληηθείκελν ηελ κειέηε δεηεκάησλ πνπ 

αθνξνύλ ηελ Τερληθή Παηδεία, Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε.  

 

Σην πιαίζην ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, ε Οκάδα Δξγαζίαο κειέηεζε ην ζρέδην λόκνπ «Δζληθό 

Σύζηεκα Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Καηάξηηζεο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

πνπ ηέζεθε ζε δηαβνύιεπζε από ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη θαηέζεζε ζρεηηθό 

ππόκλεκα ζηελ ΓΔ ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ. 

 

mailto:tee_thess@tee.gr
mailto:minister@minedu.gov.gr
mailto:depmin1@minedu.gov.gr


 
 

- 2 - 

 

Ζ ΓΔ ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε νπζηαζηηθώλ αιιαγώλ, πνπ λα θαιύπηνπλ όιν ην 

θάζκα ηεο ΔΔΚ, ώζηε λα αληηκεησπηζηνύλ νη πνιύρξνλεο παζνγέλεηεο θαη αδπλακίεο πνπ ηελ 

έρνπλ θαηαζηήζεη ππνδεέζηεξε εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή ζηε ζπλείδεζε ηεο θνηλσλίαο. Δπίζεο 

ζεσξεί όηη θξίζηκνη  ηνκείο  ηεο  νηθνλνκίαο, πνπ  ζπλδένληαη  άκεζα κε  ηελ  ΔΔΚ, όπσο είλαη ν 

ηνκέαο ησλ θαηαζθεπώλ, έρνπλ αλάγθε ζηειέρσζεο από  θαηάιιεια  θαηαξηηζκέλν  αλζξώπηλν 

δπλακηθό, ην νπνίν κπνξεί λα παξαρζεί κόλν από έλα ειθπζηηθό θαη απνηειεζκαηηθό ζύζηεκα 

αξρηθήο θαη ζπλερηδόκελεο ΔΔΚ, πξνζαξκνζκέλν ζηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

θνηλσλίαο. Δπηπξόζζεηα ε αλάπηπμε θαη ν δηαξθήο εθζπγρξνληζκόο ηνπ Δζληθνύ Πιαηζίνπ 

Πξνζόλησλ, ζε αληηζηνίρηζε κε ην Δπξσπατθό Πιαίζην Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ (Δ.Π.Δ.Π.) γηα 

ηε Γηά Βίνπ Μάζεζε, κπνξεί λα εληζρύζεη ηελ ειθπζηηθόηεηα ηεο ΔΔΚ θαη λα αλαδείμεη πνηθηιία 

αλαγλσξηζκέλσλ καζεζηαθώλ δηαδξνκώλ γηα ηελ απόθηεζε επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ. 

Ζ ΓΔ ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ ζπκθσλεί κε ην ζύλνιν ησλ ζέζεσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ πνπ αλαιπηηθά 

δηαηππώλνληαη, θαηά άξζξν, ζην ζρεηηθό ππόκλεκα ηεο δηαξθνύο νκάδαο θαη ζαο ην δηαβηβάδεη, 

ώζηε λα ην ιάβεηε ππόςε ζαο ζηελ δηαδηθαζία βειηίσζεο θαη ζπκπιήξσζεο ηνπ πξνηεηλόκελνπ 

ζρεδίνπ λόκνπ. 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε επί ησλ πξνηάζεώλ καο θαη ειπίδνπκε 

όηη κε απηέο βνεζνύκε ζηηο πξνζπάζεηεο ζαο γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, Καηάξηηζεο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

 

Με ηηκή 

 

 Γηα ην ΤΔΔ/ΤΚΜ 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

 

Γεώξγηνο Τζαθνύκεο 

 
 
Συνημμένα: 
Υπόκλεκα Γηαξθνύο Οκάδαο Δξγαζίαο ΤΔΔ/ΤΚΜ επί ηνπ Ν/Σ «Δζληθό Σύζηεκα Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο, Καηάξηηζεο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
Κοινοποίηζη 
- ΓΓ  Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Καηάξηηζεο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

θ. Γεώξγην Βνύηζηλν 
Email: gsvetll@minedu.gov.gr 

- ΤΔΔ, Πεξηθεξεηαθά Τκήκαηα ΤΔΔ 
Εζωηερική διανομή: 
ΤΔΔ Φ (Φξνλ. Αξρείν, ΤΔΘ, ΓΟΓ) 
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ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΜΗΜΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΔΙΑΡΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

 

ΤΠΟΜΝΗΜΑ 

 

Θζμα: Σο /Ν του ΤΠΑΙΘ «Εθνικό Σφςτημα Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ, Κατάρτιςησ και Διά Βίου Μάθηςησ 

και άλλεσ διατάξεισ» 

 

Στισ 23-11-2020 αναρτικθκε ςε δθμόςια διαβοφλευςθ το Σ/Ν του ΥΠΑΙΘ «Εθνικό Σφςτημα Επαγγελματικήσ 

Εκπαίδευςησ, Κατάρτιςησ και Διά Βίου Μάθηςησ και άλλεσ διατάξεισ». Επί αυτοφ υποβάλλουμε τισ παρακάτω 

παρατθριςεισ: 

 

1. Με το άρκρο 45 δθμιουργείται για πρϊτθ φορά το Εκνικό Πλαίςιο Προςόντων, το οποίο αποβλζπει ςτθ 

διαμόρφωςθ ενόσ μθχανιςμοφ αναγνωςιμότθτασ και ςυγκριςιμότθτασ των ελλθνικϊν τίτλων/προςόντων του 

ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και τθν αντιςτοίχθςι τουσ με το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων.  

Η ρφκμιςθ αυτι αξιολογείται ϊσ εξαιρετικι. 

2. Με το άρκρο 4 κακορίηεται ο κεντρικόσ ςυντονιςτικόσ ρόλοσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Επαγγελματικισ 

Εκπαίδευςθσ, Κατάρτιςθσ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Νεολαίασ (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν.) και τθσ ανατίκεται ο 

ςχεδιαςμόσ, ο ςυντονιςμόσ, θ παρακολοφκθςθ, θ προϊκθςθ και θ διαμόρφωςθ τωνπροτάςεων πολιτικισ 

που εφαρμόηονται για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ, επαγγελματικι κατάρτιςθ, τθ διά βίου μάκθςθ και τθ 

νεολαία.  

Η ρφκμιςθ αυτι αξιολογείται ϊσ πολφ καλι, αν εξαιρζςει κανείσ το αρκτικόλεξο το οποίο δεν 

προφζρεται οφτε αποςτθκίηεται. 

3. Με το άρκρο 5 ςυςτινεται Κεντρικό υμβοφλιο Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Κ..Ε.Ε.Κ.), 

το οποίο αποτελεί τθ βαςικι δομι διακυβζρνθςθσ τθσ ΕΕΚΔΒΜ. Μεταξφ των άλλων, το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. 

παρακολουκεί τισ ειδικότθτεσ που λειτουργοφν ςε όλα τα επίπεδα του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. με βάςθ τθ χωροταξικι 

απόςταςθ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν μονάδων ςτισ οποίεσ παρζχονται, τον κτιριακό και εργαςτθριακό 

εξοπλιςμό, το εκπαιδευτικό προςωπικό/ προςωπικό κατάρτιςθσ και το δυναμικό μακθτϊν/ καταρτιηομζνων/ 

μακθτευομζνων και, εφόςον εντοπίηει αλλθλεπικαλφψεισ των ειδικοτιτων αυτϊν, ειςθγείται ςτον Υπουργό 

Παιδείασ και Θρθςκευμάτων τθν κατάργθςθ ι τθν αναςτολι λειτουργίασ τουσ ι, εφόςον εντοπίηει άλλεσ 

αδυναμίεσ, ειςθγείται τρόπουσ για τθν αντιμετϊπιςι τουσ. Στο Συμβοφλιο αυτό ςυμμετζχουν 16 τακτικά 

μζλθ (με επιπλζον μζλθ κατά περίπτωςθ) μεταξφ των οποίων και τρεισ (3) εκπρόςωποι των τριτοβάκμιων 

οργανϊςεων των εργοδοτϊν και τρεισ (3) εκπρόςωποι τθσ Γ.Σ.Ε.Ε., αλλά κανείσ εκπρόςωποσ των 

εργαηομζνων ςτθν Τεχνικι Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ εκπαιδευτικϊν. Επίςθσ δεν ςυμμετζχει το Τεχνικό 

Επιμελθτιριο. 

Προτείνουμε να ςυμμετζχουν και: 
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α)  δφο (2) εκπρόςωποι των Ομοςπονδιϊν Εκπαιδευτικϊν, ζνασ (1) τθσ ΟΛΤΕΕ και ζνασ (1) τθσ 

ΟΛΜΕ. 

β)  ζνασ (1) εκπρόςωποσ του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ. 

4. Με το άρκρο 6 κεςμοκετοφνται ςε Περιφερειακό Επίπεδο τα υμβοφλια φνδεςθσ με τθν παραγωγι και τθν 

αγορά εργαςίασ (..Π.Α.Ε.), με ςτόχο τθν αποκζντρωςθ του ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ τθσ 

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Μεταξφ των άλλων, τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. ζχουν ωσ αποςτολι τθν 

υποβολι ειςθγιςεων-γνωμοδοτιςεων προσ το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για κζματα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ και, ιδίωσ, για τουσ τομείσ και ειδικότθτεσ που πρζπει να λειτουργιςουν ςτα δθμόςια Ι.Ε.Κ., 

Μεταλυκειακό Ζτοσ-Τάξθ Μακθτείασ, ΕΠΑ.Λ., δθμόςιεσ Ε.Σ.Κ και ΕΠΑ.Σ. Μακθτείασ του Ο.Α.Ε.Δ. Στο 

Συμβοφλιο αυτό ςυμμετζχουν 11 τακτικά μζλθ μεταξφ των οποίων και δφο (2) εκπρόςωποι οριςμζνοι από τισ 

τριτοβάκμιεσ οργανϊςεισ των εργοδοτϊν και δφο (2) εκπρόςωποι οριςμζνοι από τθ Γ.Σ.Ε.Ε., αλλά κανείσ 

εκπρόςωποσ των εργαηομζνων ςτθν Τεχνικι Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ εκπαιδευτικϊν. Επίςθσ δεν 

ςυμμετζχει το Τεχνικό Επιμελθτιριο. 

Προτείνουμε να ςυμμετζχουν και: 

α)  δφο (2) εκπρόςωποι των Εκπαιδευτικϊν που κα ορίηονται ζνασ (1) από τθν ΟΛΤΕΕ και ζνασ 

(1) από τθν ΟΛΜΕ. 

Β) ζνασ (1) εκπρόςωποσ του αντίςτοιχου Περιφερειακοφ Σμιματοσ του Σεχνικοφ 

Επιμελθτθρίου. 

5. Σο άρκρο 2 περιλαμβάνει οριςμοφσ οι οποίοι παρζχουν τα εννοιολογικά ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για 

τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ Σ/Ν. Αναφζρονται πλείςτοι οριςμοί, όμωσ απουςιάηουνε 

εντελϊσ οι βαςικζσ ζννοιεσ “Συπικι Εκπαίδευςθ”, “Μι τυπικι Μάκθςθ-Κατάρτιςθ”, “Άτυπθ Μάκθςθ”, 

“Δυϊκό φςτθμα”.  

Η ςφγχυςθ γίνεται ακόμθ μεγαλφτερθ όταν ςτον άρκρο 1 περί ςκοπϊν και ςτόχων του παρόντοσ Σ/Ν για τθν 

ΕΕΚ αναφζρονται ςτθν παρ. 3 β) “θ διαςφάλιςθ ευελιξίασ και αποτελεςματικότθτασ για τθν τυπικι 

μεταγυμναςιακι επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ του επιπζδου τρία (3) και τθν τυπικι 

επαγγελματικι κατάρτιςθ του επιπζδου πζντε (5), με τθν ουςιαςτικι ςυμβολι των κοινωνικϊν εταίρων”.  

Τζτοιεσ ζννοιεσ είναι αδιανόθτεσ ςε Ευρωπαϊκό και παγκόςμιο επίπεδο. Δεν υπάρχει διεκνϊσ “τυπικι 

εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ” οφτε “τυπικι κατάρτιςθ”. Όροι αυτοί ζχουν ζνα ενοιολογικό περιεχόμενο που 

είναι ςυμβατό και περιλαμβάνει ακριβϊσ τα δομικά ςτοιχεία που προςδιορίηουν τον τίτλο. Κινδυνεφουμε 

λοιπόν να μθν ζχουμε ςυνάφεια και αντιςτοίχιςθ οριςμϊν με τθν Ευρωπαϊκι αλλά και τθ Διεκνι κοινότθτα. 

Σφμφωνα λοιπόν με τισ Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ (βλ Terminology of European education and training 

policy, CEDEFOP, Luxembourg 2008,  http://www.oltee.gr/?p=5909) 

 Προτείνουμε : 

α) Να απαλειφκοφν οι άςτοχεσ αναφορζσ του άρκρο 1 παρ. 3 β) ςε ανφπαρκτεσ διεκνϊσ 

“τυπικι μεταγυμναςιακι επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ” και “τυπικι 

επαγγελματικι κατάρτιςθ”, και να αντικαταςτακοφν από τισ ορκζσ “Μι τυπικι 

μεταγυμναςιακι επαγγελματικι και κατάρτιςθ” και “Μι τυπικι επαγγελματικι κατάρτιςθ” ι 

ςκζτο “μεταγυμναςιακι επαγγελματικι κατάρτιςθ” και “επαγγελματικι κατάρτιςθ” 

β) Να περιλθφκοφν ςτουσ οριςμοφσ οι παρακάτω ζννοιεσ κατά ευκεία μετάφραςθ του 

αγγλικοφ κειμζνου : 

http://www.oltee.gr/?p=5909
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- ΣΤΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: formal learning: Learning that occurs in an organised and structured 

environment (e.g. in an education or training institution or on the job) and is explicitly 

designated as learning (in terms of objectives, time or resources). Formal learning is intentional 

from the learner’s point of view. It typically leads to validation and certification. 

- ΜΗ ΣΤΠΙΚΗ ΜΑΘΗΗ: non-formal learning: Learning which is embedded in planned activities 

not explicitly designated as learning (in terms of learning objectives, learning time or learning 

support). Non-formal learning is intentional from the learner’s point of view. 

- ΑΣΤΠΗ ΜΑΘΗΗ: informal learning: Learning resulting from daily activities related to work, 

family or leisure. It is not organised or structured in terms of objectives, time or learning 

support. Informal learning is in most cases unintentional from the learner’s perspective. 

- ΔΤΪΚΟ ΤΣΗΜΑ: Dual system - alternance training: Education or training combining periods in 

an educational institution or training centre and in the workplace. The alternance scheme can 

take place on a weekly, monthly or yearly basis. Depending on the country and applicable 

status, participants may be contractually linked to the employer and/or receive a 

remuneration. 

6. Με το άρκρο 9, κακορίηεται ο ςκοπόσ των Επαγγελματικϊν Σχολϊν Κατάρτιςθσ (Ε.Σ.Κ.) και των 

Επαγγελματικϊν Σχολϊν Μακθτείασ του Ο.Α.Ε.Δ. ςτισ οποίεσ ζχουν πρόςβαςθ οι απόφοιτοι τθσ 

υποχρεωτικισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Η φοίτθςθ ςτοσ ςχολζσ αυτζσ είναι διετισ (άρκρο 11). Οι 

ςχολζσ αυτζσ κατατάςςονται ςτο επίπεδο τρία (3) του Εκνικοφ Πλαιςίου Προςόντων  (άρκρο 1). 

Σθμειϊνουμε ότι μζχρι ςιμερα οι ΕΠΑ.Σ. Μακθτείασ του Ο.Α.Ε.Δ. ακολουκοφςαν διετι πρόγραμμα 

ςπουδϊν/κατάρτιςθσ για προαγόμενουσ τθσ Αϋ Λυκείου (κάκε τφπου) και τα πτυχία που χορθγοφςαν ιταν 

ιςότιμα με τα πτυχία ειδικότθτασ των ΕΠΑ.Λ. Το αυτό ίςχυε και με τισ ΕΠΑ.Σ. του ΥΠΑΙΘ και είναι απόλυτα 

εφλογο και δίκαιο, αφοφ μετά τθν Αϋ λυκείου, οι μακθτζσ παρακολουκοφςαν επί διετία μακιματα 

ειδικότθτασ 25ω/εβδομάδα, περιςςότερα μάλιςτα από τα μακιματα τομζων/ειδικότθτασ  των ΕΠΑΛ. Δεν 

λάμβαναν απολυτιριο Λυκείου, όμωσ το Πτυχίο Ειδικότθτασ που παρείχαν ιταν ιδίου επιπζδου με αυτό των 

ΕΠΑΛ, των δε ΕΠΑΣ Μακθτείασ του ΟΑΕΔ ιταν ιςότιμο. Και ςτισ δφο αυτζσ περιπτϊςεισ, αυτά προβλζπονται 

από τθν νομοκεςία. Λόγω τθσ μεγάλθσ επιτυχίασ τουσ, οι ςχολζσ αυτζσ προςιλκυαν πάντοτε κατά 

πλειοψθφία ενιλικουσ μακθτζσ, ςιμερα μάλιςτα μετά τθν κατάργθςθ των ΕΠΑΣ του ΥΠΑΙΘ, οι ΕΠΑΣ του 

ΟΑΕΔ ζχουν ςε ςυντριπτικι πλειοψθφία (περίπου 90%) ενιλικεσ εκπαιδευομζνουσ και είναι ζνασ κεςμόσ 

κακομολογοφμενα επιτυχθμζνοσ. 

Με το παρόν Σ/Ν, εάν διατθρθκεί ο τίτλοσ “ΕΠΑ.Σ. Μακθτείασ του Ο.Α.Ε.Δ.” με διετι κφκλο ςπουδϊν μετά το 

γυμνάςιο και κατάταξθ ςτο επίπεδο 3 του ΕΠΠ κινδυνεφει να οδθγιςει ςε μεγάλθ ςφγχυςθ το μζλλον για τθν 

κατάταξθ ςτο ΕΠΠ. Θεωροφμε ότι οι ιδθ εκδοκζντεσ μζχρι ςιμερα τίτλοι είναι απολφτωσ παράνομο να 

καταταχκοφν ςτο επίπεδο “3” αφοφ κακορίηονται με νομοκετθμζνθ ιςοτιμία. Αν από εδϊ και πζρα οι νζοι 

τίτλου καταταχκοφν ςτο επίπεδο “3” κα γίνεται ςφγχυςθ ςτο μζλλον για “ποιά ΕΠΑΣ Μακθτείασ” πρόκειται, 

πρίν το 2020 ι μετά από αυτό. 

 Προτείνουμε: 

α) Είτε να διατθρθκοφν οι ΕΠΑ Μακθτείασ του ΟΑΕΔ όπωσ ζχουν ςιμερα (διετείσ μετά τθν Αϋ 

Λυκείου) και ςτο επίπεδο “4”, 

β) Είτε να προβλεφκοφν ωσ “ΕΚ Μακθτείασ του ΟΑΕΔ”, διετείσ μετά το γυμνάςιο και ςτο 

επίπεδο “3”. 
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Ο κεςμόσ των ΕΣΚ κεωροφμε ότι δεν προςιδιάηει ςτα χαρακτθριςτικά τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ, τθσ 

κουλτοφρασ και του επιδιωκόμενου επιπζδου ωσ κατάλλθλο ςφςτθμα μάκθςθσ για ανιλικα παιδιά. Η 

εμπειρία ζδειξε ότι όπου δθμιουργικθκαν τζτοιεσ μεταγυμναςιακζσ δομζσ, απζτυχαν παταγωδϊσ και 

ζκλειςαν, ι (ςτθν περίπτωςθ των επιτυχθμζνων ΕΠΑΣ) ουςιαςτικά “καταλιφκθκαν” από ενιλικεσ μακθτζσ, 

επομζνωσ άλλαξε εν τοισ πράγμαςι ο προςανατολιςμόσ τουσ από εκπαίδευςθ ανθλίκων ςε αυτι ενθλίκων. 

Βεβαίωσ είναι γεγονόσ ότι υπάρχουν ιδιαίτερεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ ςτισ οποίεσ πρζπει να δοκεί 

πρόςβαςθ ςε επαγγελματικι κατάρτιςθ χωρίσ προαπαιτοφμενο το απολυτιριο Λυκείου. Τζτοιεσ ομάδεσ 

είναι οι ενιλικεσ πρόςφυγεσ που διαμζνουν ςτθ χϊρα νόμιμα, οι ρομά, οι τρόφιμοι ςωφρωνιςτικϊν 

ιδρυμάτων, άλλεσ ευάλωτεσ ι περικωριοποιθμζνεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ.   

 Προτείνουμε οι ΕΚ να ςτοχεφςουν ςτθν εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ ενθλίκων ειδικϊν ευπακϊν 

κοινωνικϊν ομάδων προκειμζνου να τουσ δοκεί θ δυνατότθτα να εργαςκοφν ϊσ ειδικευμζνοι 

τεχνίτεσ και όχι ωσ ανειδίκευτοι εργάτεσ και να ενταχκοφν ςτθν κοινωνικι και οικονομικι ηωι 

τθσ χϊρασ. 

Στο παρόν Σ/Ν δεν προβλζπεται που κα εγκαταςτακοφν οι νζεσ ΕΣΚ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια προβλζπει ότι για τθ 

ςτζγαςθ των δθμόςιων Ι.Ε.Κ. χρθςιμοποιοφνται κτιρια ςχολικϊν μονάδων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 

κλπ (άρκρο 13).  

Προτείνουμε να γίνει παρόμοια πρόβλεψθ με τθν επιςιμανςθ να μθν διαταραχκεί θ 

ιςορροπία των υφιςταμζνων δομϊν (ΕΠΑΛ-ΕΚ-ΙΕΚ) και να μθ λειτουργιςουν ςε βάροσ τουσ. 

7. Με το άρκρο 13 ορίηεται ότι Διευκυντισ δθμόςιασ Ε.Σ.Κ. αρμοδιότθτασ του ΥΠΑΙΘ μπορεί να είναι μόνιμοσ 

δθμόςιοσ υπάλλθλοσ ι μόνιμοσ εκπαιδευτικόσ τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ. Ο Διευκυντισ πρζπει να διακζτει 

αυξθμζνα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα, πτυχίο ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ... και ςθμαντικι 

εμπειρία ςε κζςθ ευκφνθσ ςτθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ. Θεωροφμε ότι δεν μπορεί ζνασ 

οποιοςδιποτε δθμόςιοσ υπάλλθλοσ να διοικιςει αποτελεςματικά μια δομι που παρζχει εκπαίδευςθ και 

κατάρτιςθ.  

 Προτείνουμε να αναλαμβάνει Διευκυντισ ΕΚ μόνο Μόνιμοσ Δθμόςιοσ Εκπαιδευτικόσ 

Λειτουργόσ, με εμπειρία ςε κζςθ ευκφνθσ ςτθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ . 

8. Στο άρκρο 42 ορίηεται ότι οι πιςτοποιθμζνοι απόφοιτοι των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μακθτείασ του Ο.Α.Ε.Δ. 

μποροφν να εγγράφονται ςτθ Βϋ τάξθ των ΕΠΑ.Λ. ςε αντίςτοιχο με τθν ειδικότθτά τουσ τομζα  

 Η ρφκμιςθ αυτι αξιολογείται ϊσ κετικι και εντάςςεται ςτο γενικό πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ για άρςθ των φραγμϊν και διεξόδων ςτθν μόρφωςθ/κατάρτιςθ . 

9. Στο Κεφάλαιο Δϋ (άρκρα 16-21) προβλζπεται θ ίδρυςθ και λειτουργία των Πρότυπων Επαγγελματικϊν 

Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.). Τα Π.ΕΠΑ.Λ. ιδρφονται φςτερα από πρόταςθ του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και ειςιγθςθ του οικείου 

Σ.Σ.Π.Α.Ε., ι με ΥΑ του ΥΠΑΙΘ χαρακτθρίηονται ωσ Π.ΕΠΑ.Λ. κάποια ΕΠΑ.Λ. που ιδθ λειτουργοφν.  

 Η πρόβλεψθ αυτι είναι κετικι, τα Πρότυπα ΕΠΑΛ λειτουργοφν ουςιαςτικά ωσ “Πειραματικά”, 

ςε περίπτωςθ όμωσ που υφιςτάμενα ΕΠΑΛ χαρακτθριςτοφν ωσ Πρότυπα αυτό κα πρζπει να 

γίνει με ςφμφωνθ γνϊμθ του υλλόγου Διδαςκόντων και εξαςφάλιςθ των οργανικϊν κζςεων 

των εκπαιδετικϊν. 

10.Στο άρκρο 23 παρ. 1 προβλζπεται για τθ ςτζγαςθ των δθμόςιων Ι.Ε.Κ. χρθςιμοποιοφνται κτιρια ςχολικϊν 

μονάδων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, Ε.Κ. και ςχολικϊν εργαςτθρίων, κακϊσ και άλλα κτιρια, τα οποία 

πλθροφν τισ ςχετικζσ προχποκζςεισ, φςτερα από αποφάςεισ παραχϊρθςθσ των αναγκαίων χϊρων 

λειτουργίασ από το αρμόδιο κατά περίπτωςθ όργανο. Επίςθσ δφναται να διακζτουν οργανωμζνα εργαςτιρια 
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για τθν παροχι εργαςτθριακισ κατάρτιςθσ. Εάν όμωσ ςυςτεγάηονται με ΕΠΑΛ και ΕΚ, όλα τα εργαςτιρια κα 

πρζπει να ανικουν ςτο ΕΚ, όπωσ αντίςτοιχα το ΕΠΑΛ δεν μπορεί να ζχει δικά του εργαςτιρια εφόςον 

προβλζπεται θ λειτουργία ΕΚ. Επίςθσ θ καλι λειτουργία των εργαςτθρίων και θ εξαςφάλιςθ του εξοπλιςμοφ 

τουσ, δεν μπορεί να επαφίεται ςτουσ προςωρινοφσ εκπαιδευτζσ που προςλαμβάνονται από το ΙΕΚ για λίγουσ 

μινεσ μόνο χωρίσ προοπτικι ςυνζχειασ. 

  Προτείνουμε: 

α) Όταν το ΙΕΚ ςυςτεγάηεται και εκυπθρετείται από ΕΚ, όλα τα εργαςτιρια να ανικουν ςτο ΕΚ, 

κατ’  αντιςτοιχία με τα ιςχφονται για τα ΕΠΑΛ. 

β) Κατά τθν άςκθςθ των καταρτιηομζνων των ΙΕΚ ςτα εργαςτιρια του ΕΚ, ζνασ από τουσ δφο 

διδάςκοντεσ να είναι εκπαιδευτικόσ του ΕΚ, ο οποίοσ είτε κα ςυμπλθρϊνει το υποχρεωτικό 

του ωράριο (εφόςον το επικυμεί), είτε κα απαςχολείται με εξωδιδακτικό ζργο με βάςθ τθν 

κείμενθ νομοκεςία. 

Στο ίδιο άρκρο 23 ςτθν παρ. 2 προβλζπεται ότι τα Δ.Ι.Ε.Κ. του ΥΠΑΙΘ που κατά τθ λιξθ δφο ςυνεχόμενων 

ετϊν κατάρτιςθσ ...ζχουν ςυνολικό κατ’ ζτοσ αρικμό φοιτοφντων/καταρτιηομζνων που δεν υπερβαίνει τουσ 

εκατό (100), τίκενται ςε αναςτολι λειτουργίασ ι ςυγχωνεφονται με άλλα δθμόςια Ι.Ε.Κ. Ειδικότερα για τα 

Δ.Ι.Ε.Κ. που λειτουργοφν ςτισ μεγάλεσ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ (Ακθνϊν, Πειραιϊσ και Θεςςαλονίκθσ), ο 

αντίςτοιχοσ ςυνολικόσ κατ’ ζτοσ αρικμόσ φοιτοφντων/καταρτιηομζνων ορίηεται ςε διακόςιουσ πενιντα (250), 

ενϊ τα Δ.Ι.Ε.Κ. που λειτουργοφν ςε απομακρυςμζνεσ και παραμεκόριεσ περιοχζσ, δφναται να λειτουργοφν με 

ςυνολικό κατ’ ζτοσ αρικμό μικρότερο των εκατό (100). Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ των 

ΔΙΕΚ, 

  Προτείνουμε: 

α) τα Δ.Ι.Ε.Κ. όχι μόνο ςε απομακρυςμζνεσ και παραμεκόριεσ περιοχζσ, αλλά και ςε 

νθςιωτικζσ και ορεινζσ με δφςκολθ πρόςβαςθ, να λειτουργοφν με ελάχιςτο αρικμό ογδόντα 

(80) καταρτιηομζνων . 

β) τα Δ.Ι.Ε.Κ. ςτισ μεγάλεσ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ (Ακθνϊν, Πειραιϊσ και Θεςςαλονίκθσ) να 

λειτουργοφν με ελάχιςτο αρικμό διακοςίων (200) καταρτιηομζνων . 

γ) ε περίπτωςθ που Δ.Ι.Ε.Κ. ζχει μικρότερο αρικμό καταρτιηομζνων, να λειτουργεί 

τουλάχιςτον επί πενταετία ωσ παράρτθμα του πλθςιεςτζρου (δθλ. χωρίσ λοιπά διοικθτικά 

ζξοδα και δαπάνεσ, αλλά με δυνατότθτα να ανακάμψει αν το επιτρζψουν οι ςυνκικεσ).  

δ) Και όλα τα ανωτζρω με τθν αίρεςθ ότι δεν κα υπάρξει Περιφερειακι Ενότθτα που δεν κα 

ζχει τουλάχιςτον ζνα Δ.Ι.Ε.Κ. ανεξαρτιτωσ αρικμοφ καταρτιηομζνων. 

11.Στο άρκρο 24 προβλζπεται θ ίδρυςθ και λειτουργία των Πειραματικϊν και Θεματικϊν ΙΕΚ.  

 Η πρόβλεψθ αυτι είναι κετικι. 

12.Στο άρκρο 25 και ςτθν παρ. 6 προβλζπεται ότι τα δθμόςια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. είναι δυνατόν να παρζχουν 

επαγγελματικι κατάρτιςθ δια ηϊςθσ ι εξ αποςτάςεωσ, εκπαίδευςθ-κατάρτιςθ ςφγχρονθ ι αςφγχρονθ ι 

μικτι, με βάςθ τουσ Οδθγοφσ Κατάρτιςθσ των ειδικοτιτων κατάρτιςθσ... Εφόςον μια ειδικότθτα μπορεί να 

παραςχεκεί ςτο ςφνολό τθσ με εξ αποςτάςεωσ κατάρτιςθ, ςτουσ αποφοίτουσ τθσ απονζμεται Βεβαίωςθ 

Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Β.Ε.Κ.) και τουσ παρζχεται δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ 

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Θεωροφμε απαράδεκτθ μια τζτοια ρφκμιςθ.  
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Τα όμοια ορίηονται και ςτο αρκρο 11 παρ.5. για τισ  δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ Ε.Σ.Κ. κακϊσ και τισ ΕΠΑ.Σ. 

Μακθτείασ του Ο.Α.ΕΔ.  

Η Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ/Κατάρτιςθ περιλαμβάνει εξ’ οριςμοφ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και 

χειρωνακτικι εργαςία και εκπαίδευςθ που δεν μπορεί να υποκαταςτακεί από οποιαδιποτε εξ’ αποςτάςεωσ 

“παρουςίαςθ” ςε οκόνθ. Αυτό ςυνζβθ και με τα εργαςτθριακά μακιματα των Πανεπιςτθμίων, θ λειτουργία 

των οποίων ανεςτάλθ λόγω COVID 19, για να πραγματοποιθκεί όμωσ ςε άλλο εξάμθνο και όχι να 

υποκαταςτακοφν με “εξ’ αποςτάςεωσ παρουςιάςεισ”, για τουσ δε τελειόφοιτουσ ζγιναν ειδικζσ ρυκμίςεισ 

ϊςτε να πραγματοποιθκοφν οι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ ακόμθ και εν μζςω πανδθμίασ.  

 Προτείνουμε να απαλειφκεί αυτι θ πρόβλεψθ ωσ γενικευμζνθ και να ςυμπλθρωκεί οτι τα 

εργαςτθριακά μακιματα οφείλουν να εκτελοφνται δια ηϊςθσ ςτα εργαςτιρια. 

13.Στο άρκρο 27 ςτθν παρ. 1, κακορίηεται το πλαίςιο πραγματοποίθςθσ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ από τουσ 

καταρτιηόμενουσ των ΙΕΚ.  Η πρακτικι άςκθςθ ολοκλθρϊνεται ςε 18 μινεσ από τθ λιξθ του τελευταίου 

εξαμινου. Πλθν όμωσ λόγω COVID 19 δεν γίνονται πρακτικζσ πλζον.  Όταν ξανά επιτραποφν κα υπάρχουν 

πολλοί υποψιφιοι και λίγεσ κζςεισ. Επειδι θ πρακτικι κα είναι και αμειβόμενθ  οι κζςεισ κα είναι ακόμα 

λιγότερεσ αφοφ αρκετοί εργοδότεσ δεν κα μποροφν να καταβάλλουν τισ αποδοχζσ (αςχζτωσ τθσ πρόβλεψθσ 

χρθματοδότθςθσ από εκνικοφσ ι ενωςιακοφσ πόρουσ). 

 Προτείνουμε να μθν υπάρχει χρονικόσ προςδιοριςμόσ για το διάςτθμα ολοκλιρωςθσ τθσ 

πρακτικισ άςκθςθσ ι το διάςτθμα να είναι πολφ μεγάλο (ζωσ και τρία χρόνια). 

14.Στο άρκρο 29 ορίηεται ότι ςτα Ι.Ε.Κ. παρζχονται ειδικότθτεσ οι οποίεσ κακορίηονται με βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ 

τοπικισ αγοράσ εργαςίασ και τισ αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ τθσ εκνικισ οικονομίασ, ςφμφωνα με τθν παρ. 

19 του άρκρου 34. Δεν κακορίηεται ςαφϊσ ότι ςτα ΙΕΚ και ςτισ ΕΣΚ οι ειδικότθτεσ δεν κα είναι ταυτόςθμεσ 

και επικαλυπτόμενεσ με αυτζσ που διδάςκονται ςτα ΕΠΑΛ. 

 Προτείνουμε να οριςτεί με ςαφινεια ότι ςτα ΕΠΑΛ κα εξακολουκοφν να διδάςκονται οι 

κφριοι και μεγάλοι Σομείσ και Ειδικότθτεσ που διδάςκονται και τϊρα, ενϊ ςτα ΙΕΚ κα γίνεται 

περαιτζρω εξειδίκευςθ ι κα παρζχονται (όπωσ και ςτισ ΕΚ) άλλεσ ειδικότθτεσ που δεν 

καλφπτονται από τα ΕΠΑΛ. 

15.Στο άρκρο 43 ορίηεται ότι Απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. κακϊσ και του Μεταλυκειακοφ ζτουσ - Τάξθσ Μακθτείασ, που 

φςτερα από επιτυχι εξζταςθ πιςτοποίθςθσ αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κατζχουν Δίπλωμα 

Επαγγελματικισ Ειδικότθτασ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ επιπζδου πζντε (5) ι ιςότιμο τίτλο, δφνανται να 

κατατάςςονται ςε τμιματα Α.Ε.Ι. ςυναφοφσ ειδικότθτασ με αυτι του ανωτζρω διπλϊματοσ.  

 Η ρφκμιςθ αυτι αξιολογείται ϊσ κετικι και εντάςςεται ςτο γενικό πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ για άρςθ των φραγμϊν και διεξόδων ςτθν μόρφωςθ/κατάρτιςθ . 

16.Στο άρκρο 30 και ςτθν παρ. 1 ε) Με τον Κανονιςμό Λειτουργίασ των δθμόςιων Ι.Ε.Κ. ρυκμίηονται οι 

προχποκζςεισ, οι όροι και θ διαδικαςία που αφορά ςτισ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, κακϊσ και τθ ςυμμετοχι 

ςε εκνικά, ευρωπαϊκά, και διεκνι προγράμματα.  

 Προτείνουμε θ ςυμμετοχι ςε ευρωπαϊκά προγράμματα να γίνεται όπωσ είναι τϊρα με 

αποκλειςτικι ευκφνθ τθσ διοίκθςθσ του ΔΙΕΚ, χωρίσ τθ μεςολάβθςθ άλλων. 

17.Με το άρκρο 31 ορίηεται ότι ο Διευκυντισ δθμόςιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότθτασ του ΥΠΑΙΘ  μπορεί να είναι 

οποιοςδιποτε δθμόςιοσ λειτουργόσ, ....να διακζτει αυξθμζνα, τυπικά και ουςιαςτικά, προςόντα, πτυχίο 

ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ...και επιςτθμονικι, τεχνικι ι άλλθ κατάρτιςθ που καλφπτει τισ 
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ανάγκεσ διοίκθςθσ εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ τθσ φφςθσ και τθσ αποςτολισ των Ι.Ε.Κ.. Συνεκτιμϊνται 

μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, κακϊσ και επαγγελματικι και διοικθτικι εμπειρία. Επίςθσ, ςτθν παρ. ε) Δεν 

αναφζρει ότι θ υπθρεςία των διευκυντϊν (ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που είναι εκπαιδευτικοί του ΥΠΑΙΘ) 

λογίηεται και ωσ διδακτικι προχπθρεςία (όπωσ ιςχφει μζχρι τϊρα) οφτε ωσ χρόνοσ άςκθςθσ διοίκθςθσ 

εκπαιδευτικισ μονάδασ. Επίςθσ, δεν αναφζρει ότι ο διευκυντισ είναι επιςτθμονικόσ και παιδαγωγικόσ 

υπεφκυνοσ (όπωσ ιςχφει μζχρι τϊρα) διότι ςτο 9β αναφζρει τον υποδιευκυντι μόνο ότι μεριμνά για εποπτεία 

και παρακολοφκθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου (χωρίσ να είναι επιςτθμονικόσ ι παιδαγωγικόσ υπεφκυνοσ) 

Πϊσ κα αξιολογεί τουσ εκπαιδευτζσ χωρίσ να είναι εκπαιδευτικόσ; Πϊσ κα εφαρμόςει εκπαιδευτικά 

προγράμματα καινοτόμεσ λειτουργίεσ εκπαιδευτικισ μεκοδολογίασ (πειραματικό ΙΕΚ); 

Ομοίωσ ςτθν παρ 9γ) για τουσ υποδιευκυντζσ δεν αναφζρεται ότι ςυνεπικουρεί τον διευκυντι (όπωσ είναι 

μζχρι τϊρα) Επίςθσ δεν ορίηεται θ υπθρεςία των υποδιευκυντϊν εφόςον είναι εκπαιδευτικοί του ΥΠΑΙΘ) 

λογίηεται και ςαν διδακτικι και διοικθτικι προχπθρεςία όπωσ ιςχφει μζχρι τϊρα. 

Θεωροφμε ότι δεν μπορεί ζνασ οποιοςδιποτε δθμόςιοσ υπάλλθλοσ να διοικιςει αποτελεςματικά μια δομι 

που παρζχει εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. 

 Προτείνουμε: 

α) Να αναλαμβάνει Διευκυντισ ΔΙΕΚ μόνο Μόνιμοσ Δθμόςιοσ Εκπαιδευτικόσ Λειτουργόσ, με 

εμπειρία ςε κζςθ ευκφνθσ ςτθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ . 

β) Η υπθρεςία των διευκυντϊν και των υποδιευκυντϊν των ΔΙΕΚ να λογίηεται και ωσ 

διδακτικι προχπθρεςία και ωσ χρόνοσ άςκθςθσ διοίκθςθσ εκπαιδευτικισ μονάδασ. 

γ) ε ςυνζχεια των παραπάνω να ςυμπλθρωκεί οτι ο Διευκυντισ ΔΙΕΚ είναι επιςτθμονικόσ και 

παιδαγωγικόσ υπεφκυνοσ και οτι ο Τποδιευκυντισ ςυνεπικουρεί τον διευκυντι ςτθν άςκθςθ 

των κακθκόντων του. 

18.Στο άρκρο 13 “Διοίκθςθ και ςτελζχωςθ των Ε..Κ.” ορίηεται ότι οι  εκπαιδευτζσ που διδάςκουν ςτισ Ε.Σ.Κ. 

είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου τίτλου ςπουδϊν ι και εμπειροτζχνεσ με επαγγελματικι εμπειρία ςε ςυναφζσ 

γνωςτικό αντικείμενο των μακθμάτων τθσ ειδικότθτασ που διδάςκουν. Οι απαιτοφμενοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επιπλζον προςόντα για τθ διδαςκαλία μακθμάτων των ειδικοτιτων προςδιορίηονται ςτουσ Οδθγοφσ 

Κατάρτιςθσ των ειδικοτιτων των Ε.Σ.Κ.  

Για τα ΔΙΕΚ δεν προβλζπεται τίποτε αντίςτοιχο ςτον παρόν Σ/Ν. 

Στο άρκρο 54 “Εκπαιδευτζσ των Κ.Δ.Β.Μ” ορίηεται ότι οι εκπαιδευτζσ που διδάςκουν ςτα Κ.Δ.Β.Μ. είναι 

κάτοχοι αναγνωριςμζνου τίτλου ςπουδϊν ςε γνωςτικό αντικείμενο ςυναφζσ προσ το πρόγραμμα που 

διδάςκουν. ... 2. Στα ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα που παρζχονται ςτα Κ.Δ.Β.Μ. απαςχολοφνται 

αποκλειςτικά εκπαιδευτζσ ενθλίκων εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Πιςτοποιθμζνων Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων 

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τθσ παρ. 3 του άρκρου 11 του ν. 3879/2010 (Αϋ 163), με πιςτοποίθςθ εκπαιδευτικισ 

επάρκειασ ςε κεματικό αντικείμενο ςυναφζσ με αυτό που καλοφνται να διδάξουν. 

Στο άρκρο 71 “Στελζχωςθ των Σ.Δ.Ε.” ορίηεται οτι 1. α) Το εκπαιδευτικό προςωπικό των Σ.Δ.Ε. αποτελείται 

από εκπαιδευτικοφσ τθσ πρωτοβάκμιασ και τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που αποςπϊνται ςφμφωνα 

με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωρομίςκιουσ εκπαιδευτζσ κακϊσ και εκπαιδευτζσ ενθλίκων, ςφμφωνα με το 

άρκρο 19 του ν. 4713/2020 (Αϋ 147) με ειδικότθτεσ που μποροφν να διδάξουν τουσ γραμματιςμοφσ ςτα Σ.Δ.Ε. 

 Προτείνουμε: 
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α) να ορίηεται ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ κατ’ αναλογία προσ τθν τελευταία (τα ΔΕ) οτι ςε όλεσ 

τισ άλλεσ δομζσ κατάρτιςθσ (ΕΚ, ΙΕΚ, ΚΔΒΜ) μποροφν να διδάςκουν εκπαιδευτικοί τθσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ χωρίσ άλλθ “πιςτοποίθςθ” φορζα, εφόςον βζβαια ζχουν τα 

κατάλλθλα προςόντα που απαιτοφνται κατά ειδικότθτα. 

β) Αντικζτωσ, θ απαςχόλθςθ και μόνο ενόσ επαγγελματία ωσ “εκπαιδευτοφ” ςτισ ανωτζρω 

δομζσ, δεν μπορεί να αποτελεί εφόδιο μοριοδότθςθσ ςτισ λίςτεσ του ΤΠΑΙΘ για διοριςμό του 

ωσ “εκπαιδευτικό”. 

19. Στο άρκρο 39 “Διοίκθςθ τμθμάτων Μακθτείασ” παρ. 4. ορίηεται ότι ςτα ΕΠΑ.Λ. λειτουργοφν τμιματα του 

Μεταλυκειακοφ ζτουσ-Τάξθσ Μακθτείασ. Η πράξθ ζχει δείξει ότι θ φφςθ τθσ Μακθτείασ είναι κακαρά 

αρμοδιότθτασ των ΕΚ τα οποία εμπλζκονται εκ των πραγμάτων λόγω των εργαςτθριακϊν αςκιςεων. 

Επομζνωσ το ΕΠΑΛ επιβαρφνεται με μεγάλθ γραφειοκρατικι λειτουργία χωρίσ να αποφεφγεται και θ 

εμπλοκι του ΕΚ.  

 Προτείνουμε θ Μακθτεία των ΕΠΑΛ να εξυπθρετείται διοικθτικά από το εκάςτοτε ΕΚ. 

20.Αναλογικά με τισ ρυκμίςεισ που αφοροφν ςτουσ Διευκυντζσ και ςτθν Γραμματειακι υποςτιριξθ των ΕΚ και 

ΔΙΕΚ ςχετικά με τθν απαλλαγι τουσ από διδακτικά κακικονται και ςτιριξθ τθσ λειτουργίασ των δομϊν αυτϊν 

από μόνιμουσ υπαλλιλουσ γραμματείασ, 

 Προτείνουμε: 

α) Οι Διευκυντζσ των ΕΠΑΛ και ΕΚ να ζχουν διδακτικό ωράριο 2ωρϊν εβδομαδιαίωσ 

β) Σο επίδομα κζςθσ τουσ να είναι ανάλογο των ΔΙΕΚ 

γ) Να προβλζπονται ςτα  ΕΠΑΛ και ΕΚ μόνιμεσ κζςεισ γραμματείασ αντίςτοιχεσ των ΔΙΕΚ 

21.χετικά με τθ χρθματοδότθςθ των ΕΠΑΛ και ΕΚ , 

 Προτείνουμε: 

 α) να υπάρξει επικαιροποίθςθ του αυξθμζνου ςυντελεςτι επιχοριγθςθσ των Διμων ςε ςχζςθ 

με τουσ μακθτζσ για τα λειτουργικά ζξοδα και  

β) να προβλζπεται θ ανανζωςθ του εξοπλιςμοφ των εργαςτθρίων μζςα από προγράμματα τθσ 

νζασ δομισ ΕΕΚ 

22.Σχετικά με το άρκρο 76 περί Ελλθνομάκειασ, όπου ορίηεται οτι θ Η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. οργανϊνει και 

εποπτεφει δωρεάν προγράμματα ελλθνομάκειασ για εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, ιςτορίασ, 

πολιτιςμοφ και πολιτειακισ εκπαίδευςθσ που αναπτφςςονται ςε επίπεδα Α1, Α2, Β1 και Β2 κεωροφμε οτι 

είναι πολφ κετικό. Σθμειϊνουμε ότι ςτο άρκρο 11 παρ.6. για τθ φοίτθςθ ςτισ ΕΣΚ απαιτείται γνϊςθ ελλθνικισ 

γλϊςςασ κατ’ ελάχιςτον επιπζδου Β1 για καταρτιηόμενουσ τρίτων χωρϊν. Επειδι ωςτόςο υπάρχει ζνα 

νομοκετικό κενό ςτθν εγγραφι ενθλίκων προςφφγων με ελλιπι δικαιολογθτικά, 

 Προτείνουμε να υπάρξει νομοκετικι ρφκμιςθ για εγγραφι ΕΝΗΛΙΚΩΝ προςφφγων με ΕΛΛΙΠΗ 

δικαιολογθτικά ςτισ δομζσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ που προβλζπονται ςτο παρόν /Ν και 

ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα ςυνολικά. 

23.Παρεμβάςεισ “ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ” ςε όλα τα επίπεδα και τα είδθ τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ. Θα 

περιμζναμε από ζνα τόςο ευρφ Σ/Ν που φιλοδοξεί να καλφψει όλο το φάςμα τθσ Επαγγελματικισ 

Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΕΕΚ), να προβλζπει εμβόλιμεσ παρεμβάςεισ ςε όλα τα επίπεδα (και ςτο 

Γυμνάςιο) και τα είδθ εκπαίδευςθσ (και ςτα ΓΕΛ). Ωσ ελάχιςτεσ παρεμβάςεισ ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ, 
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 Προτείνουμε : 

α) ςτο Γυμνάςιο, το μάκθμα τθσ Σεχνολογίασ να γίνει 2ωρο ςυνεχόμενο. 

β) ςτο Γυμνάςιο, να ειςαχκεί και πάλι το μάκθμα του χολικοφ Επαγγελματικοφ 

Προςανατολιςμοφ ςτθ Γϋ τάξθ. 

γ) τθν Αϋ Σάξθ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και ενόψει των επιλογϊν Κατευκφνςεων και Σομζων ςπουδϊν 

ςτθν Β’ Σάξθ αντίςτοιχα να να ειςαχκεί και πάλι το μάκθμα του χολικοφ Επαγγελματικοφ 

Προςανατολιςμοφ. 

δ) τθν Αϋ, Βϋ και Γϋ Σάξθ των ΓΕΛ να ειςαχκοφν 2ωρα μακιματα χεδίου. 

 

Διαρκισ Ομάδα Εργαςίασ Σεχνικισ Παιδείασ, 

Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ 

του ΣΕΕ/ΣΚΜ 

 

 


