
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου "Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκ
παίδευσης κα Κατάρτισης και άλλες διατάξεις"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Η Παιδεία είνα θέμα που τα προβλήματα του χρειάζονται 
λύσεις της ευρύτερης δυνατής αποδοχής. Έχει ανάγκη από 
μια πολιτική, που να αντέχει σε προοπτική χρόνου και σε 
αλλαγές Κυβερνήσεων. Γι αυτό, το Υπουργείο,πριν πάρει 
τις οριστικές του αποφάσεις, κατέληξε στην επιλογή του 
εθνικού διαλόγου για την παιδεία, ενός διαλόγου ευρύτατου, 
ανοικτού σε όλους, στα πολιτικά κόμματα, στους παράγοντες 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στους συνδικαλιστικούς κα, 
παραγωγικούς φορείς της χώρας.

Ένας διάλογος για τόσο καίρια και μεγάλα εθνικά θέματα, 
όπως η παιδεία, πρέπει νο διεξάγεται μεθοδικά, με θάρρος 
και ειλικρίνεια Για τις ανάγκες αυτού του διαλόγου τέθηκαν 
κατά το οχεδιασμό του οι προϋποθέσεις:

- Να γίνουν γνωστές, οι απόψεις της ευρύτερης εκπαι
δευτικής κοινότητας (διδασκόντων, μαθητών-φοιτητών, γο
νέων) και της ελληνικής κοινωνίας.

- Να ακουστούν και νο αξιοποιηθούν οι γνώσεις και οι 
προτάσεις ανθρώπων με ευρύτερο κύρος που γνωρίζουν 
την παιδεία.

Το παρόν σχέδιο νόμου ρυθμίζει κυρίως τρία σημαντικά 
ζητήματα:

λ. της δημιουργίας και οργάνωσης του Εθνικού Συστή- 
μα'πι’· Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.).

Β. Της αντιμετώπισης του μεγάλου θέματος της επιμόρ
φωσης των εκπαιδευτικών.

Γ. Της αντιμετώπισης σε ορθολογική βάση της εισαγωγής 
των αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Α. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα
τάρτισης

(Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.)

Στο πλαίσιο της μεγάλης προσπάθειας του Υπουργείου 
Παιδείας για βελτίωση των εκπαιδευτικών μας πραγμάτων 
εΕέχουσα θέση κατέλαβε ο τομέας της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Και τούτο είναι απόλυτα φυσικό 
αν λάβει κανείς υπόψη την προοπτική του 1993 και του 
2000, αν λάβει κανείς υπόψη ότι ζοάμε σε μια εποχή όπου 
οι αλλαγές των οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών 
δεδομένων είναι ταχύτατες διεθνώς.

Για την επίτευξη των στόχων μας στον τομέα αυτόν 
συστήσαμε επιτροπή αδικών, η οποία συνέταξε πόρισμα το 
οποίο στάλθηκε αμέσως μόλις παραδόθηκε στο Υπουργείο 
στα πολιτικά κόμματα και στους αρμόδιους φορείς. Το 
Υπουργείο αφού μελέτησε το πόρισμα και όλες τις δια
στάσεις του θέματος, γνωστοποίησε τις θέσεις του στα 
κόμματα και τους φορείς.

Εν συνεχεία κάλεσε τα κόμματα σε κοινή συζήτηση για 
το θέμα αυτό και τους φορείς να υποβάλουν τις απόψεις 
τους και ης παρατηρήσεις τους.

Η διαδικασία του διαλόγου για τόσο σημαντικά θέματα 
πρεπει να είναι τέτοια ώστε ο διάλογος να είναι ουσιαστικός. 
Πρέπει πρώτον, όλοι οι αρμόδιοι φορείς να έχουν και να 
καταθέτουν απόψεις για τα συγκεκριμένα ζητήματα και 
μάλιστα όταν έχουν ως δεδομένες τις προτάσεις του 
Υπουργείου. Γίνεται κατόπιν ο διάλογος του Υπουργείου 
με τα κόμματα, τα οποία θεωρείται δεδομένο ότι έχουν 
συζητήσει με τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να δ.α-

μορφώοουν τις θέσεις τους. Τέλος ακολουθεί συζήτηση με 
όλους μαζί. Αυτή λοιπόν η διαδικασία του διαλόγου τηρήθηκε. 
Το Υπουργείο ανέμενε από τα κόμματα και το·ς φοοελς 
τις απόψεις και παρατηρήσεις τους, μερικοί από τους 
οποίους τις υπέβαλαν. Στις 27 Σεπτεμβρίου έγινε κοινή 
συζήτηση μ: τα κόμματα. Στις 10 Οκτωβρίου πραγματο
ποιήθηκε δημόσια κοινή σύσκεψη κομμάτων και φορέων στο 
Ζαππειο. Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι τις αρχές 
Δεκεμβρίου συνεχισθηκε η ανταλλαγή απόψεων με εκπαι
δευτικούς, μοθητές της τεχνικής και επαγγελματικής εκ
παίδευσης και με παραγωγικούς φορείς, ώστε να 
διαμορφωθ. το τελικό κείμενο του νόμου αυτού.

Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη χώρα μος, στον 
τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης, παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες, με αποτέλεσμα 
να μην εξυπηρετούνται οι εθνικές ανάγκες σε καταρτισμένο 
δυναμικό μέσης στάθμης.

Ο γρήγορος ρυθμός εφαρμογής νέων τεχνολογιών κα 
ο επίαης γρήγορος ρυθμός κοινωνικών μεταβολών καθιστούν 
όλο και πιο αβέβαιες τις προβλέψεις των οικονομικών 
εξελίξεων και κατά συνέπεια και τις προβλέψεις για τη 
διαμόρφωση των αναγκών σε ειδικευμένο δυναμικό κατά 
ειδικότητα και κατά επίπεδο εκπαίδευσης.

Η ανάγκη επομένως για γρήγορες προσαρμογές της κατά 
ειδικότητα διάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού προς τις 
συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας 
είναι έντονες. Δίχως την προσαρμογή αυτήν πολλαπλασιά- 
ζονται α περιπτώσεις 'στενοτήτων' σε ορισμένες ειδικό
τητες και ανεργίας οε άλλες.

Γtc την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού η πρακτική 
που σε γενικές γραμμές ακολουθείται στις αναπτυγμένες 
χώρες είναι να εμπλουτίζουν τα σχολικά προγράμματα με 
ένα ευρύ φάσμα τεχνικών γνώσεων. Παράλληλα λαμβάνονται 
μέτρα για τη δημιουργία του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου 
και των απαιτούμενων ευέλικτων μηχανισμών, καθώς και 
για την κατάστρωση προγραμμάτων αποτελεσματικής επαγ
γελματικής κατάρτισης στις νέες μεθόδους και διαδικασίες 
παραγωγής.

Στη χώρο μας, η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση 
που παρέχεται στα Τ.Ε.Λ., τα Ε.Π.Λ. και τις Τ.Ε.Σ., χρειάζεται 
εκαυγχρονιομό. Δεν υπάρχει όμως ούτε θεσμοθετημένο 
σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης πλην εκείνου της μα
θητείας, που εφαρμόζεται σε πολύ περιορισμένη έκταση. 
Η έλλειψη αυτή γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στις δεκάδες 
χιλιάδες αποφοίτων των γενικών λυκείων (Γ.Ε.Λ.), που δεν 
συνεχίζουν τις σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και, 
στερούμενοι στοιχειωδών επαγγελματικών προσόντων, α
ντιμετωπίζουν δυσχέρειες να ενταχθούν ικανοποιητικά στην 
παραγωγική διαδικασία. Το εκπαιδευτικό, επαγγελματικό και 
προσωπικό αδιέξοδο αυτών των αποφοίτων αποτελεί ένα 
ολοένα οξυνόμενο και δυσεπίλυτο πρόβλημα της ελληνικής 
εκπαίδευσης, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα

Πέραν όμως αυτών θα πρέπει να επισημανθούν:
- Η ανυπαρξία στις περισσότερες περιπτώσεις αναγνω

ρισμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων. Μέχρι τώρα δεν 
έχουν εκδοθεί επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοί
τους Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ. και Τ.Ε.Σ. παρά μόνο στο 5% των 
ειδικοτήτων.

- Η έλλειψη συστήματος χορήγησης αναγνωρισμένων 
τίτλων σπουδών, που νο αναγνωρίζονται και από την Ε.Ο.Κ.. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αναγκαίο, γιατί η επικείμενη 
ολοκλήρωση της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράο (1993) και 
η απόλυτη ελευθερία διακίνησης των εργαζομένων στον 
κοινοτικό χώρο δεν πρέπει να βρει τους Έλληνες μαθητές 
της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελμα
τικής κατάρτισης χωρίς τυπικά και ουσιαστικά εφόδια.

Εξαιτίας όλων αυτών η επιμονή των νέων στη γενική
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εκπαίδευση και η αντιμετώπιση της Ε.Ε.Κ. ως λύσης ‘ανά
γκης· ή 'δεύτερης διαλογής" επιτείνεται.

Οι διαπιστώσεις αυτές με τις παρενέργειες τους, όχι 
μόνο στον οικονομικό, αλλά και στον κοινωνικό τομέα, 
οδηγούν στην ανάγκη λήψτ|ς μέτρων για την αντιμετώπιση 
των ελλείψεων και των αδυναμιών που παρατηρούνται. Εν 
όψει μάλιστα της δεκαετίας που ήδη διανύουμε, η οποία 
δικαιολογημένα έχει χαρακτηρισθεί ως δεκαετία αξιοποίησης 
του ανθρώπινου δυναμικού, επιβάλλεται οι οποιοσδήποτε 
διαρθρωτικές αλλαγές τόσο στην επαγγελματική εκπαίδευση 
όοο και στην επαγγελματική κατάρτιση, να στηριχθούν στις 
συνθήκες και ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγματικότητας, 
αλλά κο! στην αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας.

Το Υιιουργείο Παιδείας εκτιμώντας την τεράστια σημασία 
του τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
για τη γενικότερη ανάπτυξη της χώρας, αλλά και για τον 
εφοδιασμό κυρίως των νέων μας με ουσιαστικά όσο και με 
τυπικά επαγγελματικά εφόδια και προσόντα, εν όψει μάλιστα 
της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, καθιερώνει με το παρόν 
νομοσχέδιο το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευ
σης και Κατάρτισης το οποίο:

1. Προωθεί την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
της χώρας, που αντιμετωπίζεται πλέον ως μείζον θέμα, 
τόσο ως παράγοντας τοποθέτησης στον κοινοτικό χώρο 
και στο γενικότερο διεθνή ανταγωνισμό, όσο και ως επλογή 
προτύπου ανάπτυξης και κοινωνικής διάρθρωσης. Θωρακίζει 
το ανθρώπινο δυναμικό με ουσιαστικά και τυπικά επαγγελ
ματικά εφόδια και προσόντα, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί 
στο σκληρό ανταγωνισμό της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, 
ενώ παράλληλα να επηρεάζει αποτελεσματικό την πορεία 
αυτού του τόπου.

2. Καλύπτει ένα πολύ μεγάλο κενό που υπάρχει στη 
χώρα μας ως προς την επαγγελματική κατάρτιση των νέων 
που τελειώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κυρίως 
το γενικό λύκειο, και που για διαφόρους λόγους δεν εισό- 
γονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό είναι η τομή που 
πραγματοποιείται στα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας 
μας, αφού είναι κάτι εντελώς νέο, που δίνε· διέξοδο στην 
αγωνία των νέων αυτών για να κερδίσουν ττ Γωή τους, να 
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της χώρας και να όιεκδικήσουι 
ισότιμα εργασία σε όποια χώρα της Ε.Ο.Κ. Λήσουν.

3. Χορηγεί τίτλους σπουδών, που αναγνωμ.ςυνιαι τόσο 
στο εσω ερικό της χώρας όσο και στον κοινοτικό χώρο, 
σύμφωνο με το δημιουργούμενο ευρωπαϊκό < ·.:■ τημα επυν- 
γελματι ν προσόντων, ώστε οι νέοι της :ρας μας νε 
μπορούν ισότιμα να ανταγωνισθούν στον . r αγγελματικό 
στίβο τους άλλους νέους της Κοινότητας.

4. Δημιουργεί με την αυτονόητη και αποφασιστική συμ
μετοχή των κοινωνικών εταίρων κατάλογο αναγνωρισμένων 
επαγγελμάτων, που λείπει από τη χώρα μας και με βάαη 
αυτόν προχωρεί στη χορήγηση επαγγελματικών δικαιωμάτων 
στους απόφοιτους της τεχνικής -επαγγελματικής εκπαί
δευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, που αποτελούσε 
πάγιο και αυτονόητο αίτημα των μαθητών της.

5. Ενισχύει σημαντικά και εκσυγχρονίζει τη '-· · ·τεροβάΟ·μ:ο 
τεχνική -επαγγελματική εκπαίδευση, που ι. χειαι στο 
τεχνικά -επαγγελματικά λύκεια (T.E.A.J, οτα .ιαια πολυ- 
κλαδικά λύκεια (Ε.Π.Λ.), και τις τ χνικές · ετ γγελματικές 
σχολές ί“.Ε.Σ.), την οποία θεωρεί κεφαλ.αιώδ...;ς οημαοίας 
για την ι ωνική οικονομία, αλλά και για τη γε»> ύτερη κοι
νωνική ί~ αροπία.

6. Διν τη δυνατότητα, μετά από την παροχή ; άς στερεής
και ορΡ" λογικής Τεχνικής επαγγελματικής ί κ nCii.C.£UCT jC
στους ν. ■ας να απ.-κτ . -.κείνη την επαγγε 4ΐθΓι?:η r.a-
τάρ ~η ’ τυ ra του εξε χιλις.τ ευκολότερ πρασβαση
στη j ογ ί ’ ε·. ■ ο σ : αρά \α στους εργοζα ενοος δίνει
τη c jvqi •.ητσ γ'.σ . Λύτι η κινητικότητα (αλ; •γή)μεταξύ

τι >ν διαφόρων επαγγελμάτων, πράγμα που είναι απαραίτηι 
στην εποχή μας, των ταχύτατων εξελίξεων.

7. Προωθεί τη ριζική αλλαγή, που και για οικονομικού 
και κοινωνικούς λόγους, πρέπει νο γίνει στην κοινωνία μαυ 
αλλά και στην σγορύ εργασίας, δημιουργώντας έτσι ένα 
νέο επαγγελματικό ιστό, όπου κάθε αναγνωρισμένο επάν 
γελμα να ασκείται από τον επαγγελματία, ο οποίος θα είνο 
εφοδιασμένος με τον αντίστοιχο αναγνωρισμένο τίτλο, που 
θα του παρέχει αντίστοιχο επαγγελματικό δικαίωμα

8 Εξασφαλίζει στην επαγγελματική εκπαίδευση και κα
τάρτιση ευέλικτα όργανα και μηχανισμούς ώστε να μπορεί 
να είναι αποτελεσματική και να μπορεί να παρακολουθεί 
τις συντελούμενες ταχύτατες επιστημονικές και τεχνολο
γικές εξελίξεις, αλλά και να αξιοποιεί τις δυνατότητες που 
παρέχουν τα σχετικά κοινοτικό προγράμματα και ταμεία. Το 
Ε.Σ.Ε.Ε.Κ., εξάλλου, είναι έτσι οργανωμένο, που προωθεί 
τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, που λειτούργησ? 
με πολύ σημαντικά αποτελέσματα σε άλλες χώρες.

Είναι κοινιώς παραδεκτό και αποτελεί αρχή για τ 
Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. ότι η ενδεδειγμένη βασική κατάρτιση και η εξει· 
δίκευοη πρέπει να εξασφαλίζουν στους εργαζόμενους το 
αναγκαία προσόντα ώστε:

- π συμβάλλουν στην αύξηση της αποδοτικότητας των 
παραγωγικών μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών

- να 'αφομοιώνουν' και να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες
- να επωφελούνται από τις δυνατότητες που παρουοιο 

ζονται γιο επαγγελματική εκπαίδευση κοι κατάρτιση ’προς 
ίδιον όφελος’ και για το καλό του κοινωνικού συνόλου

Από την άποψη των δυνατοτήτων των αποφοίτων η 
επαγγελματική εκπαίδευση έχει μικρή συμβατότητα με την 
αγορά εργασίας, σε σύγκριση με την επαγγελματική κο 
τάρτιση και κατά συνέπεια παρέχει στον απόφοιτο σχετικό 
περιορισμένη επαγγελματική αυτάρκεια Του προσφέρει ό
μως υψηλή προσαρμοστικότητα και επομένως την ικανότητα 
να παρακολουθεί τις εξελίξεις του επαγγέλματος του r 
ακόμη και να επανακαταρτίζεται οε νέα ειδικότητα.

Αντίθετα, η επαγγελματική κατάρτιση παρέχει στον απο 
φοιτο επαγγελματική αυτάρκεια, αλλά με περιορισμένη τη 
δυνατότητα προσαρμογής σε νέα επαγγελματικό δεδομένο. 
Σχηματικά μπορούμε να πούμε ότι η κατάρτιση 'κτίζεται' 
πάνω στη. εκπαίδευση. Η όλη διαδικασία μοιάζει με "πυ
ραμίδα' ίμε κάθετο άξονα εκείνον του χρόνου), στη βάση 
της οικ ,υς παρέχονται κατ’ αρχήν βασικές και γενικότερες 
γνώσεις ενός ευρύτερου κλάδου. Στη συνέχεια ακολουθεί 
μι:: συγκεκριμένη ειδίκευση και τέλος έρχεται ως ολοκλή
ρωση η κατάρτιση η η καθεαυτή εξειδίκευση, η οποία 
επιτρέπει στον απόφοιτο να καταλάβει αμέσως την αντί
στοιχη θέση εργασίας.

Όμως, όπως αναφέρθηκε ήδη το "σύστημα" που εφαρ
μόζεται στη χώρα μας, χαρακτηρίζεται από σοβαρές αδυ
ναμίες κυρίως ως προς την κατάρτιση, με αποτέλεσμα να 
μην ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της επαγ
γελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) σε ευρω
παϊκό επίπεδο και ν.: μην εξυπηρετεί ικανοποιητικά τις 
εΌικέ.ς ανάγκες.

ώ κείνα ι·:άντ*.-.·ς που ενδιαφέρει είναι η θεσμοθετημένη, 
δηλαδή η επίσημη εκτ υίδευση και κατάρτιση, που αποτελεί 
ευθύνη της Πολΰτε.ας. Παράλληλα η επικείμενη ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς και η απόλυτη ελευθερία 
δ: κίνησης των εργαζομένων στον κοινοτικό χώρα, ανα
γκάζει τ ι;ν Ελλάδα να επιταχύνει την "τακτοποίηση και 
τυποποίηση" της Ε.Ε.Κ.. Τα θέματα αμοιβαίας αναγνώρισης 
::θ: ισοτιμίας των σχετικών πτυχίων ή πιστοποιητικών, πρό
βα \οε πλέον επιτακτικά, όπως προκύπτει και από το 
c .1*0 του δεύΓ ρου "ενικού συστήματος αναγνώρισης της 
επο νγελψατίί.ής ε-πα-. υυσης ι; οποία συμπληρώνει την ο
δηγώ C5/48/E.C.-...



Η έμφασή στην επίσημη κατάρτιση δεν έχε» την έννοια 
ότι στερείται χρησιμότητας η άτυπη κατα κανόνα κατάρτιση 
και τα πολυάριθμα και ποικίλα προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης, τα οποία έχουν πολλαπλασιασθε^ τα τελευταία 
3-4 χρόνια, κυρίως λόγω της οικονομικής υποστήριξης εκ 
μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) και 
άλλων ταμείων της Ε.Ο.Κ..

Ένα όμως είναι βέβαιο. Η αποτελεσματικότατα των προ
σπαθειών αυτών (με κριτήριο την απορροφητικότητα των 
αποφοίτων από την αγορά εργασίας), είναι από μέτρια μέχρι 
χαμηλή. Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στην προχειρότητα 
με την οποία καταρτίζονται τα προγράμματα και επιλέγονται 
η μέθοδος διδασκαλίας, τα διδακτικά μέσα και το διδακτικό 
προσωπικό των σχετικών σεμιναρίων, σε σχέση πάντα προς 
τις πραγματικές ανάγκες των αποφοίτων.

Φαίνεται ότι στις περιοσότερς περιπτώσεις υπερισχύει 
το κίνητρο της είσπραξης 'εύκολων πόρων’, σε συνδυασμό 
με την 'επίδειξη έργου', χωρίς να επιδιώκεται συστηματικά 
ένα ατομικά και κοινωνικά βέλτιστο αποτέλεσμα. Οι πολυά
ριθμες περιπτώσεις άτυπης επιπρόσθετης επαγγελματικής 
επιμόρφωσης και κατάρτισης συμπληρώνουν την ποιοτική 
και ποσοτική 'φτώχεια' των αντίστοιχων προγραμμάτων, 
που προσφέρουν μια αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση, η οποίσ καταβάλλονται προσπάθειες να αναδει- 
χθεί σε 'τυπική'. Η ανάδειξη όμως προσκρούει στις ποιοτικές 
ανεπάρκειες που κατά κανόνα χαρακτηρίζουν πολλά από 
τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Προσκρούει επίσης στη χρό
νια έλλε.ιψη συντονισμού στη δράση συναρμόδιων υπουρ
γείων, όταν πρόκειται για τη σχεδίαση και κατοχύρωση 
επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Συμπερασματικά, τα σημαντικότερα προβλήματα της 
Ε.Ε.Κ. στη χώρα μας μπορούν να συνοψισθούν σε:

- Ποιοτικές αδυναμίες και αναχρονισμούς στα αναλυτικά
προγράμματα.
- Ελλείψεις στην πάσης φύσεως υλικοτεχνική υποδομή.
- Ανεπάρκειες στον προσδιορισμό, την πιστοποίηση και 

την κατοχύρωση αναγνωρισμένων επαγγελμάτων.
- Μονόπλευρη έμφαση στη θεωρία και ελάχιστη ή ελλιπής 

διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαιδευσης/κατάρτισης 
(Ε.Ε.Κ.) με τον κόσμο της εργασίας, από άποψη προσόντων 
και προέλευσης εκπαιδευτικού προσωπικού, διαδικασίας και 
περιεχομένου σπουδών.

- Ανανπστοιχία μεταξύ της εκάστοτε επίκαιρης ζήτησης 
και της ανάλογης προσφοράς εξειδικευμένων επαγγελμά
των, λόγω της δυσκαμψίας ανταπόκρισης της Ε.Ε.Κ. σπς 
σύγχρονες απαιτήσεις.

- Έλλειψη κοινωνικής αναγνώρισης και καταξίωσης των 
αποφοίτων της Ε.Ε.Κ..

Ως αποτέλεσμο αυτών, αλλά και πολλών άλλων αδυνα
μιών, παρατηρείται εδω και αρκετά χρονιά το διττό φαινόμενο 
αφ' ενός μεν μιας ανεπαρκούς κάλυψης επαγγελματικών 
ειδικοτήτων οε μεσαίο επίπεδο, δηλαδή μη τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, κί αφετέρου μιας υπερπροοφοράς αποφοίτων 
πανεπιστημίων, που αντανακλάται σε αντιστοίχως αυξανό
μενα ποσοστά ανεργίας των ατόμων αυτής της κατηγορίας. 
Όπως ήδη αναφέρθηκε κύριο πρόβλημα αποτελούν οι δε
κάδες χιλιάδες των αποφοίτων λυκείων (κυρίως των γενι
κών), που δεν συνεχίζουν σπουδές στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Μοναδική 'διέξοδο' για μια οποιαδήποτε 'εκ
παιδευτική ενασχόληση' των νέων αυτών, όπως και ορι
σμένων αποφοίτων γυμνασίου ή Τ.Ε.Σ., αποτελούν στη χώρα 
μας τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, οι εκπαιδευτικοί 
στόχοι, τα προγράμματα και οι μέθοδοι των οποίων δεν 
υπόκεινται σε κανέναν απολύτως ελεγχο εκ μέρους της 
Πολιτείας. Η συνέχιση της κατάστασης αυτής δημιουργεί 
σοβαρά προβλήματα:

- Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου οι νέα λαμβάνουν 
στο εργαστήρια ελεύθερων σπουδών κάποια ικανοποιητικέ 
Ε.Ε.Κ., αυτή δεν έχει τυπικό αντίκροσμα, γιατί δε συνοδεύετε» 
από τυπική κατοχύρωση για την άσκηση του αντίστοιχου 
επαγγέλματος.

- Αποτελεί σπατάλη πόρων η ένταξη των νέων σε μη 
αναγνωρισμένες σπουδές, χωρίς συστηματικά προγράμματα, 
αλλά και συχνά με παραπλανητικές υποσχέσεις.

- Η ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, συνε
πάγεται απόλυτη ελευθερία εγκατάστασης των εργαζομένων 
οε όλον το χώρο της Κοινότητας, και δημιουργεί την ανάγκη 
για επίσημη αναγνώριση συγκεκριμένων (τυπικών) προσό
ντων για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος. Δίχως 
την αναγνώριση αυτή μια σημαντική μερίδα των νέων της 
Ελλάδος θα αντιμετωπίσει σοβαρά πρόβλημα ικανοποιητικής 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Συγκεκριμένα διαπιστώνεται η ανάγκη για τις πιο κάτω 
ρυθμίσεις στην επαγγελματική κατάρτιση, οι περισσότερες 
από τις οποίες να μπορούν να επιτευχθούν μεσοπρόθεσμα 
ή βραχυπρόθεσμα:

- Ακριβέστερος προσδιορισμός και οριοθέτηση της ε
παγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρ
τισης, καθώς και αλληλοσυσχέτιση των προγραμμάτων τους

- Σχεδίαση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων Ε.Ε.Κ. 
προσαρμοσμένων στην προτίμηση και το μορφωτικό υπό
βαθρο των ενδιαφερομένων νέων (αποφοίτων γυμνασίου 
Τ.Ε.Σ., Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ. και Γ.Ε.Λ.), σε συνδυασμό με τις 
προδιαγραφές 'αναγνωρισμένων επαγγελμάτων' που αντι
στοιχούν στα επίπεδα αυτά.

- Οριοθέτηση της χρονικής διάρκειας κόθε προγράμματος, 
σε συνδυασμό και με την προηγηθείσα εκπαίδευση, ώστε 
να εκπληρώνονται οι τυπικές προϋποθέσεις του επικείμενου 
δεύτερου γενικού συστήματος αναγνώρισης της επαγγελ
ματικής εκπαίδευσης, η οποία συμπληρώνει την οδηγία 
89/48/Ε.Ο.Κ. για την αναγνώριση του αντίστοιχου τίτλου 
επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ένα συ
γκεκριμένο επίπεδο.

- Διαμόρφωση ενός συνόλου 'σπονδυλωτών προγραμ
μάτων' (modules), τα επιμέρους στοιχεία των οποίων θα 
επιτρέπουν, μετά οπό πρόσφορες προσαρμογές, μια ευέ
λικτη Ε.Ε.Κ., που να ανταποκρίνετα; όσον το δυνατόν 
περισσότερο στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας κατά ειδικότητα και ποιοτικό επίπεδο.

- Ρητός διαχωρισμός και διάκριση της Ε.Ε.Κ. από την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

- Πιστοποίηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα
τάρτισης.

- Δημιουργία πρόσφορου οργανωτικού πλαισίου για πλη
ρέστερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών καί μορφωτικών 
δυνατοτήτων που παρέχουν τα κοινοτικά ταμεία.

- Ιεράρχηση των προγραμμάτων Ε.Ε.Κ. με βάση τις 
μεσοπρόθεσμες ανάγκες της οικονομίας κατά περιοχή, ώστε 
να επιτυγχάνεται προσφορότερη χωροταξική κατανομή των 
μονάδων κατάρτισης και εκπαίδευσης.

- Σύσταση και λειτουργία υπηρεσίας καθορισμού και ι- 
οοτίμησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων στο χώρο της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

- Σύσταση και λειτουργία μηχανισμού επιμόρφωσης εκ
παιδευτικών και εκπαιδευτών, με σκοπό τη συνεχή ενημέ
ρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού στις σύγχρονες 
παιδαγωγικές μεθόδους και κυρίως στην εισαγωγή και ε
φαρμογή νέων τεχνολογιών στην επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση.

- Μελέτη των προδιαγραφών της εργαστηριακής υπο
δομής και του εξοπλισμού με σύγχρονα μέσα επαγγελματικής 
κατάρτισης.

- Μελέτη εισαγωγής και εφαρμογής των νέων τεχνολο
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γιών στην εκπαίδευση - κατάρτιση και προμήθειας του 
κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού.

- Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διαπίστωση 
των αναγκών και προσαρμογή σε αι/τες των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.

- Συντονισμό των φορέων που ασκούν τυπική επαγγελ
ματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ώστε να υπάρχει μία εθνική 
στρατηγική στον τομέα αυτόν.

Το σχέδιο νόμου που προτείνεται φιλοδοξεί να δημιουρ
γήσει τις προϋποθέσεις ώστε η επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση της χώρας μας να καταστεί εφάμιλλη και 
ανταγωνιστική με αυτές των πιο προηγμένων χωρών της 
Κοινότητας.

Β. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Η επιμόρφωση συμπληρώνει τη βασική κατάρπση του 
εκπαιδευτικού με καινούργιο γνωστικό υλικό, τον ενημερώνει 
γύρω από τις σύγχρονες τάσεις και τις κατευθύνσεις των 
επιστημών της αγωγής και τον πληροφορεί σχετικά με τις 
μεταβολές, που εισάγονται στο εκπαιδευτικό σύστημα της 
χώρας μας, καθώς και τις αλλαγές που επιφέρονται στα 
ωρολόγια καί αναλυτικά προγράμματα. Όμως, η επιμ 'ρφωση 
ούτε έχει ως σκοπό ούτε άλλωστε μπορεί να αναπληρώσει 
τη βασική επιστημονική και παιδαγωγική κατάρπση του 
εκπαιδευπκού. Το έργο αυτό ανήκει αποκλειστικά και μόνο 
σπς λεγάμενες 'καθηγητικές' σχολές και τα παιδαγωγικά 
τμήματα των Α.Ε.Ι., από όπου οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν 
τον τίτλο των βασικών σπουδών τους.

Ένα λοιπόν από τα σοβαρότερα θέματα είναι αυτό της 
βασικής κατάρπσης των εκπαιδευπκών. Η έλλειψη ικανής 
και ειδικής για εκπαιδευτικούς επιστημονικής κατάρπσης, 
καθώς και επαρκούς ψυχοπαιδαγωγικής κατάρπσης των 
υποψήφιων καθηγητών αποτελεί σοβαρότατη τροχοπέδη για 
την αποτελεσματική άσκηση του λειτουργήματος τους, 
πράγμα που προκύπτει και από τις απαντήσεις των ίδιων 
των εκπαιδευτικών σε σχετική ερώτηση που περιλαμβανόταν 
στο ερωτηματολόγιο, που συμπλήρωσαν στο πλαίσιο του 
εθνικού διαλόγου για την παιδεία.

Απαιτείται λοιπόν, ιδιαίτερα σπς 'καθηγητικές' σχολές, 
ένα σύστημα κατάρπσης, το οποίο να μην ειδικεύει μόνο 
σ'έναν επιστημονικό τομέα, αλλά και να εξοικειώνει τους 
φοιτητές, οι οποίοι στη συντριππκή τους πλειοψηφώ προο
ρίζονται να διοριστούν στην εκπαίδευση, με τα γνωστικά 
αντικείμενα και πς ιδιαιτερότητες των σχολικών προγραμ
μάτων και να τους καθιστά επιστημονικά 'πολυδύναμους', 
ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε περισσότερους από 
ένα γνωστικούς τομείς της ευρύτερης εκπαιδευτικής ειδι
κότητάς τους. Ταυτόχρονα απαιτείται πρακτική παιδαγωγική 
κατάρπση, που θα ανταποκρίνεται σπς ανάγκες του εκπαι
δευτικού λειτουργήματος.

Το Υπουργείο Παιδείας οργάνωσε δύο συσκέψεις, μία με 
τους πριτάνεις των πανεπιστημίων και την ΟΛ.Μ.Ε. και 
μια δεύτερη με τους πρυτάνεις, τους προέδρους των τμη
μάτων των 'καθηγητικών σχολών' και την Ο.Λ.Μ.Ε. προ- 
κειμένου να συζητηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης, πέραν των 
ειδικών σπουδών, ενός παράλληλου προγράμματος μαθη
μάτων εκπαιδευτικής (επιστημονικής-παιδαγωγικής) κατάρ
τισης, που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 
εκπαίδευσης. Η παρακολούθηση του προγράμματος αυτού 
θα είναι υποχρεωτική για όσους επιθυμούν να διοριστούν 
στην εκπαίδευση.

Στην τελευταία σύσκεψη, που έγινε σπς 2/12/91, απο- 
φασίστηκε η συγκρότηση ομάδας εργασίας από τους κο
σμήτορες των 'καθηγητικών σχολών', οι οποίοι μετά από 
σχετικές προτάσεις των τμημάτων θα μελετήσουν και Ρα 
εισηγηθούν, μέχρι τα τέλη Φεβρουάριου του 1992 τιο αλλαγι ς

που πρέπει να γίνουν στο σύστημα κατάρπσης των εκπαι
δευτικών, προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις

Στον τομέα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών θο 
πρέπει ασφαλώς να δεχθούμε όπ το επίπεδο και η οργάνωση 
της παρεχόμενης σήμερα επιμόρφωσης, το απαράδεκτο 
καθεστώς κλήρωσης για φοίτηση στη Σ.Ε.Λ..Μ.Ε. ή 
Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., η ανύπαρκτη εισαγωγική επιμόρφωση, καθώς και 
ο ελάχιστος αριθμός των επιμορφωνόμενων κατ' έτος εκ
παιδευτικών επιβάλλουν να καταλήξουμε σ' ένα ολοκληρω
μένο και ρεαλιστικό σύστημα επιμόρφωσης.

Από τους 100.000 περίπου εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν 
σήμερα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
επιμορφώνονται κατ έτος περίπου 2.000, δηλαδή ποσοστό 
2%, με αποτέλεσμα η πλειονότητα των εκπαιδευτικών να 
μην επιμορφώνεται ούτε μία φορά στα 35 χρόνια υπηρεσίας 
τους. Αυτό σημαίνει υποβάθμιση τόσο των ίδιων, όοο και 
της εκπαίδευσης.

Απαιτείται λοιπόν αλλαγή του συστήματος επιμόρφωσης, 
ώστε όχι μόνο να εξασφαλίζεται ένα ικανοποιητικό επίπεδο 
εισαγωγικής επιμόρφωσης και μάλιστα για εκπαιδευτικούς, 
οι οποίοι διορίζονται μετά από παρέλευση πολλών ετών, 
αφότου έλαβαν το πτυχίο τους, αλλά να δίνεται η ευκαιρία 
και στους μάχιμους εκπαιδευτικούς να καλύπτουν κενά της 
βασικής τους κατάρτισης, να ενημερώνονται στις εξελίξεις 
της επιστήμης τους, καθώς και σε παιδαγωγικό και διδακτικά 
θέματα.

Τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν μέσα από μια 
ριζική βελτίωση του περιεχομένου και της ποιότητας της 
παρεχόμενης επιμόρφωσης με προγράμματα στα οποία θα 
προβλέπεται η ενεργός συμμετοχή των επιμορφωνόμενων 
και θα avTuriOKpivovTai στις ανάγκες ενός σύγχρονου kqi 
σωστό οργανωμένου συστήματος, το οποίο θα θεσπίζει 
πολλές μορφές επιμόρφωσης (υποχρεωτικές και προαιρε
τικές) ανάλογα μέ τις ανάγκες και τις δυνατότητες των 
εκπαιδευτικών.

Επομένως η καλή κατάρπση και η διαρκής επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για 
την ποιοτική βελτίωση της εκπαίδευσης και της αγωνης 
των παιδιών μας. Γίαυτό και περιελήφθηοαν μεταξύ των 
κατ' εξοχήν επειγόντων θεμάτων, για τα οποία το Υπουργείο 
Παιδείας έδωσε.στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου για την 
παιδεία, από την 1η Αυγούστου συγκεκριμένες και αναλυτικές 
προτάσεις για να συζητηθούν με τα κόμματα, τους φορείς 
και πς οργανώσεις των εκπαιδευπκών. Με πς προτάσεις 
αυτές τέθηκαν οι βάσεις της μεταρρύθμισης του συστήματος 
της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι και αποτε
λούν το βασικότερο παράγοντα στην εκπαιδευτική διαδικα
σία. Ανταποκρίνονται σε ουσιαστικές και πρωταρχικές 
ανάγκες των εκπαιδευτικών, όπως αυτές καταδείχθηκαν 
από πς απαντήσεις τους στα ερωτηματολόγιο και επιση- 
μάνθηκαν από την επιτροπή ειδικών για τα θέματα πρω
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και επειδή 
ακριβώς, διακρίνονται για το ρεαλισμό τους, οι προτάσεις 
αυτές έτυχαν της καθολικής αποδοχής.

Συγκεκριμένα προβλέπουν:

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

1. Την άμεση καθιέρωση από το Σεπτέμβρη του 1992 
τετράμηνης εισανωνικήο επιυόοΦωσπο για όλους τους υ
ποψηφίους να διορισθούν στην εκπαίδευση.Πρώτη φορά η 
πολιτεία έρχεται να ικανοποιήσει στην πράξη αυτήν τη 
βασική ανάγκη των εκπαιδευτικών, να έχουν δηλαδή την 
κατάλληλη για το έργο τους επιμόρφωση όχι μόνο σε 
θεωρηπκό, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, θα επιμορφώ- 
νον ι κάθε χρόνο στα Π.Ε.Κ. 4.000 περίπου εκπαιδευτικοί 
προς ό.οριυμό. Σε πρώτη φάση (1992-1993) θα λειτουρ-
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γήσουν 10 Π.Ε.Κ. και στη συνέχεια θα αυξηθούν μέχρι 
διπλασιασμού τους.

2. Υπονοεωτικό τοίυηνη περιοδική επιμόρφωση για όλους 
τους εκπαώευηκούς για τη διαρκή ενημέρωση, βελτίωση 
mb "ανανέωσή· τους, σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις 
της επιστήμης τους και των επιστημών της αγωγής, θα 
καταργηθεί η κλήρωση ως τρόπος επιλογής και πρόσκλησης 
για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, γιατί δεν μπορεί η 
Πολιτεία να εμπιστεύεται στην τύχη την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών και μάλιστα την υποχρεωτική.

Η υποχρεωτική περιοδική επιμόρφωση θα διενεργείται σε 
δύο κύκλους. Ο πρώτος από 8 Ιανουάριου μέχρι 31 Μαρτίου 
και ο δεύτερος από 1 Απριλίου μέχρι 30 Ιουνίου. Και η 
επιμόρφωση αυτή θα γίνεται στα Π.Ε.Κ.. Επειδή ο στόχος 
του Υπουργείου είναι οι εκπαιδευτικοί να παρακολουθούν 
τρίμηνη επιμόρφωση τουλάχιστον μια φορά κάθε έξι περίπου 
χρόνια, τα Π.Ε.Κ. στην πλήρη ανάπτυξή τους θα επιμορ- 
φώνουν το λιγότερο 8.000 εκπαιδευτικούς το χρόνο, πέραν 
των 4.000 που θα παρακολουθούν την εισαγωγική επιμόρ
φωση. Σημειώνεται ότι από τη λειτουργία των Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. 
και Σ.Ε.Λ.Δ.Ε (1978-1991) έχουν επιμορφωθεί συνολικά 
μόνο 15.000 περίπου εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Επιμόρφωση στελεϊών εκπαίδευσης
Πρόκειται για ταχύρρυθμη επιμόρφωση διευθυντών και 

υποδιευθυντών σχολείων, προϊσταμένων διευθύνσεων και 
γραφείων καθώς και σχολικών συμβούλων με βάση ειδικά 
επιμορφωτικά προγράμματα.

4. Αλλεο επωοοΦώοειο
Έκτακτες και βραχείας διάρκειας (20 έως 60 ώρες) 

επιμορφώσεις στα Π.Ε.Κ. (ιδιαίτερα κατά το πρώτο εικο- 
σαήμερο του Σεπτεμβρίου), οι οποίες αποσκοπούν στην 
ενημέρωση των εκπαιδευτικών οε νέα αναλυτικά προγράμ
ματα, νέα διδακτικά βιβλία ή μαθήματα και σε νέες μεθόδους 
διδασκαλίας.

Β) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.

1. Επιμόρφωση κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων εκπαι
δευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
σε ειδικές σχολές, με σκοπό την εκπαίδευση κατάλληλων 
και αρκετών για τις ανάγκες της επιμόρφωσης επιμορφωτών, 
αλλά και ικανών διοικητικών στελεχών. Ένα σημαντικό και 
χρόνιο πρόβλημα των Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. και Σ.Ε.ΛΔ.Ε. ήταν η 
έλλειψη του κατάλληλου διδακτικού προσωπικού, ιδιαίτερα 
σε εκείνες τις σχολές που λειτουργούν εκτός Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης. Αυτή η έλλειψη δεν μπορεί να ανπμετωπιοθεί 
ριζικά παρά με την ίδρυση σχολών στελεχών της εκπαί
δευσης και την αναμόρφωση του προγράμματος του Μα- 
ρασλείου Διδασκαλείου για να μπορεί η πολιτεία να 
προγραμματίσει την κάλυψη των σχετικών αναγκών της. Οι 
απόφοιτοι των σχολών αυτών θα μπορούν να στελεχώσουν 
τα Π.Ε.Κ. ως επιμορφωτές και να συνεπικουρούν τους 
σχολικούς συμβούλους στο έργο της επιμόρφωσης. Η πα
ραπάνω επιμόρφωση θα συναποτελεί αξιολογικό στοιχείο 
για την ανάδειξη στελεχών της εκπαίδευσης. 2

2. Σύντομης διάρκειας επιμόρφωση σε πανεπιστήμια. Στα 
πανεπιστήμια μπορούν να αναπτύσσονται σύντομης διάρ
κειας προγράμματα γύρω από ειδικά θέματα της εκπαίδευσης 
και της επιστήμης. Η παρακολούθηση από εκπαιδευτικούς 
των προγραμμάτων αυτών θα οδηγεί στην απόκτηση πι
στοποιητικού επιμόρφωσης.

3. Μετεκπαίδευση για μεταπτυχιακό τίτλο. Πέραν της 
δυνατότητας μετεκπαίδευσης στα Α.Ε.Ι για μεταπτυχιακό 
τίτλο, θα χορηγούνται καΤέτος από το ΙΧ.Υ. υποτροφίες 
ειδικά σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην πρωτοβάθμκι 
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής, στα πλαίσια ειδικού προγράμματος.

4. Ειδική επιμόρφωση για εκπαιδευτικούς απομακρυσμένων 
περιοχών. Οι εκπαιδευτικοί απομακρυσμένων περιοχών θο 
μπορούν να παρακολουθούν άδικά επιμορφωτικά προγράμ
ματα από τηλεορασεως (βιντεοκασέτες) με παράλληλη συμ
μετοχή σε ασκήσεις, εργασίες και εξετάσεις υπό την 
καθοδήγηση σχολικών συμβούλων καθώς και ειδικών επι- 
μορφωτών.

Για όλες τις παραπάνω μορφές επιμόρφωσης απαιτείται 
ένας κεντρικός σχεδιασμός ως προς τις βασικές κατευ
θύνσεις της από το αρμόδιο εκπαιδευτικό επιτελικό όργανο 
του Υπουργείου Παιδείας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Μόνο 
έτσι μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα προγραμ
ματισμό της επιμόρφωσης σε εθνικό επίπεδο.

Αυτής της ανάγκης έχει πλήρη συνείδηση η πολιτεία 
σήμερα. Γί αυτό και με βάση τους παραπάνω άξονες της 
επιμόρφωσης οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παι
δείας επεξεργάζονται ήδη τις απαραίτητες οργανωτικές 
ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν να αρχίσουν όλες οι μορφές 
της επιμόρφωσης από το Σεπτέμβριο 1992. Οι υπάρχουσες 
γενικές διατάξεις του ν. 1566/1985 (άρθρα 28 και 29), όπως 
αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 
του ν.1824/1988, μπορούν να αποτελόσουν τη βάση για 
την οργάνωση της υποχρεωτικής επιμόρφωσης, αλλά α) με 
κατάλληλη διοικητική δομή του Π.Ε.Κ. β) με κεντρικό φορέα 
προγραμματισμού και συντονισμού το Παιδαγωγικό Ινστι
τούτο και γ) με εκτελεστικούς κυρίως φορείς τα περιφερειακά 
επιμορφωτικά κέντρα (Π.Ε.Κ.). Παράλληλο επιβάλλεται η 
σύσταση ειδικών σχολών προαιρετικής επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών, με δυνατότητες υλοποίησης όλων των μορ
φών προαιρετικής επιμόρφωσης, όπως περιγράφονται α
ναλυτικά ανωτέρω.

Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ
ΔΕΥΣΗ

Η ανάπτυξη του αθληπσμού τη χώρα μας, στη χώρα που 
γέννησε τα αθλητικά ιδεώδη, περνά και μέσα από την 
επιβράβευση της αθλητικής προσπάθειας με συγκεκριμένα 
κίνητρα. Η πατρίδα οφείλει - όπως και στην αρχαιότητα 
συνέβαινε με τους ολυμπιονίκες - να τιμά έμπρακτα όλους 
αυτούς που λαμπρύνουν με τις επιδόσεις τους στον αθλη
τισμό τη μεγάλη ιδέα του πρωταθλητισμού.

Με τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου:
α) Δίνεται η δυνατότητα στους πρωταθλητές ολυμπιακών 

ή παγκόσμιων ή πανευρωπαϊκών αγώνων, καθώς και σε 
πρωταθλητές σε αγώνες σκάκι, να εγγράφοντα χωρίς ε
ξετάσεις και καθ’ υπέρβαση του προβλεπομένου αριθμού 
εισακτέων σε οποιοδήποτε Ανώτατο ή Τεχνολογικό Εκπαι
δευτικό Ίδρυμα.

β) Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής χωρίς εξετάσεις στα 
Τ.Ε.Φ.Α.Α. των αθλητών που πέτυχαν νίκες στους αγώνες 
της προηγούμενης παραγράφου, αλλά και των πρωταθλητών 
σε μεσογειακούς ή βαλκανικούς αγώνες.

γ) Δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής με εξετάσεις στα 
Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Φ.Α.Α. και Τ.Ε.Ι. με προσαύξηση της συνολικής 
τους βαθμολογίας σε πρωταθλητές πανελλήνιων αγώνων 
και οε άλλους αθλητές που διακρίθηκαν, έτσι ώστε και να 
επιβραβεύεται η προσπάθεια και η νίκη στο άθλημα (ατομικό 
ή ομαδικό), αλλά και να εξασφαλίζεται το αναγκαίο επίπεδο 
βασικών γνώσεων yta τη φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαί
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δευση.
Επιπλέον ot επανειλημμένες τροποποιήσεις της νομο

θεσίας για την εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαί
δευση, καθιστούν αναγκαία τη συγκέντρωση των διατάξεων 
που ισχύουν σε ενιαίο κείμενο, την κατάργηση εκείνων που 
δημιούργησον προβλήματα κατά την εφαρμογή τους kqi 
θέσπιση νέων ρυθμίσεων σε βαθμό που αυτό κριθηκε απο- 
ραίτητο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1
Έννοια - Σκοπός

Με το άρθρο αυτό θεσμοθετείται το ’Εθνικό Σύστημα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης’ (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) 
και καθορίζεται με σαφήνεια ο σκοπός του. Αποβλέπει στην 
οργάνωση, ανάπτυξη, παροχή και πιστοποίηση τυπικής ε
παγγελματικής κατάρτισης, την εναρμόνιση αυτής με το 
εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα και την κτέλεση πόσης 
φυσεως εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. 
Καθιερώνεται για πρώτη φορά η συνεργασία, στο σχεδίασμά 
και τη λήψη αποφάσεων για την επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση, με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους 
αρμόδιους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, με διεθνείς 
οργανισμούς και κυρίως με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοι
νότητα.

Η ανταπρόκριση του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. στις μεταβαλλόμενες 
ανάγκες της αγοράς εργασίας, στις κοινωνικές συνθήκες 
της χώρας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και στις επιστη
μονικές και τεχνολογικές εξελίξεις αποτελεί θεμελιώδη αρχή 
του. Με την καθιέρωση του συστήματος αυτού είναι προ
φανές ότι επιδιώκεται η αποφασιστική συμβολή της εκπαί
δευσης στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, με την 
ενίσχυση, ανάπτυξη και παροχή τυπικής και ουσιαστικής 
επαγγελματικής κατάρτισης στους νέους και ειδικότερα 
στους απόφοιτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 2
Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

(Ο.Ε.Ε.Κ.)

Με το άρθρο αυτό ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημόσιου 
δικαίου με την επωνυμία ’Οργανισμός Επαγγελματικής Εκ
παίδευσης και Κατάρτισης' (Ο.Ε.Ε.Κ.), που έχει ως σκοπό 
την πραγματοποίηση των στόχων του Εθνικού Συστήματος 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης κοι λειτουργεί 
για χάρη του δημόσιου συμφέροντος. Έχει δύο σκέλη 
δράσης. Είναι αφενός το επιτελικό, ερευνητικό και επιστη
μονικό όργανο, που σχεδιάζει και προγραμματίζει, με βάση 
τις ανάγκες της οικονομίας της χώρας και τα διεθνή 
δεδομένα και αφετέρου είναι το αρμόδιο όργανο εφαρμογής 
με την έννοια του συντονισμού των ινστιτούτων επαγγελ
ματικής κατάρτισης.

Με το ίδιο άρθρο καθορίζεται το έργο του Ο.Ε.Ε.Κ., από 
τη λεπτομερή περιγραφή του οποίου, φαίνεται, ότι αποδί
δεται ιδιαίτερη σημασία, πλέον, στην οργανωμένη και συ
στηματική επιστημονική έρευνα των αναγκών, σε ειδικευμένο 
προσωπικό, της εθνικής μας οικονομίας και την προσαρμογή 
των προγραμμάτων κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας. Επιπλέον έργο του, με ιδιαίτερη σημασία, είναι 
η αναγνώριση των τίτλων της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και η

- κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των απο
φοίτων της Ε.Ε.Κ. που αποτελούσε πάγιο και αυτονόητο 
αίτημα των μαθητών των Τ.ΕΛ., Ε.Π.Λ. και Τ.Ε.Σ.. Επίσης 
προβλέποντα; οι μηχανισμοί προσαρμογής της Ε.Ε.Κ. στη 
χωρά μας στα ισχυοντα στην Ε.Ο.Κ. και διευκολύνεται η 
απορρόφηση και διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων για την 
Ε.Ε.Κ.. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται επίσης για την επι
μόρφωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών της επαγγελμα
τικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Έργο 
του οργανισμού είναι ακόμα η μελέτη των προδιαγραφών 
της εργαστηριακής υποδομής και γενικότερα του εκπαιδευ
τικού ιιλικου της Ε.Ε.Κ., καθώς και η χωροταξική κατανομή 
των μονάδων Ε.Ε.Κ. με βάση τις τοπικές οναγκες της 
αγοράς εργασίας. Τέλος, ο οργανισμός αναλαμβάνει μελέ
τες, έρευνες και τηρεί στατιστικό στοιχεία σχετικό με την 
Ε.Ε.Κ..

Άρθρο 3
Εποπτεία Ο.Ε.Ε.Κ.

Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι ο Ο.Ε.Ε.Κ. έχει διοικητική, 
και οικονομική αυτοτέλεια, που θα του παρέχουν την ευελιξία 
και τη δυνατότητα άμεσης λήψης αποφάσεων και εφαρμογών 
απεμπλεκόμενες οπό γραφειοκρατικές και χρονοβόρες δια
δικασίες. Έτσι θα μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην 
ταχύτατη και αποτελεσματική πραγματοποίηση των στόχων 
του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ., όπως άλλωστε απαιτεί η εποχή μας, των 
ταχύτατων μεταβολών στην αγορα εργασίας και των ειιιοης 
ταχύτατων τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων.

Παράλληλα ορίζεται ότι ο Ο.Ε.Ε.Κ. εποπτεύεται απο τον 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος 
διορίζει το Δ.Σ., παρέχει τις γενικές κατευθύνσεις για την 
εκπλήρωση της αποστολής του, εγκρίνει τις βασικές πράξεις 
του οργανισμού και αναθέτει ο αυτόν μελέτες και έρευνες 
για την επαγγελματική εκπαίδευση και επαγγελματική κα
τάρτιση.

Άρθρο 4
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η σύσταση των Ινστιτούτων 
επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) τα οποία δεν εντάσ
σονται στο εκπαιδευτικό σύστημα και οε εκπαιδευτική βαθ
μίδα. Σκοπός των Ι.Ε.Κ. είναι η παροχή κάθε είδους 
επαγγελματικής κατάρτισης, αρχικής ή συμπληρωματικής, 
που συμπληρώνει το εκπαιδευτικό σύστημα και συμβάλλει 
αποφασιστικά στην ένταξη των ατόμων στην αγορά εργα
σίας. Τα Ι.Ε.Κ. είναι μονάδες κατάρτισης πολλαπλής χρη
σιμότητας, με μεγάλες δυνατότητες δημιουργίας τμημάτων 
διαφόρων επιπέδων, αφού σ αυτά μπορούν να καταρτίζονται:

- Απόφοιτοι γυμνασίου που επιθυμούν να περάσουν α- 
μέοως στην παραγωγή.

- Απόφοιτοι λυκείων μη επαγγελματικού χαρακτήρα (π.χ. 
γενικών) που απέτυχαν ή δεν θέλησαν να ειοαχθούν οτην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιθυμούν να αποκτήσουν μια 
εξειόικευση, που θα διευκολύνει την ένταξή τους στην 
παραγωγή.

- Απόφοιτοι λυκείων επαγγελματικού χαρακτήρα 
(Τ.Ε.Λ.,Ε.Π.Λ.) ή τεχνικών επαγγελματικών σχολών που 
επιθυμούν να μεταβούν σε ανώτερο επίπεδο επαγγελματικής 
κατάρτισης.

- Ενήλικες που επιθυμούν νο αποκτησουν κάποια επαγ
γελματική κατάρτιση ή να τη βελτιώσουν ή να μετακινηθούν 
από κάποιο επάγγελμα σε άλλο.

- Όσοι θέλουν να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις για τις 
νέες τεχνολογίες και παραγωγικές διαδικασίες.
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Για την καλλίτερη κα πλέον άρτια λειτουργία του θεσμού 
τα Ι.Ε.Κ. θα λειτουργήσουν από την ΐη Φεβρουάριου 1993. 
ενώ από το Σεπτέμβριο του 1992 θα λειτουργήσουν μόνο 
λίγα (μέχρι 15) Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας σε πειρα
ματική βάση, ώστε να εξαχθούν πολλαπλώς χρήσιμα συ
μπεράσματα για την πλήρη εφαρμογή του συστήματος.

Άρθρο 5
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ι.Ε.Κ.

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται ο τρόπος ίδρυσης, 
μετατροπής, συγχώνευσης και κατάργησης των Ι.Ε.Κ., των 
τμημάτων και ειδικοτήτων αυτών, τόσο του δημόσιου όσο 
και του ιδιωτικού τομέα. Καθορίζονται επίσης όλα τα θέματα 
που έχουν σχέση με το περιεχόμενο της επαγγελματικής 
κατάρτισης, τον τύπο, τη διάρκεια και τους όρους πρακτικών 
ασκήσεων, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις εκπαιδευτικού 
προσωπικού και εκπαιδευτών των Ι.Ε.Κ., καθώς και των 
εκπαιδευομένων σ' αυτά καθώς και την εν γένει λειτουργία 
τους. Επίσης καθορίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία στα 
Ι.Ε.Κ. που μπορεί να περιλαμβάνει εκπαίδευση στην τάξη 
ή οε εργαστήρια ή 'εξ αποστάσεως' και να πραγματοποιείται 
με πλήρη ή μερική φοίτηση, καθώς και στους χώρους 
εργασίας με εναλλασσόμενα στάδια εκπαίδευσης και ελεγ
χόμενης κατάρτισης .

Τέλος, ορίζεται ότι με κανονιστικές αποφάσεις του Υ
πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων θα καθορι
στούν' οι όρο. και ο. προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., καθώς επίσης και 
το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των ινστιτούτων 
αυτών. Ρητη πάντως μνεία γίνεται στο άρθρο αυτό ότι όλα 
τα σχετικά θέματα λειτουργίας των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. ρυθμί
ζονται κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα για τα δημόσια Ι.Ε.Κ..

Άρθρο 6
Τίτλοι κα; επαγγελματικά δικαιώματα

Με το άρθρο αυτό καθιερώνεται η διαβάθμιση των τίτλων 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα 
μας σε επίπεδα, που αντιστοιχούν στα ανάλογα της Κοι
νότητας, και προσαρμόζεται το εκπαιδευτικό μας σύστημα, 
στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
σε κοινοτικά πλαίσια. Έτσι θα μπορούν οι απόφοιτοι των 
σχολικών μονάδων της τεχνικης-επαγγελματικής εκπαίδευ
σης να έχουν τίτλους επίσημους, που θα τους επιτρέπουν 
την ισότιμη 'επαγγελματική διακίνηση' τους στις άλλες 
χώρες-μέλη.

Το επίπεδα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
και επομένως και επαγγελματικής αναγνώρισης τα οποία 
καθιερώνονται είναι:

α) Επίπεδο 1, στο οποίο έχουν πρόσβαση απόφοιτοι 
γυμνασίου. Χορηγείτο, πιστοποιητικό επιπέδου 1 υστέρα 
από κατάρτιση μέχρι 2 εξάμηνων.

β) Επίπεδο 2, στο οποίο αντιστοιχεί το πτυχίο των 
τεχνικών και επαγγελματικών σχολών (Τ.Ε.Σ.) του Υπουρ
γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των εξ >- 
μοιουμένων με αυτές σχολών άλλων υπουργείων.

γ) Επίπεδο 3, το οποίο αντιστοιχεί στο πτυχίο των 
τεχνικών-επαγνελματικών λυκείων (Τ.Ε.Λ.) και στα πτυχίο 
τμήματος ειδίκευσης ενιαίου πολυκλαωκού λυκείου (Ε.Π.Λ.).

δ) Επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρ
τισης στο οποίο έχουν πρόσβαση οι απόφοιτο: όλων των 
τύπων λυκείου με διάρκεια κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ., που 
ποικίλλει, ανάλογα με τον τύπο λυκείου, που αποφοίτησαν, 
και την ειδικότητα, που επιθυμούν vg αποκτήσουν. Το 
επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης

δεν πρέπει να συγχέετα με εκπαιδευτική βαθμίδα Έχει 
ιδιαίτερη σημασία γιο την επαγγελματική αποκατάσταση των 
αποφοίτων λυκείου και είναι προσαρμοσμένη πλήρως στην 
τελευταία οδηγία της Κοινότητας, η οποία πρόκειται νο 
δημόσιευθει σε λίγο καιρό. Ίσως είναι η πρώτη φορά που 
το εκπαιδευτικό μας σύστημα προλαμβάνει και δεν αγωνίζεται 
απεγνωσμένα να παρακολουθήσει τις διεθνείς εξελίξεις.

Στο ίδιο άρθρο, το οποίο αναμφίβολα είναι το κεντρικό 
σημείο της τομής που επιχειρειται στην επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, προβλέπεται η διαδικασία έκδοσης 
των επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά ειδικότητα και επί
πεδο, η δημιουργία εθνικού καταλόγου αναγνωρισμένων 
επαγγελμάτων, η δυνατότητα πιστοποίησης επαγγελματικής 
κατάρτισης επαγγελματιών, που δεν διαθέτουν αναγνωρι
σμένο επαγγελματικό τίτλο, οι όροι και οι προϋποθέσεις 
με τις οποίες πιστοποιείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενο 
επίπεδα επαγγελματικής κατάρτισης το επίπεδο των τύλων 
των παλαιού τύπου επαγγελματικών σχολών χωρίς να θίγεται 
σε καμία περίπτωση η μέχρι σήμερα επαγγελματική τους 
κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Λειτουργία του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.

Άρθρο 7
Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Ε.Ε.Κ.

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η σύνθεση και ο τρόπος 
λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Ε.Ε.Κ,. Ως 
μέλη του Δ.Σ. μετέχουν εκπρόσωποι διαφόρων υπουργείων 
και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων. Έτσι για πρώτη 
φορά καθιερώνεται και στη χώρο μας η συμμετοχή στο 
σχεδιαομό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
όλων των παραγόντων που συμβάλλουν στην οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Η σύνθεση αυτή εγγυάτα; 
την ορθή και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων 
του Δ.Σ του Ο.Ε.Ε.Κ. που περιγράφονται στο ίδιο άρθρο.

Όπως γίνεται φανερό, το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. με βάση τις 
αρμοδιοτητές του αποτελεί και το αποφασιστικό εισηγητικό 
όργανο στον Υπουργό Παιδείας για τη χάραξη της πολιτικής 
για την επαγγελματική εκπαίδευση και καταρπση. Μεταξύ 
άλλων:

- Χαράοσει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους 
στόχους και τις γενικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων 
του Ο.Ε.Ε.Κ..

- Είναι υπεύθυνο για την σύνταξη του κανονισμού λει
τουργίας του οργανισμού, του προϋπολογισμού, του ισο
λογισμού και της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων.

- Προτείνει τη σύσταση και συγκρότηση των επιστημο
νικών οργάνων και συγκροτεί τις επιτροπές του άρθρου 10 
του νόμου αυτού.

- Έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη των διεθνών οχέοεων 
του οργανισμού.

- Υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρη
σκευμάτων αξιολογικές εκθέσεις των αποτελεσμάτων της 
εκπαιδευτικής πράξης με συγκεκριμένες εισηγήσεις για την 
αντιμετώπιση αναγκών και ελλείψεων και έκθεση πεπραγ
μένων του Ο.Ε.Ε.Κ. μαζί με προτάσεις γιο αποτελεσματι
κότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Άρθρο 8
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Ο.Ε.ΕΚ.

Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι αρμοδιότητες του 
Προέδρου του οργανισμού, ο οποίος είναι προϊστάμενος 
όλων των υπηρεσιών και του προσωπικού αυτού, διεθύνει
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KQi λαμβάνει όλες τις αποφάσεις που αφορούν στη λει
τουργία και δραστηριότητα του οργανισμού συγκαλεί σε 
συνεδριάσεις το Δ.Σ. και εκπροσωπεί τον οργανισμό δικό- 
στικώς και εξωδικως. Επίσης στο άρθρο αυτό καθορίζονται 
ο τρόπος και τα προσόντα διορισμού του προέδρου και 
του αντιπροέδρου, η διάρκεια της θητείας τους και οι 
καταβαλλόμενες σ' αυτούς αποδοχές.

'Αρθρο 9
Κανονισμός λειτουργίας του Ο.Ε.Ε.Κ.

Στο άρθρο αυτό παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έγκριση του κα
νονισμού λειτουργίας του Ο.Ε.Ε.Κ., που ουντάσσεται από 
το Δ.Σ. αυτού. Με τον κανονισμό αυτό προβλέπονται η 
διάρθρωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών 
αυτού, τα όργανα διοίκησης των ινστιτούτων επαγγελματικής 
κατάρτισης και ο τρόπος σύστασης, συγκρότησης και διο
ρισμού των μελών αυτών, η ρύθμιση των θεμάτων προσω
πικού αυτού και κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με τη 
γενικότερη οργάνωση και λειτουργία του οργανισμού.

Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, προβλέπεται 
η δυνατότητα οικονομικής αποχής, ως κίνητρο αποδόοεως. 
αλλά και η δυνατότητα πρόσληψης υψηλού επιπέδου προ
σωπικού, τόσο από απόψεως επιστημονικής, όσο και εμπει
ρίας στην άσκηση της σύγχρονης παραγωγικής διαδικασίας. 
Η απόδοση του έργου που προσδοκάται, πρέπει να είναι 
πολύ υψηλή και τούτο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με 
προσωπικό υψηλών προδιαγραφών.

Άρθρο 10
Σύσταση Επιστημονικών Οργάνων και Επιτροπών

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η διαδικασία σύστασης και 
συγκρότησης επιστημονικών οργάνων και επιτροπών στον 
οργανισμό, που είναι απαραίτητα για τη ρύθμιση επιστημο
νικών θεμάτων, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες αυτού, 
όπως: περιεχόμενο της παρεχόμενης κατάρτισης από τα 
Ι.Ε.Κ., καθορισμός επαγγελματικών δικαίωμά των, ιοοτίμηση 
τίτλων εκπαίδευσης, πιστοποίηση επαγγελ· τικής εκπαί
δευσης κ.λπ..

Άρθρο 11
Οικονομικά του Ο.Ε.Ε.Κ.

Στο άρθρο αυτό προσδιορίζονται με σαφήνεια οι πόροι 
του Ο.Ε.Ε.Κ., που προέρχονται κυρίως από επιχορηγήσεις 
του τακτικού προϋπολογισμού και του προγράμματος δη
μοσίων επενδύσεων, καθώς και από χρηματοδοτικά προ
γράμματα διεθνών οργανισμών και φορέων και ειδικότερα 
από τα αντίστοιχα ταμεία της Ε.Ο.Κ.. Επίσης ο Ο.Ε.Ε.Κ. 
μπορεί να αναλαμβάνει έναντι αμοιβής μελέτες, έρευνες, 
εκδόσεις, και εκπόνηση και σύνταξη προγραμμάτων Ε.Ε.Κ. 
για λογαριασμό τρίτων.

Τέλος, θα μπορεί να έχει έσοδα προερχόμενα από δί
δακτρα των εκπαιδευομένων, από εξέταστρα, από παράβολα 
ιδιωτών για την ίδρυση ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., καθώς και για την 
αναγνώριση τίτλων Ε.Ε.Κ. της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ο τρόπος πραγματοποίησης 
των δαπανών, η διαδικασία πραγματοποίησης τους και ο 
τρόπος εκκαθάρισης και πληρωμής αυτών. Με τις διατάξεις 
του άρθρου αυτού εξασφαλίζεται η απαραίτητη οικονομική 
ευελιξία για την προώθηση των σκοπών του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. και 
διασφαλίζεται η νομιμότητα των οικονομικών πράξεων του 
Ο.Ε.Ε.Κ..

Αρθρο 12
Μέριμνα για τους εκ παιδεύομε νους

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η παροχή πλήρους ιατρο
φαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης στους εκ
παιδευόμενους και η ασφάλιση τους κατά παντός ατυχήματος 
που ενδεχομένως θα μπορούσε νο συμβεί σ αυτούς κατά 
τη διάρκεια των πρακτικών ασκήσεων και εφαρμογών.

Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης υποτρο
φιών σε εκπαιδευόμενους του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ., καθώς επίσης και 
στο πόσης φυσεως προσωπικό του Ο.Ε.Ε.Κ. και των Ι.Ε.Κ..

Άρθρο 13
Προσωπικό Ο.Ε.Ε.Κ.

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται θέματα που έχουν σχέση 
μ" τις μετατάξεις και αποσπάσεις προσωπικού στον Ο.Ε.Ε.Κ.. 
Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση 
των εκπαιδευτικών και διοικητικών αναγκών του οργανισμού, 
κυρίως κατά το πρώτο στάδιο λειτουργίας του. Γενικότερα 
με τις διατάξεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα στον ορ
γανισμό να επιλέγει, είτε με τη διαδικασία της απευθείας 
πρόσληψης προσωπικού είτε με τη διαδικασία των μετατά
ξεων *αι των αποσπάσεων, το πλέον κατάλληλο και επι
στημονικά καταρτισμένο εκπαιδευτικό και διοικητικό 
προσωπικό για την αντιμετώπιση των αναγκών του. Eivu. 
φανερό όπ πρόθεση είναι η αξιοποίηση πεπειραμένου προ 
οωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρηοκευ 
μάτων, διοικηπκού και εκπαιδευτικού, με εμπειρία και γνώσεις 
σε θέματα κυρίως επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρ
τισης και διοικητικά, καθώς και με ιδιαίτερες γνώσεις σε 
κοινοτικά θέματα.

Άρθρο 14
Ατέλειες - Προνόμια

Με το άρθρο αυτό προβλέπετω ότι ο Ο.Ε.Ε.Κ. απολαύει 
όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών και προνομίων 
του Δημοσίου.

Άρθρο 15 
Εξουσιοδοτήσεις

Με ιιι διάταξη αυτήν παρέχεται εξουσιοδότηση στον 
Υπουρνό θνικής Παιδείας και θρησκευμάτων με αποφάσεις 
του vu ρυθμίζει κάθε είδους ειδικότερα θέματα, τεχνικά ή 
λεπτομερειακά, που αναφέρονται στη λειτουργία του 
Ε.Σ.Ε.Ε.Κ..

Αρθρο 16

Στο «άρθρο αυτό ορίζεται όπ δεν θίγονται από πς ρυθμίσεις 
του παρόντος νόμου, οι διατάξεις των ν. 1709/1987 και 
1836/1989. Επιπλέον για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ευελιξία 
στον Ο.Α.Ε.Δ. προβλέπεται η έκδοση υπουργικών αποφά
σεων, όπου στο ν.1836/1989 υπάρχει εξουσιοδότηση για 
προεδρικά διατάγματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Ρυθμίσεις για την Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμιο Εκπαίδευση

Αρθρα 17-18

Υποχρεωτική και προαιρετική επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στα άρθρα 17 και 18 του
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παρόντος νομοσχεδίου «χνονται απαραίτητες για την ε
φαρμογή του συστήματος επιμόρφωσης, όπως σε λεπτο
μέρειες σχέδιασε και έγκαιρα ανακοίνωσε από τον Αύγουστο 
το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας κα; Θρησκευμάτων, ώστε 
να ανταποκριθεί σης πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευ
τικών για επιμόρφωση.

1. Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 17:
α) Με την παράγραφο 1 η εισαγωγική επιμόρφωση των 

υποψηφίων για διορισμό ή νεοδιόριστων' εκπαιδευτικών, η 
περιοδική επιμόρφωση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών 
και άλλες μορφές επιμόρφωσης βραχείας διάρκειας θεω
ρούνται υποχρεωτικές για τους εκπαιδευτικούς.

β) Με την παράγραφο 2 προστίθεται το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο ως φορέας της επιμόρφωσης, όπως προβλεποταν 
αρχικά από το ν. 1566/1985 (άρθρο 29, παράγρ. 1) και είχε 
παραλειψθεί από το ν. 1824/1988 (άρθρο 12, παράγρ. 3). 
Είναι φανερό ότι η οργάνωση της επιμόρφωσης σε εθνικό 
επίπεδο, και μάλιστα της υποχρεωτικής επιμόρφωσης, δεν 
μπορεί να νοηθεί χωρίς έναν κεντρικό φορέα για το γενικό 
σχεδίασμά, το συντονισμό και την παρακολούθηση της 
εφαρμογής. Πολύ περισσότερο ύστερα από τη δημιουργία 
πέμπτου τμήματος στο Παιδαγωγικό Ινστ,τούτο με αποκλει
στική αρμοδιότητα την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρω
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ν. 1894/1990, 
άρθρου 7, παράγρ.5).

γ) Με την παράγραφο 3 καθιερώνεται η κατάλληλη διοι
κητική δομή των Π.Ε.Κ. για την. εφαρμογή των προβλεπό- 
μενων μορφών επφιόρφωσης. Το Π.Ε.Κ. αποτελεί αυτοτελή 
διοικητική υπηρεσία και την ευθύνη λειτουργίας του έχει 
πενταμελές Συντονιστικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται 
από το διευθυντή και τους υποδιευθυντές του Π.Ε.Κ., καθώς 
και δύο εκπροσώπους των διδασκόντων. Ως διευθυντής 
του Π.Ε.Κ. ορίζεται ή καθηγητης ή αναπληρωτής καθηγητής 
Α.Ε.Ι. η σχολικός σύμβουλος μετά από γνώμη των Διοικητικών 
Συμβουλίων των Παιδαγωγικών ή ’Καθηγητικών' τμημάτων 
για τα μέλη Δ.Ε.Π.. Ο όρος ’Καθηγητικά’ Τμήματα δεν είναι 
νομικό τόσο δόκιμος, θεωρείται όμως ο καταλληλότερος 
εν χρήοει περιεκτικός όρος γισ να υποδηλώσει εκείνα τα 
τμήματα του Πανεπιστημίου, οι απόφοιτοι των οποίων στην 
πλειονότητά τους διορίζονται στην εκπαίδευση. Με τις 
διατάξεις αυτής της παραγράφου εξασφαλίζεται η διατήρηση 
της λειτουργίας των Π.Ε.Κ. περιφερειακά και αποκεντρωτικά, 
αλλά και θεσμοθετείται η κεντρική οργάνωση και εποπτεία 
τους, σύμφωνα άλλωστε και με το πνεύμα του νόμου 
1566/1985.

δ) Με την παραγραφο 4 δύνανται να απσσπώνται εκπαι
δευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι οτο Π.Ε.Κ. γιο υποβοήθηση 
του διοικητικού τους έργου.

ε) Με την παραγραφο 5 καθορίζεται ο τρόπος ορισμού 
των διδασκόντων στο Π.Ε.Κ. με υπουργική απόφαση μετά 
από εισήγηση του συντονιστικού συμβουλίου.

στ) Με την παράγραφο 6 εναρμονίζονται οι σχετικές 
διατάξεις των νόμων 1566/1985 και 1824/1988 με την 
ανάγκη ορθολογικότερου κεντρικού προγραμματισμού της 
επιμόρφωσης από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, χωρίς να 
θίγεται η ιδιαίτερη Φυσιογνωμία του κάθε Π.Ε.Κ.. Μετά από 
γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου εκδίδεται προεδρικό 
διάταγμα γισ τη διάρκεια κάθε μορφής επιμόρφωσης, τα 
προγράμματα, την αξιολόγηση και τα αποδεικτικά επιμόρ
φωσης, καθώς καί για τον τρόπο άσκησης του επιμορφωτικού 
έργου του Π.Ε.Κ. σε συνεργασία και με τους άλλους φορείς 
επιμόρφωσης. Επιπλέον προβλέπεται η έκδοση προεδρικού 
διατάγματος για τις αρμοδιότητες των φορέων διοίκησης 
του Π.Ε.Κ..

ζ) Με την παράγραφο 7 δίνεται η δυνατότητα αντί 
καταβολής αποζημιώσεως στους επιμορφωνόμενους εκπαι
δευτικούς να εξασφαλίζεται δωρεάν διαμονή τους κατά το

χρόνο επιμόρφωσής τους, Ο εκπαιδευτικός, που κατοικεί 
μακριά από την έδρα του Π.Ε.Κ., θα επιλέγει είτε να πάρει 
την καθοριζόμενη αποζημίωση είτε να διαμεινει δωρεάν 
στον εξασφαλιζόμενο προς τούτο χώρο.

η) Με την παράγραφο 8 αντικαθίσταται η φράση 'Διοικητικό 
Συμβούλιο' με την φράση ’Συντονιστικό Συμβούλιο’.

2. Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 18:
α) Με τις παραγράφους 1 και 2 θεσπίζεται η δυνατότητα 

οργάνωσης και παροχής προγραμμάτων προαιρετικής επι
μόρφωσης μακρότερης διάρκειας από την υποχρεωτική για 
εκπαιδευτικούς, που επιθυμούν κάτι τέτοιο. Επιχειρείται να 
καλυφθεί μία ανάγκη που εδώ και χρόνια έχει παρατηρηθεί 
από τη λειτουργία των Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. και Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., η οποία 
κατέδειξε τη δυσκολία και την αδυναμία σε ορισμένες 
περιπτώσεις των επαρχιακών ιδίως σχολών εξεύρεσης κα
τάλληλων επιμορφωτών με αυξημένα προσόντα, αλλά ταυ
τόχρονα και εξειδικευμένων στη μεθοδολογία της 
διδασκαλίας, σε θέματα ειδικής και γενικής διδακτικής και 
άλλα. Ακριβώς με την ίδρυση και λειτουργία ειδικών σχολών 
για επιμορφωτές, αλλά και στελέχη της εκπαίδευσης, δίνεται 
δυνατότητα ανάπτυξης και άλλων απαραίτητων μορφών 
προαιρετικής επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς της δευτε
ροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης ρυθμίζονται θέματα στέγα
σης των ειδικών σχολών προαιρετικής επιμόρφωσης και 
των Π.Ε.Κ..

β) Με την παράγραφο 3 θεσμοθετείται για τους παραπάνω 
λόγους η ίδρυση και λειτουργία διδασκαλείου πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη για τους εκπαιδευτικούς της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι με β.δ 
που εκ δόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του ν.2587/1922 θεσμο
θετήθηκε διετής μετεκπαίδευηση στο μοναδικό τότε Πανε
πιστήμιο Αθηνών για εκατό δασκάλους. Αργότερα ο αριθμός 
περιορίστηκε σε εβδομήντα εκ των οποίων σαράντα για το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και τριάντα για το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης που είχε εν τω μεταξύ ιδρυθεί.

Ομως παρά το γεγονός ότι είχαν κατά καιρούς υποβληθεί 
σχετικά αιτήματα, για τη λειτουργία μετεκπαίδευσης και στη 
Θεσσαλονίκη, το αίτημα αυτό ουδέποτε υλοποιήθηκε. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι οι υποβαλλόμενες αιτήσεις για συμμετοχή 
εκπαιδευτικών στο διαγωνισμό εισαγωγής στο Μαράσλειο 
Διδασκαλείο από τις περιοχές Θεσσαλίας, Μακεδονίας, και 
Θράκης είναι το 1/10 σε σχέση μ'αυτές που υποβάλλονται 
από τις (άλλες περιοχές της Ελλάδας. Είναι καιρός για την 
άμεση άρση αυτής της ανισότητας και την παροχή ίσων 
ευκαιριών προαιρετικής επιμόρφωσης σε όλους τους εκ
παιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να εξασφα
λίζεται ο απαραίτητος αριθμός επιμορφωτών για τη 
λειτουργία των Π.Ε.Κ., αλλά και ικανών στελεχών εκπαί
δευσης.

Επίσης ρυθμίζονται θέματα στέγασης των διδασκαλείων.
γ) Με την παράγραφο 4 προβλέπεται η έκδοση προεδρικού 

διατάγματος για την οργάνωση και άλλων μορφών προαι
ρετικής επιμόρφωσης.

δ) Με την παράγραφο 5 προβλέπεται η συνυπογραφή 
των προεδρικών διαταγμάτων από τον Υπουργό των Οι
κονομικών, όταν από την εφαρμογή τους προκαλούνται 
δαπάνες.

ε) Με την παράγραφο 6 ρυθμίζονται θέματα δαπανών 
των ’Διδαοκαλείων’.

Άρθρο 19
Παράβολο αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων μαθητών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Για την αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των 
μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προαγωγικών και
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απολυτηρίων εξετάσεων, καταβάλλεται ένα παράβολο για 
το οποίο δεν υπάρχει εξουσιοδοτική διαταξη καθορισμού 
του.

Το παράβολο αυτό έχει καθοριστεί με κοινές αποφάσεις 
του 1975 σε 50 δρχ. και 1978 σε 100 δρχ. Πρόσφατα έγινε 
σχέδιο κοινής απόφασης ανακαθορισμού του και επέκτασής 
του και για τις κατατακτήριες εξετάσεις, οπότε διαπιστώθηκε 
η αδυναμία προώθησής της λόγω ανυπαρξίας σχετικών 
εξουσιοδοτικών διατάξεων.

Για τη θεσμοθέτηση του παράβολου αυτού, την επέκτασή 
του στις κατατακτήριες εξετάσεις και την αναπροσαρμογή 
του, προτείνουμε την ακόλουθη διάταξη.

Άρθρο 20
Αποζημίωση απασχολουμένων στις γενικές εξετάσεις

Με τη διάταξη αυτού του άρθρου θα απλουστευθεί σε 
σημαντικό βαθμό η διαδικασία που ακολουθείται για την 
αμοιβή των εκπαιδευτικών και λοιπών υπαλλήλων, που α
πασχολούνται στην όλη διαδικασία οργάνωσης ή διενέργειας 
των γενικών εξετάσεων και την έκδοση των αποτελεσμάτων 
εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμιο εκπαίδευση που 
γίνεται κατά μεγάλο μέρος τους θερινούς μήνες.

Επίσης θα συντομευθεί ο χρόνος που μεσολαβεί από το 
πέρας των εξετάσεων ή των οποιωνδήποτε σχετικών ερ
γασιών μέχρι την είσπραξη της αμοιβής των απασχολου
μένων στην όλη διαδικασία και θα καταστεί δυνατή η 
είσπραξη της καθορισμένης κάθε φορά αμοιβής για το 
συγκεκριμένο έργο, ανεξάρτητα του ύψους των μηνιαίων 
αποδοχών του απασχολούμενου προσωπικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Εισαγωγή αθλητών οτην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Άρθρο 21-25
Εισαγωγική διάταξη. Εισαγωγή αθλητών χωρίς εξετάσεις
στα A.E.I.-T.E.L Εισαγωγή αθλητών χωρίς εξετάσεις 

στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Εισαγωγή με εξετάσεις στα Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Τ.Ε.Ι..

Γ ενικές Ρυθμίσεις 1 2

1. Με τις προτεινόμενες διατάξεις του κεφαλαίου αυτού 
καθορίζονται ot κατηγορίες των αθλητών και η διαδικασία 
της καθ υπέρβαση εισαγωγής τους στα Τμήματα Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ,,αι στα άλλα 
τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Με τις διατάξεις των άρθρων 21-25 θεσπίζονται ει
δικότερα τα εξής :

α) Στην εισαγωγική διάταξη προβλέπεται ότι η ισχύς των 
σχετικών ρυθμίσεων θα αρχίσει από το ακαδημαϊκό έτος 
1992-93, ώστε α ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν έγκαιρα τις 
προϋποθέσεις και τη διαδικασία εισαγωγής τους.

β) Με το άρθρο 22 δίνεται η δυνατότητα να εισάγονται 
σε τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) αθλητές 
που έχουν ιδιαίτερα διακριθεί σε ολυμπιακούς αγώνες ή 
παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ως μέλη της 
εθνικής ομάδας. Η εισαγωγή των αθλητών αυτών θα γίνεται 
καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων χωρίς να απαιτείται 
η συμμετοχή τους στις γενικές εξετάσεις.

γ) Με το άρθρο 23 δίνεται η δυνατότητα να εισάγονται 
στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
(Τ.Ε.ΦΆΆ.) αθλητές που έχουν επιτύχει με την εθνική 
ομάδα διεθνείς διακρίσεις σε παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα, ή πρώτες νίκες σε Μεσογειακούς ή Βαλ
κανικούς αγώνες ή έχουν καταρρίψει πανελλήνιο ρεκόρ

ανδρων - γυναικών, εφήβων - νεανίδων. Η εισαγωγή των 
αθλητών αυτών θα γίνεται καθ υπέρβαση του αριθμού 
εισακτέων, χωρίς νο απαιτείται η συμμετοχή τους σας 
γενικές εξετάσεις.

δ) Με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 δίνεται η δυνα
τότητα να εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. αθλητές που κατά
κτησαν 1η πανελλήνια νίκη ή 2η - 3η νίκη σε Μεσογειακούς 
ή Βαλκανικούς αγώνες κ.λπ., εφόσον συμμετέχουν στις 
γενικές εξετάσεις και συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία 
ίση τουλάχιστον με το μισό της μέγιστης συνολικής βαθ
μολογίας που ισχύει με το σύστημα των γενικών εξετάσεων. 
Οι αθλητές αυτοί εισάγονται σε ποσοστό θέσεων 25% ή 
10% κατά περίπτωση επί πλέον του αριθμού εισακτέων, 
κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και σύμφωνα με τη σειρά 
προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο.

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 δίνεται η δυνατότητα 
να εισάγονται σε οποιοδήποτε τμήμα Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. οι 
αθλητές που κατέκτηοαν νίκες που αναφέρονται στα άρθρα 
23 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 24, εφόσον συμμε
τέχουν στις γενικές εξετάσεις και μετά την πριμοδότηση 
της βαθμολογίας τους κατά ποοοστό 10% ή 5% κατά 
περίπτωση, συγκεντρώνουν τουλάχιστον τη συνολική βαθ
μολογία του τελευταίου ειοαγομένου στο συγκεκριμένο τμή
μα με το σύστημα των γενικών εξετάσεων Οι αθλητές 
αυτοί εισάγονται σε ποσοστό θέσεων 1% επί πλέον του 
αριθμού εισακτέων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και 
σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό 
δελτίο.

ε) Στο άρθρο (25) περιλαμβάνονται οι γενικές ρυθμίσεις, 
που προτείνονται να ισχύουν κατά την εφαρμογή των 
διατάξεων αυτού του κεφαλαίου.

Άρθρο 26
Εισαγωγή υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
που έχουν πετύχει νίκες σε πρωταθλήματα σκάκι

1. Με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού οι καλλίτεροι 
αθλητές του σκάκι, ενός αθλήματος που θεωρείται ο φυσικός 
εκφραστής του πνευματικού αθλητισμού επί αιώνες, απο
κτούν τη δυνατότητα να εισάγονται οε οποιοδήποτε ανώτατο 
ή τεχνολογικό εκπ/κό ίδρυμα με τους όρους και πς προϋ
ποθέσεις που θέτει η ρύθμιση αυτή.

2 Το σκάκι είναι ένα πνευματικό άθλημα που, ενώ δεν 
απαιτεί ούτε ιδιαίτερες εγκαταστάσεις ούτε πολυδάπανο 
εξοπλισμό, συμβάλλει όμως με τον προσφορότερο για το 
παιδί τρόπο στην καλλιέργεια σημαντικών πνευματικών χα
ρακτηριστικών, αλλά και γενικότερα του χαρακτήρα του. Το 
άθλημα αυτό δεν απαιτεί ιδιαίτερα σωματικά προσόντα, αλλά 
είναι προσιτό και σε άτομα με σωματικές παθήσεις.

U, αωθεί τόσο γενικές ιδιότητες όπως:
- την καλλιέργεια ηθικών αξιών (αποφασιστικότητα, επι

μέλεια, τάξη, αυτοκριτική, αντικειμενικότητα),
- την κοινωνική ένταξη ( ομαδική εργασία, ανάληψη 

ευθυνών, μετάδοση γνώσεων και εμπειριών)
- την απορρόφηση της επιθετικότητας κ.λπ..
όσο και 'ειδικές' όπως:
- την ανάπτυξη ορθολογικού τρόπου σκέψης
- τη δημιουργική φαντασία σε συνδυασμό με τρόπο ζωής, 

ανοικτό σε κάθε είδους πολιτιστικά ερεθίσματα
- τη βελτίωση των μνημονικών ικανοτήτων
- τη διάρκεια πνευματικής συγκέντρωσης και απόδοσης 

έργου
- την κατανόηση και εξοικείωση με μεθοδικούς τρόπους 

συλλογισμού (κατάρτιση σχεδίων, αναλυτική μελέτη συγκε
κριμένων θέσεων και των προβλημάτων που παρουσιάζουν).

Γενικϋ, μπορεί να θεωρηθεί σαν το δυσκολότερο και
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επιστημονικότερο πνευματικό άθλημα
Για τους προανεφερόμενους λόγους κρίνεται επιβεβλη

μένη η οριστική ρύθμιση της εισαγωγής των αθλητών του 
σκάκι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί θα αποτελέσει 
σοβαρό κίνητρο για τους νέους και μια ανταμοιβή και ηθική 
δικαίωση γίαυτούς που διακρίνονται στο άθλημα αυτό.

3. Ειδικότερα, στους ομαδικούς πανελλήνιους αγώνες 
προβλέπεται ότι ο αθλητής πρέπει να συμμετάσχει σε ένα 
ορισμένο αριθμό αγώνων και να έχει συγκεντρώσει ένα όριο 
βαθμολογίας από τις γενικές εξετάσεις.

4. Με την προτεινόμενη τροπολογία δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 27
θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Με την ψήφιση της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 
27 η πολιτεία έρχεται να ρυθμίσει ένα πρόβλημα που ανέκυψε 
για Ελληνες υπηκόους,που βριοκόμενα στην Κύπρο γιο 
οποιονδήποτε λόγο, γράφτηκαν και φοίτησαν στην Παιδα
γωγική Ακαδημία Λευκωσίας Κύπρου κι έλαβαν το πτυχίο 
τους μετά την 31.12.90. Καταρχήν θα πρέπει να λεχθεί, 
ότι επί όσο χρόνο λειτουργούσαν οι Ελληνικές παιδαγωγικές 
ακαδημίες και οι σχολές νηπιαγωγών, οι σπουδαστές αυτοί 
της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου, μπορούσαν είτε να 
μετεγΎραφούν σε μια αντίστοιχη ελληνική σχολή (παιδα
γωγική ακαδημία ή σχολή νηπιαγωγών), είτε περατώνοντας 
επιτυχώς τις σπουδές τους και παίρνοντας το πτυχίο τους, 
να το αναγνωρίσουν κι έτσι να αποκτήσουν δικαίωμα υπο
βολής αίτησης διορισμού.

Από το 1988 και μετά, εν' όψει κατάργησης των ελληνικών 
παιδαγωγικών ακαδημιών και σχολών νηπιαγωγών, έπαυσε 
να ισχύει το δικαίωμα μετεγγραφής. Στα παιδαγωγικά τμή
ματα δασκάλων και νηπιαγωγών των πανεπιστημίων, τα 
οποία ως γνωστόν άρχισαν να λειτουργούν από το σχολικό 
έτος 1984-1985, οι Ελληνες υπήκοοι σπουδαστές της Παι
δαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου, δεν έχουν δικαίωμα μετεγ
γραφής λόγω του ότι η Σχολή τους (Λευκωοία-Κύπρου) 
δεν ήταν ομοταγής προς τα A.E.L Επί πλέον, από 1.1.1991 
έχασαν και τη δυνατότητα αναγνώρισης ισοτιμίας του πτυχίου 
τους, επειδή στις 31.12.90 έληξε η προθεσμία αναγνώρισης 
πτυχίων δασκάλων και νηπιαγωγών μη πανεπιστημιακών 
σχολών εξωτερικού.

Έτσι, ot απόφοιτοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λευκω
σίας Κύπρου Έλληνες υπήκοοι, που πήραν το πτυχίο τους 
μετά την 1.1.91 ή θα το πάρουν μέχρι την ημέρα που θα 
παυσει να λειτουργεί η σχολή εκείνη, δεν έχουν καμιά 
δυνατότητα ή προοπτική αξιοποίησής του. Για να αντιμε
τωπιστεί αυτό τσ πρόβλημα, δίνεται το δικαίωμα στους 
πτυχιούχους της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου της δεύ
τερης περίπτωσης να κατατάσσονται στο Δ'έτος των παι
δαγωγικών τμημάτων των ελληνικών πανεπιστημίων, ενώ 
για όλους όσους πήραν το πτυχίο πριν από ης 31.12.90 
κατοχυρώνεται το δικαίωμα υποβολής αίτησης διορισμού, 
σύμφωνα με ης ισχύουσες διατάξεις, σε ελληνικά δημοτικά 
σχολεία ή νηπιαγωγεία, για όσο χρόνο το πτυχίο των 
ελληνικών παιδαγωγικών ακαδημιών και σχολών νηπιαγωγών 
αποτελεί προσόν διορισμού.

2. Με το άρθρο 1 παρ.6 του ν.1517/1985 ρυθμίστηκε το 
μισθολόγιο του εκπαιδευτικού προσωπικού ορισμένων ανω- 
τέρων εκπαιδευηκών ιδρυμάτων μεταξύ των οποίων και του 
εκπαιδευτικού προσωπικού της Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχο
λής Οικιακής Οικονομίας.

Μετά την παύση λειτουργίας της ΕΑΣΑ, των παιδαγωγικών 
ακαδημιών και σχολών νηπιαγωγών ρυθμίστηκε η τύχη του 
προσωπικού αυτού με την ένταξή τους κυρίως στο Παιδα
γωγικό Ινσπτούτο σε προσωποπαγείς θέσε*ς παρέδρων και 
τη μισθολογική τους εξομείωση με τους επίκουρους καθη
γητές Α.Ε.Ι. περιοχής Αττικής. Σπς μέχρι σήμερα ρυθμίσεις 
δεν περιελήφθηκε και το εκπαιδευτικό προσωπικό της 
Χ.Α.Σ.Ο.Ο..

Μετα την ίδρυση του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
Οικιακής Οικονομίας με το άρθρο 9 του ν.1894/1990 και 
της ουσιαστικής κατάργησης της ΧΑ.Σ.Ο.Ο. καθίσταται 
επιτακτική η ανάγκη να ρυθμιστεί το μισθολόγιο του μόνιμου 
εκπαιδευτικού αυτού προσωπικού το οποίο σημειωτέον είναι 
σήμερα επτά (7) καθηγητές.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 3 του 
άρθρου 27 επιχειρείται να ρυθμιστεί το θέμα αυτό για λόγους 
ίσης μεταχείρισης.

3. Στο ν. 1966/26.9.1991 (ΦΕΚ 147 Α') στο άρθρο 7 
παράγρ.2 εδάφιο β από λάθος έχει γραφεί αντί 'επίκουρου 
καθηγητή ' το 'καθηγητή εφαρμογών'. Με την παράγραφο 
4 του άρθρου αυτού γίνεται η διόρθωση του λάθους.

4. Με την παράγραφο 5 αυτού του άρθρου αίρεται η 
ανισότητα ,ια την εισαγωγή στα Τ.Ε.Ι. χωρίς γενικές εξε
τάσεις μεταξύ αποφοίτων από τμήματα ειδικότητας τεχνι- 
κών-επαγγελματικών λυκείων, που παρακολούθησαν το 
κανονικό πρόγραμμα διδασκαλίας, και των αποφοίτων από 
γενικά λύκεια, που ε'/γράφονται και φοιτούν σε τμήματα 
ειδικότητας τεχνικών-επαγγελματικών λυκείων χωρίς να 
παρακολουθούν μαθήματα γενικής παιδείας.

Η ανισότητα αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι α απόφοιτοι 
γενικών λυκείων που ε'/γράφονται σε Τ.Ε.Λ. φοιτούν σε 
τμήματα ειδικότητας χωρίς να παρακολουθούν τα μαθήματα 
γενικής παιδείας. Έτσι μπορούν να εξασφαλίσουν υψηλότερη 
κατά μάθημα ειδικότητα βαθμολογία και κυρίως υψηλότερη 
μέση γενική βαθμολογία απόλυσης με συνέπεια να πλεο
νεκτούν έναντι συνυποψήφιων τους αποφοίτων Τ.Ε.Λ., που 
παρακολούθησαν το σύνολο των μαθημάτων που προβλέ- 
πεται οπό το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα.

5. Με την παράγραφο 6 του άρθρου 27 παρέχεται στα 
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. η δυνατότητα πραγματοποίησης δαπανών 
για τη συντήρηση, επισκευή και διαρρύθμιση ιδιωτικών κτι
ρίων, που έχουν μισθώσει μακροχρονίως για τη στέγαση 
υπηρεσιών τους και τα οποία έχουν υποστεί σοβαρές φθορές 
με συνέπεια να παρεμποδίζεται η λειτουργία τους. Αλλωστε 
είναι γνωστό ότι υπάρχει στενότητα στην εξεύρεση χώρων 
κατάλληλων για στέγαση υπηρεσιών εκπαιδευτικών ιδρυμά
των στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Για λόγους λοιπόν επιτακτικούς, αλλά και ιστορικούς 
επιβάλλεται τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να έχουν τη μέριμνα 
συντήρησης και επισκευής των κτιρίων αυτών, αφού η 
εγκατάσταση σ αυτή διευκολύνει το έργο τους, με δαπάνες 
που θα πραγματοποιούνται σε βάρος του σχετικού κονδυλίου 
συντήρησης κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων

6. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου δ του άρθρου 
3 του ν. 813/1978, όπως ανπκαταστάθηκε με το άρθρο 2 
του ν.1229/1982, δεν υπάγονται στις διατάξεις περί εμπο
ρικών μισθώσεων 'αι μισθώσεις χώρων εντός κτιρίων στε- 
γαζόντων δημοσίας υπηρεσίας'. Από την ισχύουσα νομολογία 
συνάγεται ότι στην έννοια των δημοσίων υπηρεσιών δεν 
περιλαμβάνονται ot υπηρεσίες νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου, γιατί αν πρόθεση του νομοθέτη ήταν να συμπεριλάβει 
και τα ν.π.δ.δ. θο το ανέφερε ρητά.

Με τα δεδομένα αυτό κρίνεται σκόπιμο στην ισχύουσα 
ως άνω διάταξη να προστεθεί φράση σύμφωνα με την οποία 
να εξαιρούνται από τις διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων 
και οι χώροι των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αυτό 
διατυπώνεται στην παράγραφο 7 αυτού του άρθρου.
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7. Για την κάλυψη αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό 
των Τ.Ε.Ι., εκδόθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, με τις οποίες προ
κηρύχθηκαν οι θέσεις:

α. Ε5/1804/19—4—89 για 105 θέσεις 
β. Ε5/2236/11-5-89 για 30 θέσεις 
γ. Ε5/3647/14-6-89 για 1 θέση
Κανονικά η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων του 

εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π. και Ε.Ε.Π) στα Τ.Ε.Ι. πραγ
ματοποιείται από τα συμβούλια των τμημάτων κατά τη 
διαδικασία του π.δ. 223/84(ΦΕΚ 83/84 τ. Α ), που εκδόθηκε 
σε εφαρμογή του άρθρου 16, παρ. 7 του ν. 1404/1983.

Η εκλογή των εκπαιδευτικών από τους συμμετέχοντες 
υποψηφίους γίνεται με πλειοψηφώ 2/3 από τουλάχιστον 
7μελή εκλεκτορικό σώματα, που συγκροτούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ.1 του ίδιου νόμου.

Το Υ.Π.Ε.Π.Θ. έχοντας ως δικαιολογία, την απροθυμία 
των Τ.Ε.!. να προκηρύξουν την πλήοωση των θέσεων, 
προχώρησε μόνο του, στις παρακάτω προκηρύξεις.

Προς τούτο είχε το δικαίωμα, σύμφωνα με το εδάφ. β, 
παρ. 2 άρθρο 13 του ν.1404/1983, με το οποίο ορίζεται 
ότι Ό Υ πουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί 
ιδίως: 

α).....
β) Να τάσσει προθεσμίες για την έκδοση πράξεων που 

προβλέπονται από το νόμο, για τις οποίες τα αρμόδια 
όργανα ολιγωρούν, ή ακόμη και να υποκαθιστά τα όργανα 
αυτά στην έκδοση των αναγκαίων πράξεων, όταν δεν 
τηρούνται οι παραπάνω προθεσμίες.'

Η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 25 παρ. 
1 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α' 296/88), η οποία προβλέπει 
την έκδοση προκήρυξης από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων για την πλήρωση θέσεων -μελών εκ
παιδευτικού προσωπικού στα Τ.Ε.Ι. και τη διαδικασία εκλογής 
που πραγματοποιείται με την απόλυτη πλειοψηφώ 5μελών 
εκλεκτορικών σωμάτων, τα οποία συγκροτούνται με απο
φάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι προκηρύξεις, που αναφέροντα παραπάνω υλοποιή
θηκαν κατά ένα μέρος τους.

Συγκεκριμένα: ί) Από την προκήρυξη Ε5/1804/19-4-89 
πληρώθηκαν ήδη 34 θέσεις.

Για τις υπόλοιπες 71 θέσεις η διαδικασία διορισμού δεν 
προχώρησε.

ϋ) Για τις προκηρύξεις Ε5/2236/11-5-89 και E5/3S47/14- 
6-89, δεν έχει προχώρησε καμία διαδικασία δηλυδή δεν 
συνεκροτήθηκαν τα οικεία εκλεκτορικό σώΡ-;α για την 
εξέταση των υποψηφιοτήτων.

Είναι στις προθέσεις του ΥΠ.Ε.Π.Θ. να ανακαλέσει τις 
παραπάνω προκήρυξες κατά το μέρος, που αυτές δεν 
υλοποιήθηκαν, για να πραγματοποιηθούν σε εύθετο χρόνο, 
που θα κρίνουν τα αρμόδια Τ.Ε.Ι. Προς το σκοπό αυτόν, 
είναι αναγκαία η ψήφιση σχετικής νομοθετικής διάταξης, 
σύμφωνα και με την αριθ. 11/1990, ατομική γνωμοδότηση 
του νομικού συμβούλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ..

Η ανάκληση των προκηρύξεων είναι αναγκαία για τους 
παρακάτω λόγους:

α. Η εφαρμογή από μέρους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. των διατάξεων 
του ν. 1404/1983 με τις οποίες μπορεί να υποκαθιστά τα 
Τ.Ε.Ι. στις αρμοδιότητες τους, θα πρέπει να γίνεται με 
φειδώ και αφού πρώτα εξαντλούνται όλες οι άλλες δυνα
τότητες.

β. Η διαδικασία προκήρυξης θέσεων Ε.Π και Ε.Ε.Π. και 
επιλογής υποψηφίων δια μέσου των Τ.Ε.Ι., παρέχει περισ
σότερα εχέγγυο για την καταλληλότητα αυτών, που τελικά 
επιλέγονται, αφού τα τμήματα γνωρίζουν καλύτερα τις 
ανάγκες σε Ε.Π. και Ε.Ε.Π, τις ιδιότητες, όπως και τις 
προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι.

γ. Η διαδικασία κρίσης των υποψηφίων, που προβλέπεται 
από τις προκηρύξεις, που γίνονται με πρωτοβουλία των 
Τ.Ε.Ι., εξασφαλίζει περισσότερα στοιχεία αντικειμενικότητας, 
αφού γιο την εκλογή απαιτείται πλειοψηφώ 2/3 των του
λάχιστον 7μελών εκλεκτορικών σωμάτων και όχι η απλή 
πλειοψηφώ των 5μελών Ε.Σ., τα οποώ διορίζει ο Υπουργός.

Άρθρο 28

Η προτεινόμενη διάταξη έχει ως σκοπό την απλούστευση 
της διαδικασίας για την εν γένει οργάνωση του Ιδρύματος 
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ώστε νο 
καταστεί δυνατή, όσο πιο σύντομα γίνεται, η λειτουργώ 
του.

Αρθρο 29
θέματα Στρατιωτικών Σχολών

1. Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται ο τρόπος 
εισαγωγής σπουδαστών στις στρατιωτικές σχολές των ε
νόπλων δυνάμεων, που έχουν ενταχθεί στο σύστημα των 
γενικών εξετάσεων. Επίσης ορίζονται τα κριτήρια εισαγωγής 
σε περίπτωση ισοβαθμίας με τη συνολική βαθμολογώ του 
τελευταίου εισαγομένου λαμβανομένου υπόψη ότι δεν ει- 
σάγονται υπεράριθμοι στις σχολές αυτές.

2. Είναι γνωστό ότι οι ειοαγόμενοι στις στρατιωτικές 
σχολές των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να είναι υγιείς για 
να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη στρατιωτική εκπαί
δευση και γενικά στην αποστολή τους. Για τό λόγο αυτόν 
πριν από την εισαγωγή τους στις στρατιωτικές σχολές, 
αλλά και κατά τη φοίτησή τους, υπόκεινται σε υγειονομική 
εξέταση. Σε λίγες περιπτώσεις κατά τη φοίτησή τους 
διαπιστώνεται κάποια πάθηση και ύστερα από γνωμάτευση 
τις αρμόδιας ανώτατης υγειονομικής επιτροπής των ενό
πλων δυνάμεων διαγράφονται και απομακρύνονται από τη 
στρατιωτική σχολή για λόγους υγείας. Με την προτεινόμενη 
ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές αυτούς 
με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ
μάτων να εισάγονταί καθ' υπέρβαση στην επόμενη σχολή, 
που είχαν δηλώσει στο μηχανογραφικό τους δελτίο με το 
σύστημα των γενικών εξετάσεων, εφ' όσον είχαν συγκε
ντρώσει κατά το έτος της εισαγωγής τους τουλάχιστον τη 
συνολική βαθμολογία του τελευταίου εισαγομένου στη συ
γκεκριμένη σχολή ή τμήμα.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 30
Καταργούμενες διατάξεις

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η κατάργηση διατάξεων, 
που αντίκεινται στις διατάξεις και ρυθμίσεις αυτού του 
νόμου.
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’Αρθρο 31 
Έναρξη ισχύος

Με τις διατάξεις αυτού του άρθρου καθορίζεται ο χρόνος 
έναρξης ισχύος του παρόντος νομού.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 1991

Ο! ΥΠΟΥΡΓΟ!

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γεώργιος Σουφλιάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ιωάννης Παλαιοκρασσός

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩ
ΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Δημήτριος Σιούφας

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ιωάννης Βαρβιτσιώτης 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αριστείδης Καλαντζακος 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Βασίλειος Παπαγεωργόπουλος

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδρίαση αριθμός 75 της 13 Δεκεμβρίου 1991, ώρα 
6.00 μ.μ.

Συνεδρίασε το τμήμα Β της Κεντρικής Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπής και παρευρέθηκαν οι Λ. Τοούτοος, Επί
τιμος Αντιποόεδρος ΣτΕ, Κ Τρακας, σύμβουλος Ε.Σ. 
(εισηγητής), Γ. Πατρινέλης, νομικός σύμβουλος του Κράτους 
(εισηγητής), Α. Κατσιφας. πρόεδρος εφετών, X. Γεωργα- 
κόπουλος. εφέτης και Ν. Σακελλαριου, παρεδρος ΣτΕ και 
επεξεργάστηκε σχέδιο νόμου του Υ πουργειου Εθνικής Παι
δείας και Θρησκευμάτων με τίτλο 'Εθνικό Σύστημα Επαγ
γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις'.

Γραμματέας ο Σ. Κοτοιώνης.
Παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι του υπουργού Γ. Βούτοινος, 

Σ. Γ κλαβάς και X. Μπαλίκος.
Η Επιτροπή επεξεργάστηκε το σχέδιο νόμου και διατύ

πωσε τις εξής παρατηρήσεις:
Α. Γ ενικές παρατηρήσεις

1. Το νομοσχέδιο πρέπει να υπογράφει από όλους τους 
υπουργούς, για τους οποίους προβλέποντα αρμοδιότητες 
στις διατάξεις του.

2. Όπου αναφέρονται περισσότεροι υπουργοί να τίθενται 
με την καθιερωμένη σειρά.

3. Όπου αναφέρονται νόμοι, διατάγματα κα; αποφάσεις 
νο μην παρατίθεται η περίληψη, αλλά να τίθεται οε παρέν
θεση, κατά την πρώτη μνεία, ο αριθμός του φύλλου της 
Εψ. Κυβ. λχ ν. 1566/1985 (Α. 167)

4. Όπου γίνεται σύντμηση πτλων να αναγράφεται, μόνο 
κατά την πρώτη μνεία, πλήρης ο τίτλος και σε παρένθεση 
τα αρχικά γράμματα.

5. Γίνεται χρήση κεφαλαίων γραμμάτων στο κείμενο του 
νομοσχεδίου, χωρίς να πρέπει, λχ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ, δημόσιων 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, φορείς Επαγγελ
ματικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευ
σης, Νόμου, Προεδρικού Διατάγματος κ.λπ.

Β. Ειδικές παρατηρήσεις
1. Στον τίτλο του νομοσχεδίου η Επιτροπή προτείνει αντί 

των λέξεων: "άλλες διατάξεις' να τεθούν οι λέξεις: 'αλλα

εκπαιδευτικά θέματα'.
2. Στο άρθρο 1:
α) Να απαλειφθεί το πρώτο εδάφιο: 'Καθιερώνεται ....

νόμου.'.
β) Στους στίχους 9-10 να απαλειφθούν α λέξεις: *ή 

συμπληρωματικού του προαναφερόμενου' και αντί της λέξης: 
'παρακολουθεί' να τεθούν οι λέξεις: 'αναλόγως με', 

γ) Στο στίχο 13 να απαλειφθεί η λέξη: 'δε'.
3. Στο άρθρο 2, παρ. 2, περ. δ, να απαλειφθούν α λέξεις: 

Ή οργάνωση - λειτουργία και'.
4. Στο άρθρο 3:
α) Στην παρ. 1, περ. β, στίχοι 4-5, οι λέξεις: 'των 

εσωτερικών κανονισμών' να διορθωθούν: 'τον εσωτερικό 
κανονισμό'.

β) Η παρ. 2 να διατυπωθεί ως εξής: Ό Υπουργός Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων ελέγχει τη νομιμότητα των 
πράξεων των οργάνων του Ο.Ε.Ε.Κ.'.

5. Στο άρθρο 4, παρ. 1, πρώτο στίχο, αντί των λέξεων: 
'Στο πλαίσιο' να τεθούν οι λέξεις: Τια την εκπλήρωση των 
σκοπών'. Σχετικά με την οργάνωση και λειτουρία των Ι.Ε.Κ. 
η Επιτροπή παρατηρεί ότι δεν ορίζεται η νομική μορφή και 
ουνιστά την επανεξέταση του θέματος.

6. Στο άρθρο 5:
α) Στην παρ. 2, στίχοι 1-2, αντί των λέξεων: 'καθορίζονται 

θέματα σχετικά με:' να τεθεί η λέξη: 'ρυθμίζονται:'.
β) Στην παρ. 9, στίχο 9, αντί της λέξης: 'ιδρυτών· να 

τεθεί η λέξη: 'ιδιοκτητών'.
7. Στο άρθρο 6: 
α) Στην παρ. 1:
αα) Η ρύθμιση των περιπτώσεων να γίνει με μικρά γράμ

ματα του αλφαβήτου και των υποπεριπτώσεων με δύο μικρά 
γράμματα του αλφαβήτου.

ββ) Στην περ. α (περ. Α σχεδίου), πρώτο στίχο, να τεθεί 
τελεία μετά τον αριθμό: Τ και αντί των λέξεων: 'το οποίο', 
που ακολουθούν, vc τεθούν οι λέξεις: 'Το πιστοποιητικό 
αυτό'. Ομοίως να διατυπωθούν και οι άλλες περιπτώσεις.

γγ) Στην περ. δ (περ. Δ σχεδίου), στους στίχους 2-3, 
αντί των λέξεων: 'στο οποίο έχουν πρόσβαση' να τεθούν 
οι λέξεις: 'δύνανται να αποκτήσουν' και στις υποπεριπτώσεις 
που ακολουθούν αντί των λέξεων: 'με κατάρτιση', όπου 
αναφέρονται, να τεθούν οι λέξεις: 'μετά από κατάρτιση', 

β) Στην παρ. 2:
αα) Στο δεύτερο στίχο νο απαλειφθούν η λέξη: 'καθο

ρίζονται' και το κόμμα που ακολουθεί και να προστεθεί η 
λέξη: 'κα:' προ της λέξης: "με'.

ββ) Στον τρίτο στίχο να απαλειφθεί η λέξη: 'με', 
νγ) Στον πέμπτο στίχο, προ των λέξεων: 'η κατάταξη' 

να προστεθεί η λέξη: 'καθορίζεται'.
δδ) Στον έκτο στίχο, προ της λέξης: 'φοίτησης' να 

προστεθεί η λέξη: 'της'.
γ) Η παρ. 3 να διατυπωθεί ως εξής: 'Με π.δ. που 

εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του ΔΣ του Ο.Ε.Ε.Κ., 
ορίζονται τα επαγγελματικό δικαιώματα, ανά ειδικότητα και 
επίπεδο, των κατόχων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης του παρόντος νόμου.'.

δ) Στην παρ. 5, τρίτο στίχο, να απαλειφθούν οι λέξεις: 
'κάθε είδους' και το κόμμα μετά τη λέξη: 'ειδικότερα'.

8. Στο άρθρο 7: 
α) Στην παρ. 1:
αα) Στην περ. γ, στίχοι 2-3, οι λέξεις: 'με τον αναπληρωτή 

του' να προταχθούν' των λέξεων: ’που ορίζεται’.
ββ) Στην περ. δ. πρώτο στίχο, η Επιτροπή προτείνει αντί 

της λέξης: 'εκπρόσωπο' να τεθεί η λέξη: 'υπάλληλο'.
β) Στην παρ. 2. στίχοι 3-5, αντί του κειμένου: Ό Αντι

πρόεδρος .... θέματα.' να τεθεί η φράση: Ό οριζόμενος
από τον πρόεδρο υπάλληλος ή μέλος του ΔΣ.'.
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γ) Στην παρ. 6:
αα) Στον πρώτο στίχο να απαλειφθεί το κόμμα μετά τη 

λέξη: 'περίπτωση' kcu μετά τη λέξη: 'αποχώρησης' να 
προστεθεί η φράση: 'ή έλλειψης'.

ββ) Στους στίχους 5-6 αντί των λέξεων: 'ελλειπή συ
γκρότηση' να τεθούν α λέξεις: 'τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία 
δεν μπορεί να είναι ολιγότερα από πέντε (5).'.

δ) Η παρ. 8 να διατυπωθεί ως εξής: 'Με απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ
μάτων καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του ΔΣ για τη 
συμμετοχή τους σπς συνεδριάσεις.'. 

ε) Στην παρ. 9:
αα) Στους στίχους 1-5 να απαλειφθεί το κείμενο: 'και 

είναι ...... των άλλων'.
ββ) Στην περ. ζ, τέταρτο στίχο, η λέξη: 'ανώτερων' να 

διορθωθεί σε: 'ανώτερου', 
στ) Η παρ. 11 να απαλειφθεί.
9. Στο άρθρο 8: 
α) Στην παρ. 1:
αα) Στους στίχους 1-2 να απαλειφθούν οι λέξεις: 'όλων' 

και 'και εποπτεύει".
ββ) Στους στίχους 3-4 αντί του κειμένου: 'μέσα .... 

Κανονισμού' να τεθεί: 'σύμφωνα με τον Κανονισμό'.
γγ) Στην περ. γ το πρώτο εδάφιο να διατυπωθεί ως 

εξής: 'Εκπροσωπεί τον Ο.Ε.Ε.Κ. ενώπιον πόσης αρχής και 
δικαστηρίου και σπς σχέσεις του με οποιονδήποτε τρίτο, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.'.

β) Στην παρ. 4, δεύτερο στίχο, να απαλειφθούν οι λέξεις: 
'τυπικά και ουσιαστικά' και αντί του: 'ή' να τεθεί: 'και'.

γ) Στην παρ. 6 η Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν επιτρέπεται 
σε δημόσιο λειτουργό να λαμβάνει αποδοχές από δύο 
θέσεις και προτείνει η ρύθμιση να γίνει ως εξής: 'Στον 
πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο που κατέχουν έμμισθη θέση 
στο δημόσιο τομέα καταβάλλεται μηνιαίο επιμίσθιο που 
καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το σύνολο των απο
δοχών της θέσης και του επιμισθίου δεν μπορεί να είναι 
ανώτερο του συνόλου των καθαρών αποδοχών του Προέ
δρου του Αρείου Πάγου.'.

10. Στο άρθρο 10, παρ. 1, τελευταίο στίχο, η λέξη: 'του' 
να διορθωθεί σε: 'των'.

11. Στο άρθρο 11:
α) Στην παρ. 2, πρώτο στίχο, να απαλειφθούν οι λέξεις: 

'να είναι αναγκαία και'.
β) Στην παρ. 6, τρίτο στίχο, η λέξη: 'χρηματοδοτικών' 

να διορθωθεί σε: 'χρηματικών'.
12. Στο άρθρο 12, παρ. 1, η Επιτροπή επισημαίνει ότι 

πρέπει να ορισθεί από ποιον θα δίδεται η επιχορήγηση 
στους εκπαιδευομένους στα Ι.Ε.Κ. και συνιστά την επανε
ξέταση του θέματος.

13. Στο άρθρο 15, στίχοι 3-4, το κείμενο: "στα πλαίσιο... 
τεχνικά' να διατυπωθεί ως εξής: 'εντός των ορίων των 
διατάξεων των άρθρων 7-13 του νόμου αυτού, τα ειδικότερα 
τεχνικά'.

14. Στο άρθρο 16:
α) Το άρθρο να περιορισθεί στο εξής περιεχόμενο: Ί. 

Οι ρυθμίσεις των διατάξεων των άρθρων 1-15 δε θίγουν 
τις διατάξεις των ν. 709/1987 και ν. 1836/1989.

2. Όπου στο ν. 1836/1989 προβλέπεται η έκδοση π.δ. 
του λοιπού νοείται ανΤ αυτού απόφαση του εποπτεύοντος 
τον ΟΑΕΔ Υπουργού Εργασίας, κατόπιν εισηγήσεως του 
ΔΣ του ΟΑΕΔ.'.

β) Να ελεγχθεί ο αριθμός του ν. 709/1987, γιατί δε 
συμβαδίζει με τη χρονολογία.

γ) Η αναφορά για τις καταργούμενες διατάξεις να γίνει 
στο τέλος του νομοσχεδίου, με προσθήκη άρθρου 30, προ 
της ακροτελεύτιας διάταξης που θα λάβει αριθμό 31.

15. Στο άρθρο 17:
α) Στην παρ. 3 η Επιτροπή συνιστά να επεξηνηθεί ο 

όρος: 'Καθηγητικών' στην εισηγητική έκθεση.
β) Στην παρ. 4 να γίνει αντικατάσταση εξ ολοκλήρου της 

παρ. 3.
γ) Στην παρ. 8 να γίνει αντικατάσταση εξ ολοκλήρου της 

παρ.γ.
16. Στο άρθρο 18:
α) Στην παρ. 1, στίχοι 1-2, το κείμενο: 'Εκτός... οργα

νώνονται' να διατυπωθεί ως εξής: 'Εκτός από την υπο
χρεωτική επιμόρφωση, που οργανώνεται'.

β) Στην παρ. 2, πέμπτο στίχο, αντί της λέξης: 'άλλο' να 
τεθεί η λέξη: 'όμοιο'.

γ) Στην παρ. 3, δεύτερο στίχο, αντί της λέξης: 'ύστερα' 
να τεθεί η λέξη: 'μετά'.

δ) Στην παρ. 4, τέταρτο στίχο, να απαλειφθεί: 'ή μορφές'.
17 Στα άρθρα 22, 23 και 26:
α) Η αρίθμηση των περιπτώσεων: Ατομικά αθλήματα. 

Ομαδικό αθλήματα να γίνει με μικρά γράμματα του αλφαβήτου 
λ.χ. Ατομικά αθλήματα και των υποπεριπτώσεων με δύο 
μικρά γράμματα του αλφαβήτου λ.χ. αα) Αθλητής που... .

β) Η γραφή των περιπτώσεων να αρχίζει από την αρχή 
του στίχου και να γίνει με μικρά γράμματα.

18. Στο (άρθρο 24, παρ. 1, περ. β, να προστεθεί στο 
τέλος η φράση: 'και εισάγονται σύμφωνα με τις προϋπο
θέσεις του εδαφίου α της παραγράφου αυτής'.

19. Στο άρθρο 27:
α) Στην παρ. 2, πρώτο στίχο, αντί των λέξεων: "Οσοι 

εκ των ανωτέρω να τεθούν οι λέξεις: "Ελληνες υπήκοοι 
που'.

β) Στην παρ. 3, πρώτο στίχο, ο ουντετμημένος τίτλος: 
■χ.Α.Σ.Ο.Ο.' να γραφεί ολογράφως, γιατί δεν απαντάται 
προηγουμένως στο κείμενο και η λέξη/εξομοιώνεται' να 
ορθογραφηθεί οε: 'εξομοιώνεται'.

γ) Στην παρ. 4 να γίνει αντικατάσταση εξ ολοκλήρου της 
περ. β.

δ) Στην παρ. 6, στο τέλος, να προστεθεί το κείμενο: 
και έχουν κηρυχθεί διατηρητέα κτίρια, τηρουμένων των 
κειμένων διατάξεων για τα δημόσια έργα.

ε) Στην παρ. 7 να γραφεί ολόκληρο το κείμενο της παρ. 
δ.

20. Στο άρθρο 28, παρ. 1, πρώτο στίχο, να ελεγχθεί ο 
αριθμός του ν. 154/1985, γιατί δε συμβαδίζει με τη χρο
νολογία.

Αθήνα 13 Δεκεμβρίου 1991 

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

ΑΘΩΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ Σ. ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 813/1978
α)...........

Άρθρο 3
δ) Αι μισθώσεις χώρων εντός δημοσίων, δημοτικών ή 

κοινοτικών κήπων και αλοών ανηκόντων εις το Δημόσιον, 
δήμους ή κοινότητας, αι μισθώσεις χώρων εντός νεκροτα
φείων, ως και αι μισθώσεις ακινήτων εντός αρχαιολογικών 
χώρων.

Ν. 1229/1982 
Αρθρο 2

Η υπό στοιχ. α' περίπτ. του άρθρου 3 του ν. 813/1978 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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*δ) Αι μισθώσεις χώρων εντός δημοσίων, δημοτικών ή 
κοινοτικών κήπων κα ολσών, πλατειών και εν γένει κοινο
χρήστων χώρων ανηκοντων εις το Δημόσιον, Δήμους ή 
Κοινότητας, α μισθώσεις χώρων εντός νεκροταφείων, αι 
μισθώσεις ακινήτων εντός αρχαιολογικών χώρων, ως και αι 
μισθώσεις χώρων εντός κτιρίων στεγαζόντων δημοσίας 
υπηρεσίας, επιφυλασσόμενων των διατάξεων περί παραχω- 
ρήσεως κυλικείων εις αναπήρους, κατά τας διατάξεις περί 
προστασίας των αναπήρων και θυμάτων πολέμου. Ως αρ
χαιολογικοί χώοοι νοούνται α περιφραγμένα χώρα εντός 
των οποίων ευοίσκονται εμφανείς αρχαιότητες η είσοδος 
δε του κοινού εις αυτούς επιτρέπεται κατά τον υπο της 
αρχαιολογικής υπηρεσίας καθοριζόμενον χρόνον.

Η προηγουμένη παράγραφος εφαρμόζεται και επί των 
υφισταμένων ας τοιουτους χώρους μισθώσεων'.

Ν. 1351/1983 
Αρθρο 13

Θέματα προσωπικού και εκπαίδευσης
1. Οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 

35 του ν. 309/1976 αντικαθίστανται ως εξής:
"α. Κλάδος ΑΙ θεολόγων: Πτυχίο των θεολογικών Σχολών 

των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της Θεολογικής Σχολής 
Χάλκης ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς Πανεπιστημίου της 
αλλοδαπής και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου 
ή λυκείου.

'β. Κλάδος Α2 Φιλολόγων: Πτυχίο των Φιλοσοφικών 
Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο 
ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και απολυτήριο 
Ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου".

2. Τα προσόντα διορισμού του κλάδου 3 της παραγράφου 
3 του άρθρου 14 του ν 576/1977 ορίζονται ως εξής:

’Πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος της Φυσικομαθηματικής 
Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς Σχολής 
της αλλοδαπής και απολυτήριο ελληνικού εξαταξίου γυμνα
σίου ή λυκείου'.

3. Εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Μέσης Γενικής, Τεχνικής 
- Επαγγελματικής και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, που 
δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας 
στα σχολεία της ίδιας κατεύθυνσης, διατίθενται μερικά ή 
ολικά σε σχολεία άλλης κατεύθυνσης του ίδιου νομού ή 
νομαρχιακού διαμερίσματος με απόφαση του νομάρχη ύστερα 
από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμ
βουλίου ή άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος με 
απόφαση του Υ πουργοΰ Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ύστερα από πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού 
συμβουλίου

4. Στο άρθρο 23 του ν. 1304/1982 προστίθενται παρά
γραφοι 7 και 8 ως εξής:

'7. Σε περίπτωση έλλειψης δασκάλων με μ.κ 7 μετέχουν 
στα Περιφερειακό Υπηρεσιακά Συμβούλια Δημοπκής Εκπαί
δευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) οι ονωτεροι στο βαθμό και οε περίπτωση 
ισοβαθμίας οι αρχαιότερα δάσκαλοι από τους υττηρετουντες 
οργανικά οε σχολεία του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσμα
τος.

8. Για το θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Επιθεω
ρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικης Αγωγής και 
Ειδικής Εκπαίδευσης και Γενικών Επιθεωρητών Μέσης Γε
νικής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι 
δεν θα επιλέγουν σε θέσεις Σχολικών Συμβούλων, συγκρο
τείται τριμελές υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο που 
αποτελείται από εκπαιδευπκούς με μ.κ. 10. Τα μέλη του 
Συμβουλίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με διετή 
θητεία με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας κα: 
θρησκευμάτων. Για τα υπόλοιπα θέματα λειτουργία/; του 
Συμβουλίου αυτού εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις'.

Έ. Εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Γενικής κα της Μ£οτ)ς 
Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που σ—οούντα 
έκθεσης ουσιαστικών προσόντων κατά την τελευταία πε
νταετία στον κατεχόμενο βαθμό, κρινοντα από τα αρμόδια 
όργανα για την ένταξή τους σε πίνακες προακτέων κα για 
τη χορήγηση μισθοΛογικης προαγωγής με βάση τα λοιπά 
στοιχεία των υπηρεσιακών φακέλων τους. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο ή το αρμόδιο 
όργανο για τη χορήγηση μισθολογικής προαγωγής μπορούν 
να ζητήσουν από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο 
υπηρετεί ο κρινόμενος και από τον Προϊστάμενο της Διεύ
θυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης, τη σύνταξη ειδικού 
σημειώματος για τη γενικότερη επίδοσή του.

6. α) Ο διορισμός σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού 
των κλάδων 1, 2, 5 και 8 της Μέσης Τεχνικής και Επαγ
γελματικής Εκπαίδευσης των άρθρων 13 και 14 του ν. 
576/1977 γίνεται με πίνακες διοριστέων (επετηρίδες), που 
συντάσσονται κατά κλάδο και ειδικότητα, με τα προβλεπό- 
μενα προσόντα από τις παραγράφους 1, 2, 5 και 8 του 
άρθρου 14 του παραπανω νόμου.

Μέχρι τέλους του έτους 1983 γιο την εγγραφή στις 
επετηρίδες των παραπάνω κλάδων το Πτυχίο Παιδαγωγικών 
Σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ μπορεί να ανπκατασταθεί με διδακτική 
πείρα δύο διδακτικών ετών σε σχολεία της Μέσης Τεχνικής 
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση μη πλήρους 
διδακτικής απασχόλησης ο χρόνος υπολογίζεται με κλάσμα 
που έχει αριθμητή το σύνολο των ωρών εβδομαδιαίας 
διδασκαλίας και παρονομαστή το υποχρεωτικό διδακτικό 
ωράριο πρωτοδιόριστου Εκπαιδευτικού του αντίστοιχου κλά
δου.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη
σκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήοεως, καθορίζονται c τρόπος σύνταξης, η διαδικασία και 
κάθε θέμα σχετικό με την κατάρτιση των πινάκων διοριστέων 
στους παραπάνω κλάδους. Μετά τη δημοσίευση της από
φασης αυτής παύει να ισχύει η παράγραφος 2 του άρθρου 
16 του ν. 576/1977 και κάθε άλλη διάταξη που εκόόθηκε 
με εξουσιοδότησή της.

β) Οι προκηρύξεις που έχουν γίνει, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 576/1977 για πλήρωση θέσεων εκπαιδευ
τικού προσωπικού της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να καλυφθεί 
ο αριθμός διοριστέων που έχει προβλεφθεί από αυτές.

γ) Μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού δεν επιτρέπεται 
η εγγραφή οε επετηρίδες διοριστέων χωρίς τα πλήρη 
προσόντα που προβλέπονται από το άρθρο 14 του ν. 
576/1977 και την παραπάνω περίπτωση (α) όταν πρόκειται 
για κλάδους που αναφέρονται σε αυτή.

δ) Ειδικά όταν δεν υπάρχουν υποψήφια με ολα τα 
προβλεπόμενα προσόντα γιο ανάθεση διδασκαλίας με ωριαία 
αποζημίωση, προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί χωρίς πτυχίο 
Παιδαγωγικών Σπουδών ΣΕΛΕΤΕ ή διδακπκή ή επαγγελ
ματική πείρα. Η ανάθεση διδασκαλίας με ωριαία αντιμισθία 
γίνεται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή του Γ ραφείου 
Εκπαίδευσης της Μέσης Τεχνικ- ; ή Επαγγελματικής Εκ
παίδευσης ύστερο οπό πρόταση του Περιφερειακού Συμ
βουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ρυθμίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες για 
την ανάθεση όιδασκαλιαο ~ ωριαία αντιμισθία.

7. α) Το άρθρο 4 του ν. 287/1976 (ΦΕΚ 78 Α') καταργείται. 
Το άρθρα 7 και 8 του ίδιου νόμου δεν εφαρμόζονται για 
τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς.

β) Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί οι οποίοι διορίστηκαν με 
τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 287/1976 είναι υποχρεω
μένοι να υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές για μία τουλά
χιστο συνεχή τριετία, κατά τη διάρκεια της οποίας απα
γορεύεται απόλυτα και για οποιοδήποτε λόγο απόσπαση.
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μετάθεση η μετάταξή τους.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

θρησκευμάτων και ύστερα από πρόταση του οικείου Ανώ
τερου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου καθορίζονται τα 
σχολεία που λειτουργούν οε περιοχές δυσπρόσιτες και 
συγκοινωνιακά απομονωμένες και στα οποίο διορίζονται 
εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του 
ν. 1143/1981.

δ) Εκπαιδευτικοί λειτουργοί, που έχουν διοριστεί με τις 
διατάξεις των άρθρων 4 του ν. 287/1976 και 41 του ν. 
1143/1981 και συμπληρώνουν μέχρι 31.8.1983 τριετή ή διετή 
υπηρεσία αντίστοιχα δικαιούνται να υποβάλουν με την έναρξη 
ισχύος του νόμου αυτού αίτηση μετάθεσης για κάλυψη 
οργανικών θεσεων που θα απομείνουν κενές μετά την 
ολοκλήρωση των κανονικών μεταθέσεων που αφορούν στο 
σχολικό έτος 1983-1984.

Ν. 1514/1985 
Άρθρο 25 

Εξουσιοδοτήσεις
1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση 

του Υπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας και σύμφωνη γνώμη 
του Ε.Γ.Σ.Ε., είναι δυνατό:

α) Να συνιστώνται, ενοποιούνται, χωρίζονται,μεταφέρο- 
νται (ολικά ή μερικά, μετατρέπονται και καταργούνται εθνικά 
ερευνητικά κέντρα, ανεξάρτητα ερευνητικά ινστιτούτα, α
καδημαϊκά ερευνητικά κέντρα και Ινστιτούτα, ειδικά ερευ
νητικά κέντρα και ινστιτούτα, μεταπτυχιακά ινστιτούτα, 
κέντρα τεχνολογικής έρευνας και γενικά ερευνητικοί και 
τεχνολογικοί φορείς οποιοσδήποτε φύσης και μορφής να 
ρυθμίζονται ot μεταξύ τους σχέσεις ως και οι σχέσεις τους 
προς τα Α.Ε.Ι. της χώρας στα οποία οι ερευνητές επιτρέπεται 
να υπηρετούν ως ειδικοί επιστήμονες ή επισκέπτες καθη
γητές να προβλέπονται τα της δυνατότητας χορήγησης 
υποτροφιών, σε βάρος του προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Τ. 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Προκειμένου για κατάργηση 
οποιοσδήποτε ερευνητικού φορέα, απαιτείται και η γνώμη 
του Ε.Σ. ή του Ε.Σ.Ι. αυτού αντίστοιχα.

β) Εκτός από όσα ορίζονται στο νόμο αυτόν για τα εθνικά 
κέντρα, ανεξάρτητα ινστιτούτα και ακαδημαϊκά κέντρα και 
ινστιτούτα, να καθορίζεται η φύση τους ως δημόσιας υπη
ρεσίας ή ν.π.δ.δ. ή ν.π.υδ. ο ειδικότερος σκοπός τους, τα 
όργανα διοίκησης αυτών, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες 
των υπηρεσιών αυτών, τα της άσκησης εποπτείας επ'αυτών, 
που μπορεί να περιλαμβάνει τον οικονομικό, διοικητικό και 
διαχεριστικό έλεγχο και ιδίως την έγκριση των προγραμ
μάτων, των προϋπολογισμών και απολογισμών, ως και τα 
της αποτίμησης των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προ
γραμμάτων, με δυνατότητα ανάθεσης αυτής σε ειδικούς 
επιστήμονες ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, που η αμοιβή τους 
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Έρευνας και Τεχνολογίας.

γ) Να συνιστώνται και διαβαθμίζονται οι αναγκαίες ορ
γανικές θέσεις μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου προσωπικού, να ρυθμίζονται τα θέματα κατάστασης, 
αποδοχών και πειθαρχίας γενικά του συνόλου του προσω
πικού αυτού, τα θέματα ένταξης, μετάταξης και απόσπασης 
αυτού, καθώς και να μην παραβλάπτεται το ασφαλιστικό 
και συνταξιοδοτικό νομικό καθεστώς που ίσχυε μέχρι την 
έναρξη ισχύος των παραπάνω νέων ρυθμίσεων του προ
σωπικού.

δ) Να προβλέπονται οι πόροι και οι κάθε μορφής επι
χορηγήσεις και να ρυθμίζεται η διάθεση, διαχείριση, δικαιο- 
λόγηση και οικονομικοί έλεγχοι των δαπανών, κατά παρέκ
κλιση των σχετικών γενικών και ειδικών διατάξεων.

ε) Να προβλέπονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την

ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Δτου 
παρόντος νόμου στα ν.π.ι.δ. και στο προσωπικό τους.

στ) Να προβλέπεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 
σχετική με τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των 
ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, τα οποία ρυθμίζονται 
παραπάνω.

Ν. 1566/1985 
Άρθρο 29

Οργάνωση, λειτουργία και φορείς επιμόρφωσης
1. Φορείς της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι το 

Π.Ι. και τα περιφερειακά επιμορφωτικό κέντρα (Π.Ε.Κ.) πρω
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Τα Π.Ε.Κ. λειτουργούν σε μεγάλες πόλεις της χώρας. 
Μπορούν ακόμα να δημιουργούν παραρτήματα τους ή κλι
μάκια σε μικρότερες πόλεις για να εξυπηρετούν μορφές 
επιμόρφωσης χωρίς μετακίνηση των εκπαιδευτικών απο τις 
θέσεις τους. Την ευθυνη της λειτουργίας τους έχει επιτροπή 
διοίκησης που συγκροτείται με τη συμμετοχή σχολικών 
συμβούλων της περιοχής και των διδασκόντων στα Π.Ε.Κ. 
Διευθυντής κάθε Π.Ε.Κ. είναι σχολικός σύμβουλος και υ
ποδιευθυντής εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή δευτερο
βάθμιας εκπαίδευσης, που ορίζονται με απόφαση του 
Υ πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για μία διετία, 
η οποία μπορεί να ανανεώνεται.

3. Σε κάθε Π.Ε.Κ. τοποθετείται ως γραμματέας του ένας 
διοικητικός υπάλληλος κλάδου AT 1 Διοικητικού ή API Διοι
κητικού ή ΜΕ1 Διοικητικού. Αν δεν υπάρχει διοικητικός 
υπάλληλος, καθώς και αν οι διοικητικές εργασίες είναι 
αυξημένες, αποσπάται στο Π.Ε.Κ. εκπαιδευπκός με απόφαση 
του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού 
συμβουλίου και εισήγηση της επιτροπής διοίκησης του Π.Ε.Κ.

7.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και Οικονομικών:

α) ιδρύονται Π.Ε.Κ. γιά εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και

β) καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής της 
αποζημίωσης στο διευθυντή, υποδιευθυντή και τους διδά
σκοντες στα Π.Ε.Κ, το ύψος της αμοιβής η υπερωριακής 
αποζημίωσης των μελών των επιτροπών διοίκησης των 
Π.Ε.Κ. και των γραμματέων τους και η αποζημίωση των 
εκπαιδευτικών που καλούνται για επιμόρφωση από σχολεία 
της έδρας του Π.Ε.Κ. ή από άλλα σχολεία της περιοχής.

Ν. 1566/1985 
Άρθρο 30

Μετεκπαίδευση
1. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πτυ- 

χιούχοι των παιδαγωγικών ακαδημιών και των σχολών νη
πιαγωγών, παράλληλα προς την επιμόρφωση, η οποία παρέ
χεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου, μετεκ
παιδεύονται στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαί
δευσης (Μ.Δ.Δ.Ε.). Η μετεκπαίδευση αυτή παύει μετά την 
παρέλευση ενός έτους από την έναρξη της μετεκπαίδευσης 
και επιμόρφωσής τους στα παιδαγωγικά τμήματα των Α.Ε.Ι.

Ν. 1566/1985 
Άρθρο 87

Κατάργηση διδασκαλείων
1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται 

το διδασκαλείο της μέσης εκπαίδευσης. Αφότου συμπλη
ρωθούν δύο έτη από την έναρξη λειτουργίας της μετεκ
παίδευσης και επιμόρφωσης των αποφοίτων παιδαγωγικών 
ακαδημιών και σχολών νηπιαγωγών σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 46 παρ. 2 του ν. 1268/1982, καταργείται το



17

διδασκαλείο δημοτικής εκπαίδευσης.

Ν. 1824/1988 
Αρθρο 12

1...............................

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 του ν. 1566/1985 
αντικαθίσταται ως έξης:

*1. Φορείς της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μπορεί 
να είναι:

α) Οι σχολικές μονάδες,
β) Τα περιφερειακά επιμορφωτικά κέντρα (Π.Ε.Κ.),
γ) Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Α.Ε.Ι.),
δ) Τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.),
ε) Η Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών επαγγελματικής 

κα Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.)'.
4. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 

του άρθρου 29 του ν. 1566/1985 αντικαθίστανται ως εξής:
'Κάθε Π.Ε.Κ. αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. με διοικητική και οικο

νομική αυτοτέλεια. Το διοικητικό συμβούλιο του Π.Ε.Κ. 
αποτελείται α) από τον πρόεδρο, που είναι καθηγητής ή 
αναπληρωτής καθηγητής παιδαγωγικού τμήματος ή παιδα
γωγικού τομέα Α.Ε.Ι., ο οποίος ορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από 
γνώμη του οικείου τμήματος, β) δύο σχολικούς συμβούλους, 
που προέρχονται από τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης και γ) 
δύο εκπαιδευτικούς, που ορίζοντα; από τις οικείες δευτε
ροβάθμιες οργανώσεις των εκπαιδευτικών.

Διευθυντής του Π.Ε.Κ. είναι ο πρόεδρός του και υπο
διευθυντές οι σχολικοί σύμβουλοι, μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου".

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του ν. 1566/1985 
αντικαθίσταται ως εξής:

"3. Σε κάθε Π.Ε.Κ. τοποθετείται ως γραμματέας του ένας 
διοικητικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕΙ διοικητικού ή ΤΕ1 
διοικητικού ή ΔΕΙ διοικητικού, ένας δακτυλογράφος του 
κλάδου ΔΕ2 δακτυλογράφων, ένας κλητήρας του κλάδου 
ΥΕ1 κλητήρων-επιστατών κα; ένας τεχνίτης συντήρησης 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Αν 
δεν υπάρχουν διοικητικοί υπάλληλοι, καθώς και αν οι διοι
κητικές εργασίες είναι αυξημένες, αποσπιονται στο Π.Ε.Κ. 
εκπαιδευτικοί με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από εισή
γηση του διοικητικού συμβουλίου του Π.Ε.Κ.'.

6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 29 
του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

Όι διδάσκοντες ορίζοντα; με απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου του Π.Ε.Κ.'.

9. Η παράγραφος 7 του άρθρου 29 του ν. 1566/1985 
αντικαθίσταται ως εξής:

"7. γ) Καθορίζεται ο τρόπος επιχορήγησης των Π.Ε.Κ., 
διαχείρισης των εσόδων του από το διοικητικό συμβούλιο 
ή από το διευθυντή του Π.Ε.Κ. και απόδοσης λογαριασμού'.

Ν. 1892/199C 
'Αρθρο 111

1.................................................
5. Από το έτος 1991 για την επιλογή αποφοίτων τεχνικών 

και επαγγελματικών λυκείων νια εγγραφή στα Τ.Ε.Ι. ολόκληρο 
το ποσοστό 25% που προβλέπεται από το άρθρο 2 παρ. 
5 του ν. 1351/1983 καλύπτει μόνο από το γενικό βαθμό 
του απολυτηρίου του λυκείου.

7. Από το σχολικό έτος 1990-91 στη δεύτερη κα την 
τρίτη τάξη των δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών κα επαγ
γελματικών λυκείων κα στη πρώτη κα δεύτερη τάξη των 
δημοσίων κα ιδιωτικών τεχνικών κα επαγγελματικών σχολών 
μπορεί να λειτουργούν τμήματα, τα οποία παρακολουθούν 
αποκλειστικά απόφοιτα γενικών λυκείων. Στα τμήματα αυτά 
διδάσκοντα μόνο τα μαθήματα ειδικότητας που προβλέπο- 
ντα από το αντίστοιχο πρόγραμμα κα η ξένη γλώσσα κα 
όχι τα μαθήματα γενικής παιδείας, τα οποία α μαθητές 
έχουν ήδη διδαχθεί στα γενικά λύκεια. Για τη συμπλήρωση 
του διδακτικού προγράμματος των τμημάτων αυτών μέχρι 
την κάλυψη συνολικά 25 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας 
μπορεί να διδάσκοντα επί πλέον μαθήματα, ενταγμένα στο 
κανονικό πρόγραμμα, κατά τα οριζόμενα με αποφάσεις του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας κα 6>ρηοκευμάτων, που δημο
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήοεως.

Ν. 1894/1990 
Αρθρο 9

Ίδρυση Α.Ε.Ι. Οικιακής Οικονομίας 
1. Ιδρύεται Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Οικιακής Οι

κονομίας, το οποίο αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. πλήρως αυτοδιοικού- 
μενο κατά το άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος. Η έδρα 
του ιδρύματος αυτού, η προσωρινή διοίκησή του, το α ά- 
δημαικό έτος έναρξης λειτουργίας του, ο αριθμός εισακτέων 
και η διάρκεια φοίτησης, που θα είναι εναρμονισμένη με 
την κοινοτική νομοθεοία και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 1268/1982, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του 
Συμβουλίου Ανώτατης Παιδείας (Σ.Α.Π.).

Ν. 1966/1991 
Άρθρο 7

Θέματα προσωπικού Α.Ε.Ι.
1..........................
2..........................

β) Στο εκπαιδευτικό προσωπικό των Τεχνολογικών Εκ
παιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της παραγράφου 1 του άρ
θρου 15 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173), που έχει διδακτορικό 
δίπλωμα, χορηγείται, από τη δημοσίευση του παρόντος 
νόμου οτην Εφημερίδα της Κυβερνήοεως, μηνιαίο επίδομα 
μεταπτυχιακών οπουδών οε ποοοστά 20% επί του βασικού 
μιοθού του καθηγητή εφαρμογών.

Ν. 1943/1991 
Άρθρο 17

Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμών

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφη
μερίδα της Κυβερνήοεως, καθορίζεται και καταβάλλεται, 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων των ν. 1256/1982 και 
1505/1984, κατ'αποκοπή αποζημίωση στους προέδρους, μέ
λη. γραμματείς, βοηθούς γραμματείς, ειδικούς εισηγητές 
επιτροπών και σε όλους όσοι με οποιονδήποτε τρόπο 
μετέχουν στις διάφορες διαδικασίες του, κατά τον παρόντα 
νόμο, συστήματος προσλήψεων προσωπικού. Με την ίδια 
απόφαση ορίζονται και οι φορείς, των οποίων τις πιστώσεις 
βαρύνουν οι κάθε φύσης δαπάνες και κατ'αποκοπή αποζη
μιώσεις, για την πραγματοποίηση των, κατά τον παρόντα 
νόμο, διαγωνισμών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρ
τισης και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης 
(Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.)

Άρθρο 1
Έννοια - Σκοπός

Καθιερώνεται Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευ
σης και Κατάρτισης (Ε.Ι.Ε.Ε.Κ.), που έχει ως σκοπό και 
λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου. Το 
Ε.Ι.Ε.Ε.Κ. έχει ως σκοπό: α) την οργάνωση, ανάπτυξη και 
παροχή επαγγελματικής κατάρτισης, β) την τυπική πιστο
ποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης, γ) την εναρμόνιση 
της επαγγελματικής κατάρτισης με το εκπαιδευτικό σύστημα, 
δ) την εκτέλεση κάθε είδους εθνικών ή κοινοτικών προ
γραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και 
ε) την εκπλήρωση κάθε άλλου παρεμφερούς σκοπού. Το 
Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. παρακολουθεί τις μεταβαλλόμενες αναγκες της 
αγοράς εργασίας, τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες 
της χώρας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και τις επιστημονικές 
και τεχνολογικές εξελίξεις, διαμορφώνεται δε και αναπτύσ
σεται σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, με 
όλους τους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, ελληνικούς 
και διεθνείς, και ειδικότερα με τους φορείς της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητας.

Άρθρο 2
Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Ο.Ε.Ε.Κ.) 1 2

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δίκαιου με την 
επωνυμία ‘Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης’ (Ο.Ε.Ε.Κ.), που εδρεύει στην Αθήνα και έχει 
ως σκοπό: α) την οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιό
τητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) 
την εποπτεία των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και γ) την πραγματοποίηση 
των στόχων του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκ
παίδευσης και Κατάρτισης.

2. Έργο του Ο.Ε.Ε.Κ. είναι:
α) Η μελέτη και εκτίμηση των αναγκών σε ειδικευμένο 

προσωπικό, κατά κλάδους της οικονομίας, σε συνεργασία 
με άλλους συναρμόδιους φορείς.

β) Η υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας 
και θρησκευμάτων για τη χάραξη κατευθύνσεων, το σχε
δίασμα και τον προγραμματισμό της πολιτικής για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Ε.Ε.Κ.).

γ) Η οργάνωση και λειτουργία των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

δ) Ο καθορισμός του περιεχομένου σπουδών των Ινστι
τούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) καθώς και η 
εποπτεία των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ..

ε) Η αναγνώριση και κατοχύρωση επαγγελμάτων αντι
στοίχων προς την εκπαίδευση και κατάρτιση που παρέχουν 
τα Ι.Ε.Κ. σύμφωνα με τα δεδομένα και τις ανάγκες της 
ελληνικής αγοράς, αλλά και τα όσα ισχύουν σχεττκώς στην 
Ε.Ο.Κ..

στ) Η αναγνώριση των τίτλων, που απονέμονται από 
άλλους ελληνικούς φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και της ισοτιμίας αντί

στοιχων τίτλων της αλλοδαπής
ζ) Ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων 

των επιπέδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελ
ματικής κατάρτισης αυτού του νομού σε συνεργασία με τα 
κατα περίπτωση αρμόδια υπουργεία και τους κοινωνικούς 
εταρους.

η) Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων και η εισήγηση 
στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων γιο τα 
θέματα ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας τεχνικής - επαγ
γελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης 

θ) Ο καθορισμός των προδιαγραφών και η έγκριση των 
προγραμμάτων της τυπικής επαγγελματικής κατάρτισης που 
παρέχουν άλλοι φορείς μη εποπτευόμενοι από το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ι) Ο οχεδιασμός και η μέριμνα για την κατάρτιση και 
εφαρμογή των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευ
τών της Ε.Ε.Κ., αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

ιο) Η οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευ
τικών ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας τεχνικής-επαγγελ- 
ματικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους αρμόδιους 
φορείς του Υ πουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ιβ) Η απορρόφηση και διαχείριση όλων των κονδυλίων 
της Ε.Ο.Κ. για κάθε είδους προγράμματα σχετιζομενα με 
την Ε.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, καθώς και η εκτέλεση των σχετικών κοι
νοτικών προγραμμάτων.

ιγ) Η αποκλειστική διαχείριση των θεμάτων της συμμε
τοχής και εκπροσώπησης του τομέα τεχνικής-επαγγελμα- 
τικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη
σκευμάτων σε εθνικά όργανα, καθώς και σε κοινοτικούς και 
λοιπούς διεθνείς οργανισμούς και προγράμματα, που έχουν 
σχέση με την Ε.Ε.Κ..

ιδ) Η απευθείας επικοινωνία και συνεργασία με τους 
φορείς της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, για ο- 
ποιοδήποτε θέμα εχει σχέση με την τεχνική - επαγγελματική 
εκπαίδευση και επαγγελμαπκή κατάρτιση αρμοδιότητας Υ
πουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ιε) Η μελέτη των προδιαγραφών της εργαστηριακής 
υποδομής, και του εκπαιδευτικού υλικού της Ε.Ε.Κ., η χω
ροταξική κατανομή των μονάδων, και η εισαγωγή των νέων 
τεχνολογιών στην Ε.Ε.Κ..

ιστ) Η διεξαγωγή ερευνών, η πραγματοποίηση μελετών, 
η τήρηση στατιστικών και η τεκμηρίωση οε σχέση με την 
επαγγελματική εκπαίδευση και επαγγελμαπκή κατάρπση.

ιζ) Η παρακολούθηση των διεθνών τάσεων και προοπτικών 
στον τομέα της απασχόλησης.

ιη) Η πραγματοποίηση κατόπιν εντολής τρίτων και ένανπ 
αμοιβής ερευνών, μελετών, εκδόσεων κ.λπ. σχετικών με το 
αντικείμενό του.

ιθ) Κάθε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με την 
E.EJC.

Άρθρο 3
Εποπτεία Ο.Ε.Ε.Κ.

1. Ο Ο.Ε.Ε.Κ. έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια 
και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουρ
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα ο εποπτεύων Υπουργός: 
c) Διορίζει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τον 

πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Ο.Ε.Ε.Κ..
β; Εγκρίνει όλους τους κανονισμούς που καθορίζουν πς


