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DES   

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων 
 Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού 

     Ελέγχου 
                                                                                             Τμήμα Ερωτήσεων 
 

                                                                        ΚΟΙΝ : Βουλευτή κ. 
                                                                                      - Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο 
                                                                                (Δια της Βουλής των Ελλήνων)  
                                                                                          
ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση  
                με αριθμό 299/8-8-2019»  
                 
                                                                                                 

   Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 299/8-8-2019, την οποία κατέθεσε ο 
Βουλευτής Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, με θέμα: «Αναστολή Προγραμμάτων Διετούς 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των 
Πανεπιστημίων της χώρας. Δέκα (10) τα διετή προγράμματα που αναστέλλονται στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

  Σύμφωνα και με το από 02-08-2019 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), και την με αρ. πρωτ. 23/12.08.2019 επιστολή του Υφυπουργού 
Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη προς τους Πρυτάνεις και Προέδρους των 
Διοικουσών Επιτροπών των Πανεπιστημίων, κεντρική προγραμματική θέση και πολιτική 
της Κυβέρνησης και του Υ.ΠΑΙ.Θ., είναι η ανάδειξη του σημαντικού δυναμικού και των 
δυνατοτήτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) σε όλες τις 
βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος. Σκοπός είναι η Ε.Ε.Κ. να αναβαθμιστεί και να 
αποτελεί ελκυστική και συνειδητή επιλογή για όλους τους ενδιαφερομένους, παρέχοντάς 
τους τα κατάλληλα εφόδια και ενισχύοντας το γνωσιακό υπόβαθρο και τις δεξιότητες των 
επωφελουμένων έτσι ώστε να υπάρξει μείωση του ποσοστού ανεργίας και προσφορά 
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης. 

  Είναι επίσης, γνωστό ότι το σημερινό καθεστώς στον χώρο της εκπαίδευσης, και της 
κατάρτισης χαρακτηρίζεται από τον κατακερματισμό του νομοθετικού πλαισίου καθώς και 
την ύπαρξη παράλληλων δομών. Με ευθύνη της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. οι όποιες προϋποθέσεις διασφάλισης της σκοπιμότητας και της ποιότητας των 
παρεχόμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης είχαν τεθεί, είτε δεν τηρήθηκαν είτε 
«ικανοποιήθηκαν» με μεγάλη καθυστέρηση. 
 



 

        Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κανένα από τα 43 δημοσιευμένα διετή προγράμματα, τα 
οποία ειρήσθω εν παρόδω ιδρύθηκαν με υπουργικές αποφάσεις μόλις λίγες ημέρες πριν 
τις πρόσφατες εκλογές, δεν υπήρξε διατύπωση γνώμης από το Εθνικό Συμβούλιο 
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού και την Εθνική Επιτροπή 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όταν αυτό προέβλεπε ο ίδιος ο νόμος 
(άρθρο 48Α ν.4485/2017) της προηγούμενης Κυβέρνησης. 

   Για τους παραπάνω σημαντικούς λόγους, με στάση ευθύνης και με γνώμονα την 
ανάγκη διόρθωσης των στρεβλώσεων του όλου συστήματος, το Υ.ΠΑΙ.Θ. προχώρησε σε 
σχετική νομοθετική ρύθμιση για την αναστολή λειτουργίας των Κ.Ε.Ε. και των 
εγκεκριμένων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 (με δυνατότητα παράτασης και για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021), η οποία 
ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή και εντάχθηκε ως άρθρο 112 στο ν.4623/2019 (Α’ 
134) με τίτλο «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». 

  Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας, με την αρ. Φ/1Α/384/92750/Β1/10-6-2019 
Υ.Α. μεταφέρθηκε ποσό 2.000.000,00€ στον Α.Λ.Ε. 2310803016 «Επιχορήγηση στα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) για δαπάνες των Κέντρων 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.)» με μείωση της πίστωσης του Α.Λ.Ε. 2310802012 
«Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες 
γενικά» του Φ. 1019-201-0000000 «Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ 71 του ν. 4270/14 «περί 
ανακατανομής πιστώσεων του κρατικού π/υ». Τελικά, για τη λειτουργία και τις δαπάνες 
των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης ενός 
εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000,00€) σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων του Υ.Π.Π.Ε.Θ. (ΩΛΟ14653ΠΣ-7ΣΜ), ώστε να επιχορηγηθούν 
τα αντίστοιχα Α.Ε.Ι., στα οποία ιδρύθηκαν Κ.Ε.Ε. και εγκρίθηκαν Προγράμματα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 
       Σημειωτέον ότι με την ίδια παραπάνω διαδικασία, ύστερα από απόφαση του Διατάκτη, 
η πίστωση μπορεί να μεταφερθεί στον αρχικό ή σε οποιονδήποτε άλλο Α.Λ.Ε. για την 
αντιμετώπιση δαπανών, οι οποίες θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
2019. 

  Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι πρόθεσή της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
είναι η θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για την Ε.Ε.Κ. το οποίο θα υλοποιηθεί στη βάση 
μιας ειλικρινούς συνεργασίας και έγκαιρης διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς χωρίς τις αστοχίες και τα δυσάρεστα παρεπόμενα των παρελθουσών πρακτικών 
νομοθέτησης. 
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