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Θεσσαλονίκη, 4 Δεκεμβρίου 2020
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 4317
Προς: την υπουργό Παιδείας
κα Νίκη Κεραμέως
κοιν.: 1. υπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων
κ. Άδωνι Γεωργιάδη
2. αναπληρωτή Υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κ. Νίκο Παπαθανάση
3. υφυπουργό Παιδείας
κα Σοφία Ζαχαράκη
4. Γενικό Γραμμματέα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης
κ. Γιώργο Βούτσινο

Θέμα: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Αξιότιμη κυρία υπουργέ,
Κατ’ αρχήν θεωρούμε ότι το σχέδιο νόμου που αφορά την Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, έρχεται για διαβούλευση σε μία περίοδο άκρως
προβληματική, λόγω κορωνοϊού, lockdown και υγειονομικών προβλημάτων που απορρέουν
από την πανδημία, ο χρόνος διαβούλευσης είναι πολύ περιορισμένος και δεν προηγήθηκε
δυστυχώς ουδεμία ανταλλαγή απόψεων επ’ αυτού ανάμεσα στο αρμόδιο υπουργείο και τους
ενδιαφερόμενους φορείς.
Είναι γνωστό σε όλους μας ότι διαχρονικά, το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης στην Ελλάδα είναι υποβαθμισμένο, προβληματικό και αναχρονιστικό. Χρέος της
Πολιτείας, των εμπλεκόμενων φορέων και των φορέων εκπροσώπησης των επιχειρήσεων είναι
να πραγματοποιηθεί μία μεγάλη τομή στο σύστημα με στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης
εκπαίδευσης της διασύνδεσης με την παραγωγή και τις σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους και
την παροχή της ανάλογης αίγλης και ποιότητας σπουδών ώστε να καταστεί πόλος έλξης για
τους νέους και καταξίωσής των στην ελληνική κοινωνία και την εθνική οικονομία.
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης εκπροσωπώντας ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της
μικρομεσαίας μεταποιητικής επιχειρηματικότητας αλλά και πολλών τεχνικών επαγγελμάτων
παροχής υπηρεσιών, εκφράζει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του και ζητάει να εκπροσωπηθεί σε
όλες τις δομές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καταθέτοντας τη συνεισφορά
του με τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις του.
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Θεωρούμε το σχέδιο νόμου κατ’ αρχήν θετικό. Πιστεύουμε ότι η διασύνδεση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης με την παραγωγή είναι κομβικής σημασίας και απαιτείται
ιδιαίτερη προσπάθεια αλλαγής της επικρατούσας νοοτροπίας. Κομβικής σημασίας επίσης
θεωρούμε τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των επιμελητηρίων και των εκπροσώπων
των κλαδικών οργανώσεων στα αρμόδια Περιφερειακά Όργανα που θα συσταθούν.
Προτείνουμε περιορισμό των διαφόρων επιτροπών για να μην υπάρχει κατακερματισμός
αρμοδιοτήτων και εισηγούμαστε ο αριθμός των συμμετεχόντων από τη δημόσια εκπαίδευση
να μην υπερβαίνει το 50% του συνολικού αριθμού συμμετεχόντων στο κάθε ένα όργανο. Η
ουσία της πρότασης είναι να ακουστεί και να εφαρμοστεί και η άποψη των εκπροσώπων της
παραγωγής που μέχρι σήμερα ήταν στην σκιά και δεν εισακούστηκαν οι προτάσεις της.
Πρέπει κατά την άποψή μας, να προβλεφθούν και να συμπεριληφθούν πολιτικές προβολής
των επαγγελμάτων που προέρχονται από την τεχνική εκπαίδευση ώστε να αποτελούν
συνειδητή επιλογή των νέων για την προαγωγή του τρόπου ζωής των και όχι να θεωρούνται
ως τελευταία υποβαθμισμένη, αναγκαστική επιλογή τους.
Στην κατεύθυνση αυτή θεωρούμε απαραίτητο να ενισχυθούν τα μέτρα διασφάλισης ποιότητας
της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Πρέπει πρωταρχικά να αναδειχθεί η αξία των προγραμμάτων εκπαίδευσης, του περιεχομένου
των χώρων εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης (εργαστηρίων) καθώς και της πιστοποίησης
των προσόντων που απορρέουν από αυτή.
Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο των κλάδων που εκπροσωπεί το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης εκφράζει την αγωνία και το ενδιαφέρον του για συνολική βελτίωση των
συνθηκών τόσο σε εκπαιδευτικά προγράμματα όσο και σε υλικοτεχνικές υποδομές και δηλώνει
τη στήριξή του στην επαγγελματική εκπαίδευση η οποία αποτελεί το παρόν και το μέλλον του
εκπαιδευόμενου ανθρώπινου δυναμικού και το οποίο θα κληθεί να στηρίξει την παραγωγική
διαδικασία και την αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας μας.
Η αναβαθμισμένη και σύγχρονη επαγγελματική εκπαίδευση, η αναγνώριση και η κατοχύρωση
των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων, η θεσμοθέτηση διαδικασίας αδειοδότησης του
συνόλου των τεχνικών επαγγελμάτων, η ουσιαστική συμμετοχή εκπροσώπων των κλάδων στο
σύνολο της εκπαιδευτικής (θεωρητικής και πρακτικής) διαδικασίας αποτελούν τις βασικές
προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
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Ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σας καταθέτουμε την πρόθεσή μας να
συμβάλλουμε δημιουργικά σε κάθε τμήμα της διαδικασίας είτε θεσμικά είτε γενικότερα ως
φορέας εκπροσώπησης τόσο των μεταποιητικών επιχειρήσεων όσο και των τεχνικών
επαγγελμάτων, για την αλλαγή πλεύσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας ώστε
να καταστεί κεντρική επιλογή για τους νέους βοηθώντας αφ’ ενός στην αναβάθμιση της
εθνικής Οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας και αφετέρου στο σχεδιασμό της δικής τους
προσωπικής ζωής και της επαγγελματικής επιτυχίας.
Με εκτίμηση,
Αναστάσιος Καπνοπώλης

Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
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