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ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Αναφορά
με αριθμ. πρωτ. 1118/20-1-2021»
Απαντώντας στην Αναφορά με αριθμ. πρωτ. 1118/20-1-2021, κάνουμε γνωστά τα
ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4763/2020 (ΦΕΚ 254 Α΄) προβλέπεται η ίδρυση
Πειραματικών και Θεματικών Ι.Ε.Κ., όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 34 του ίδιου
νόμου: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων,
η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και γνώμη του Κ.Ε.Ε., δύναται να
ιδρύονται δημόσια Πειραματικά Ι.Ε.Κ. και Θεματικά Ι.Ε.Κ., ρυθμίζονται ο τρόπος και η
διαδικασία κάλυψης των δαπανών και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.». Επίσης, στην παρ. 3
του άρθρου 24 του ανωτέρω νόμου καθορίζεται ότι «3. […] Κριτήρια για τη μετατροπή
λειτουργούντων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε
Πειραματικά ή Θεματικά Ι.Ε.Κ. αποτελούν η εξωστρέφεια, η συμμετοχή σε καινοτόμες
δράσεις και οι υποδομές. Επίσης, επιτρέπεται η μετατροπή Ι.Ε.Κ. που εποπτεύονται από
άλλα Υπουργεία και Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Ν.Π.Δ.Δ. σε Πειραματικά Ι.Ε.Κ.».
Στο άρθρο 26 του ίδιου νόμου προβλέπεται η οργάνωση και λειτουργία ξενόγλωσσων
τμημάτων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 34: «Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. καθορίζονται οι
ειδικότητες και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας κατάρτισης στα ξενόγλωσσα τμήματα
του άρθρου 26, καθώς και η γλώσσα διδασκαλίας, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία εγγραφής, τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά εγγραφής των
καταρτιζομένων, τα ειδικότερα προσόντα των εκπαιδευτών, το ύψος των διδάκτρων
φοίτησης, ο προϋπολογισμός του προγράμματος και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.».
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Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.4763/2020, «1. Στο
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα στη Γενική Γραμματεία
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά βίου μάθησης και Νεολαίας, συνιστάται
Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο
έχει ως αποστολή την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευμάτων για τον σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής σε θέματα επαγγελματικής
εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, στο πλαίσιο ιδίως της προώθησης της
γνώσης, της βιώσιμης ανάπτυξης, της αξιοποίησης των ικανοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού και της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την
απασχόληση».
Με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι «1. Σε κάθε
περιφέρεια της χώρας συνιστάται δωδεκαμελές Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και
την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.). […]. 3. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. έχουν ως αποστολή την υποβολή
εισηγήσεων-γνωμοδοτήσεων προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης και, ιδίως, για τους τομείς και ειδικότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα
δημόσια Ι.Ε.Κ, […], καθώς και τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις
δραστηριότητες, πέραν του εγκεκριμένου κορμού μαθημάτων, εφόσον τεκμηριωμένα
αποσκοπούν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της συγκεκριμένης
περιφέρειας».
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ανωτέρω νόμου, «Στο Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων, συνιστάται Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), η οποία
υποστηρίζει επιστημονικά τη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., καθώς και το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. Η αποστολή
της συνίσταται στην επιστημονική έρευνα, μελέτη και τεκμηρίωση στα θέματα που
αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και των προγραμμάτων της διά βίου μάθησης».
Τα παραπάνω αρμόδια όργανα θα διερευνήσουν το αίτημα του Δήμου Ορεστιάδας για
την μετατροπή εξ ολοκλήρου του Δ.ΙΕΚ Ορεστιάδας σε Πειραματικό Ι.Ε.Κ. ή τη λειτουργία
Πειραματικού Τμήματος, καθώς και τη λειτουργία ξενόγλωσσων τμημάτων τα οποία θα
απευθύνονται σε αλλοδαπούς πολίτες.
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