12 Φεβρουαρίου 2015
Αριθµ. Πρωτ.: 197765/5799/2015
Πληροφορίες: Άρτεµις Καλαβάνου, Νίτσα Μπιγιλάκη
1. Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κύριο Παναγιώτη Κουρουµπλή
Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 10187

2. Προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων
Κύριο Αριστείδη Μπαλτά
Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι Τ.Κ. 15180
Θέµα: Παράταση προθεσµίας υποβολής αιτήσεων στο ΑΣΕΠ, της προκήρυξης για προσωπικό ΕΚΑΒ,
λόγω καθυστέρησης έκδοσης αποτελεσµάτων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης
Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης Περιόδου 2014 από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων &
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού.

Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του
Συντάγµατος και το ν.3094/2003 εξετάζει µεγάλο αριθµό αναφορών πολιτών σχετικά µε την
καθυστέρηση έκδοσης αποτελεσµάτων πιστοποίησης αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης αποφοίτων
Ι.Ε.Κ.
Ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) διενήργησε Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης των
αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2014, µια διαδικασία η οποία ξεκίνησε την 1-11-2014 και
συνεχίσθηκε µέχρι και τις 14-12-2014. Οι εξετάσεις πιστοποίησης είχαν καθυστερήσει για δύο και
πλέον έτη. Όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις η Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), εισηγείται στο ∆.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για
όλα τα θέµατα που αφορούν στον προγραµµατισµό του χρόνου διενέργειας και στη διαδικασία
διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.
∆ικαίωµα συµµετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης αποφοίτων
Ι.Ε.Κ., για όλες τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. είχαν όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους έως
την 30.06.2014 και ήταν δικαιούχοι Βεβαίωσης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).
Οι ενδιαφερόµενοι οι οποίοι υπέβαλαν αναφορές αναφέρουν ότι είχαν ενηµέρωση ότι τα αποτελέσµατα
θα κοινοποιηθούν µέσα στις επόµενες σαράντα ηµέρες. Στόχος του Οργανισµού ήταν όλα τα
αποτελέσµατα των εξετάσεων πιστοποίησης αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. να
ανακοινωθούν το πρώτο δεκαήµερο του Ιανουαρίου. Αυτό δεν κατέστη δυνατόν εξαιτίας του µεγάλου
όγκου των αιτήσεων που παρέλαβε ο Οργανισµός.
Παράλληλα στις 4 Φεβρουαρίου 2015 ανακοινώθηκε από το ΑΣΕΠ ότι εκκίνησε η διαδικασία
υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 7Κ/2014 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/23-12-2014
Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση µε σειρά προτεραιότητας, εκατόν ογδόντα έξι (186)
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θέσεων τακτικού προσωπικού ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κλάδου – ειδικότητας ∆.Ε.
Πληρωµάτων Ασθενοφόρων, στο Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.
Οι πολίτες διαµαρτύρονται καθώς δεν έχουν το δικαίωµα συµµετοχής σε αυτή την διαδικασία εξαιτίας
της µεγάλης καθυστέρησης στην διεξαγωγή όχι µόνο των εξετάσεων τις οποίες περίµεναν για δύο
συνεχή έτη χωρίς δική τους υπαιτιότητα -αλλά και για την καθυστέρηση της έκδοσης των
αποτελεσµάτων. Η καθυστέρηση αυτή τους στερεί το δικαίωµα ισότιµης συµµετοχής στις διαδικασίες
του ΑΣΕΠ καθώς η προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία
λήγει µε την πάροδο της 18ης Φεβρουαρίου 2015, ηµέρας Τετάρτης.
Σε επικοινωνία που είχαµε µε τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού και συγκεκριµένα µε τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κύριο Βουτσινά, στις 6-2-2015,
µας έγινε γνωστό ότι ο Οργανισµός καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αλλά είχε να αντιµετωπίσει
15.000 αιτήσεις µε 139 ειδικότητες.
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει την άποψη ότι αποτελεί σηµαντική πρόκληση αλλά και υποχρέωση
της ∆ιοίκησης σήµερα- εν µέσω της ραγδαίας αύξησης της ανεργίας-, να προχωρήσει αξιοποιώντας
στο έπακρο όλες τις υφιστάµενες θεσµικές δυνατότητες, προκειµένου να µετριαστούν κατά το
δυνατόν οι δυσµενείς οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις που συνεπάγεται για τους πολίτες και
τις οικογένειες τους η απώλεια της εργασίας. Ιδιαίτερα δε για εκείνες τις κατηγορίες πληθυσµού,
(ευπαθείς οµάδες) που είναι περισσότερο εκτεθειµένες στον κίνδυνο της ανεργίας.
Ενόψει των ανωτέρω θεωρούµε ότι παράταση της προθεσµίας που θα ζητούσατε από το ΑΣΕΠ,
θα έδινε το δικαίωµα συµµετοχής στην προκήρυξη, ενός µεγάλου αριθµού πολιτών, οι οποίοι, λόγω
της καθυστέρησης στην έκδοση των αποτελεσµάτων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π θίγονται άµεσα και
στερούνται του δικαιώµατος συµµετοχής στην αριθµ. 7Κ/2014 προκήρυξη (ΦΕΚ 19/23-12-2014) για
πρόσληψη 186 θέσεων προσωπικού στο ΕΚΑΒ.
Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τις απόψεις σας επί του
θέµατος και τις τυχόν ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.

Με τιµή

Καλλιόπη Σπανού
Συνήγορος του Πολίτη

