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Θετικά βήματα στην αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων,
διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη
Η δημιουργία του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων
(ΣΑΕΠ)

αποτελεί

θετική

εξέλιξη,

η

οποία

μπορεί

να

συμβάλει

στην

αποτελεσματική λειτουργία του μέχρι σήμερα προβληματικού μηχανισμού
αναγνώρισης και εναρμονίζει την ελληνική με την ευρωπαϊκή νομοθεσία,
επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη. Προσθέτει δε, ότι παρόμοια θετική εξέλιξη
είναι και το ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει και πάλι η Εθνική Επιτροπή
Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΕΔ) καθώς διορίστηκε νέος
πρόεδρος και αντιπρόεδρος στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΟΕΕΚ).
Με την ίδρυση και λειτουργία του νέου οργάνου για την αναγνώριση
επαγγελματικών προσόντων (προεδρικό διάταγμα 38/25.5.2010), η Eλλάδα
προσαρμόζεται προς τις διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Το ΣΑΕΠ είναι πλέον
αρμόδιο για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων σε κατόχους τίτλων
σπουδών διάρκειας μικρότερης των τριών ετών που έχουν απονεμηθεί από άλλα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντικαθίσταται έτσι το Συμβούλιο
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΑΤΕΚ), το οποίο είχε
δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε μεγάλο αριθμό πολιτών. Στα δέκα και
πλέον έτη λειτουργίας του ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εξετάσει ογδόντα πέντε
(85) καταγγελίες και έχει αναδείξει στα πορίσματα και τις ετήσιες εκθέσεις του
σημαντικά ζητήματα κακοδιοίκησης στη λειτουργία του ΣΕΑΤΕΚ.
Επίσης, με πρόσφατη (29 Μαρτίου 2010) απόφαση της υπουργού Παιδείας, δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων διορίστηκαν νέος πρόεδρος και αντιπρόεδρος
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στο Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ). Ο
τελευταίος, είναι εκ θέσεως πρόεδρος στην ΕΕΚΕΔ, η λειτουργία της οποίας έχει
διακοπεί από τον Φεβρουάριο του 2009. Μετά την προαναφερόμενη θετική
εξέλιξη ο Συνήγορος του Πολίτη ελπίζει ότι σύντομα θα ανασυγκροτηθεί η
ΕΕΚΕΔ και, συνεπώς, θα εκλείψει η παρατεινόμενη εκκρεμότητα στη χορήγηση
επαγγελματικών

αδειών

στους

κατόχους

πτυχίου

της

δευτεροβάθμιας

επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ). Για αυτό το ζήτημα έχουν
υποβληθεί στον Συνήγορο του Πολίτη, πέντε (5) καταγγελίες πολιτών, μέσα στο
2010. Σημειώνεται, ότι το πρόβλημα έχει ανακύψει προσφάτως, με την
αποφοίτηση των πρώτων πτυχιούχων από τις προαναφερόμενες επαγγελματικές
Σχολές.
Τον περασμένο Μάρτιο, ο Συνήγορος του Πολίτη, με έγγραφό του, το οποίο δίνει
σήμερα στη δημοσιότητα, είχε θέσει και τα δύο ζητήματα υπ’ όψιν της αρμόδιας
υπουργού.
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