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ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

  

 O νέος Νόµος 3879 (ΦΕΚ 20163) για την ανάπτυξη της ∆ια Βίου 

Μάθησης, που ψηφίστηκε το Σεπτέµβρη του 2010, στοχεύει µεταξύ 

άλλων: 

 

1. στη συστηµατοποίηση και τον συντονισµό των εκπαιδευτικών και 
επιµορφωτικών αναγκών των ενηλίκων σε σχέση µε τις ανάγκες 

της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης. 

2. στην ανάπτυξη/ ανάδειξη και στην ποιοτική αναβάθµιση της 

επαγγελµατικής κατάρτισης και της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων  

3. στη διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης των ατόµων -και 
ιδιαίτερα όσων ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς και ευάλωτες 

οµάδες- σε όλες τις δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων  

4. στην αναγνώριση και πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων των ατόµων   

 

 Ο ρόλος της Περιφέρειας στο νέο σχεδιασµό είναι σηµαντικός. Με το 

Εθνικό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης  διασφαλίζεται ενιαίος 

προγραµµατισµός των δράσεων δια βίου µάθησης ενώ ταυτόχρονα 

αποκεντρώνεται η εξειδίκευση του προγραµµατισµού σε περιφερειακό    

(και τοπικό) επίπεδο.  

      Η Περιφέρεια καταρτίζει, στο πλαίσιο του Περιφερειακού 

Αναπτυξιακού Προγράµµατός της, το περιφερειακό πρόγραµµα 

δια βίου µάθησης, µε βάση το αντίστοιχο εθνικό πρόγραµµα δια 

βίου µάθησης, κατά τις διατάξεις της § 3 του άρθρου 4. 



       Το περιφερειακό πρόγραµµα δια βίου µάθησης περιλαµβάνει 

ιδίως επενδύσεις, προγράµµατα ή επί µέρους δράσεις 

επαγγελµατικής κατάρτισης και γενικότερα δράσεις εφαρµογής 

της δηµόσιας πολιτικής δια βίου µάθησης σε περιφερειακό 

επίπεδο. 

      Οι δράσεις του περιφερειακού προγράµµατος δια βίου 

µάθησης µπορεί να χρηµατοδοτούνται από τον τακτικό 

προϋπολογισµό και το πρόγραµµα δηµόσιων επενδύσεων του 

Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, 

µέσω της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης, από 

επιχορηγήσεις και από ίδιους πόρους της Περιφέρειας. 

 

 Οι αρµοδιότητες της Περιφέρειας αφορούν κυρίως: 

 

1. την αρχική επαγγελµατική κατάρτιση: τη λειτουργία και τη 

διαχείριση των δηµόσιων Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γενική 

Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο προγραµµατικών 

συµβάσεων (διατάξεις της § 3 του άρθρου 12). 

Ενδεικτικές δράσεις: α)αναµόρφωση προγραµµάτων ΙΕΚ και 

λοιπών φορέων Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης, 

β)Ανάπτυξη ειδικών προγραµµάτων, π.χ. Τουριστικές Σχολές, 

Ναυτικές Σχολές, κλπ, γ)Νέα Προγράµµατα σπουδών Αρχικής 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης, δ) Υποτροφίες, κα    

2. την συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση. Ενδεικτικές δράσεις: 

α)Προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης για τη βελτίωση 

ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της 

αγροτικής οικονοµίας, β) προγράµµατα διαρθρωτικής 

προσαρµογής επιχειρήσεων µέσω στοχευµένης κατάρτισης 

εργαζοµένων, γ) Κατάρτιση Ανέργων µε υποχρεωτική 

απασχόληση σε πράσινα και τουριστικά επαγγέλµατα, δ) 

κατάρτιση ανέργων Ευπαθών Κοινωνικά Οµάδων, Προγράµµατα 

Κατάρτισης Εργαζοµένων, κα    

 

Για το λόγο αυτό προβλέπεται συγκρότηση -µε απόφαση του 

Περιφερειακού Συµβουλίου-, Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης µε αρµοδιότητα τη διατύπωση εισηγήσεων στο 

Περιφερειακό Συµβούλιο για θέµατα: 

• επαγγελµατικής κατάρτισης και σύνδεσής της µε την αγορά 

εργασίας  

• διερεύνησης και εκτίµησης των ποσοτικών και ποιοτικών 

δεδοµένων της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας  



• ιεράρχησης των επαγγελµατικών ειδικοτήτων που πρέπει να 

λειτουργήσουν στα Ι.Ε.Κ., στα Κ.Ε.Κ. και γενικότερα στις 

σχολές επαγγελµατικής κατάρτισης. 

 Οι σχετικές αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου 

λαµβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση τόσο του Περιφερειακού όσο 

και του Εθνικού Προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθησης .  

Στην Επιτροπή αυτή συµµετέχουν εκπρόσωποι των 

αντιπροσωπευτικών οργανώσεων εργαζοµένων και εργοδοτών και των 

λοιπών κοινωνικών φορέων που αντιστοιχούν στους αναπτυξιακούς 

τοµείς της Περιφέρειας, εκπρόσωπος της αντίστοιχης Περιφερειακής 

Ένωσης ∆ήµων και εκπρόσωπος των Κ.Π.Α. της Περιφέρειας που 

ορίζεται από τον Ο.Α.Ε.∆.. 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

λαµβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου, προτείνουµε – εκτός από τους δύο εκπροσώπους που 

ορίζονται σαφώς από το Νόµο (όπως αναφέρεται στην προηγούµενη 

παράγραφο )-  να  συµµετέχουν εκπρόσωποι από: 

1. Εργατικό Κέντρο 

2. Εµπορικό Επιµελητήριο 

3. Ένωση Αγροτικών- Γεωργικών  Συνεταιρισµών  

4. Περιφερειακή Εκπαίδευση  

5. Περιφερειακή Οµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία Νοτίου Αιγαίου 

6. Περιφερειακό Συµβούλιο  

 

Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την Συγκρότηση της Επιτροπής.  

  

 

 

 Με εκτίµηση, 

 

 

∆ιακοσταυριανού- Σώζου ∆έσποινα 

Αντιπεριφερειάρχης   



 
 


