ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΣΤ΄, 17 Δεκεµβρίου 2020
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωµάτωση στην ελληνική
νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018
σχετικά µε τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νοµοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελµάτων
(EE L 173), κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας για το Ελληνογερµανικό Ίδρυµα Νεολαίας και άλλες διατάξεις

Περιεχόµενα
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) - Σκοπός
Άρθρο 2 Ορισµοί
Άρθρο 3 Αρχές διακυβέρνησης της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου µάθησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΟΜΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Άρθρο 4 Σχεδιασµός και συντονισµός των πολιτικών
για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, τη διά
βίου µάθηση και τη νεολαία
Άρθρο 5 Κεντρικό Συµβούλιο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.)
Άρθρο 6 Σύνδεση επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης µε την παραγωγή και την αγορά εργασίας
Άρθρο 7 Κεντρική Επιστηµονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.)
Άρθρο 8 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Σ.Κ.) ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (ΕΠΑ.Σ.) ΤΟΥ
Ο.Α.Ε.Δ.

Άρθρο 9 Σκοπός των Επαγγελµατικών Σχολών Κατάρτισης και των Επαγγελµατικών Σχολών Μαθητείας του
Ο.Α.Ε.Δ.
Άρθρο 10 Όροι και διαδικασία ίδρυσης των Ε.Σ.Κ. και
των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
Άρθρο 11 Φοίτηση στις Ε.Σ.Κ. και στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
Άρθρο 12 Κανονισµοί Λειτουργίας των Ε.Σ.Κ. και των
ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
Άρθρο 13 Διοίκηση και στελέχωση των Ε.Σ.Κ.
Άρθρο 14 Τίτλοι επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελµατικά δικαιώµατα - Τροποποίηση
του άρθρου 25 του ν. 4186/2013
Άρθρο 15 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Π.ΕΠΑ.Λ.)
Άρθρο 16 Σκοπός των Προτύπων Επαγγελµατικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)
Άρθρο 17 Ίδρυση των Π.ΕΠΑ.Λ.
Άρθρο 18 Φοίτηση στα Π.ΕΠΑ.Λ.
Άρθρο 19 Εκπαιδευτικός οδηγός των Π.ΕΠΑ.Λ.
Άρθρο 20 Κέντρο Επιµόρφωσης Π.ΕΠΑ.Λ.
Άρθρο 21 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(Ι.Ε.Κ.)
Άρθρο 22 Σκοπός των Ι.Ε.Κ.

2
Άρθρο 23 Όροι και διαδικασίες ίδρυσης των Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 24 Ίδρυση Πειραµατικών Ι.Ε.Κ. και Θεµατικών
Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 25 Φοίτηση στα Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 26 Οργάνωση και λειτουργία ξενόγλωσσων
τµηµάτων
Άρθρο 27 Πρακτική άσκηση – Μαθητεία
Άρθρο 28 Συµµετοχή σε προγράµµατα της Ε.Ε.
Άρθρο 29 Ειδικότητες των Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 30 Κανονισµοί Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 31 Όργανα διοίκησης των Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 32 Διοικητική οργάνωση των Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 33 Επίδοµα θέσης ευθύνης - Τροποποίηση του
άρθρου 16 του ν. 4354/2015
Άρθρο 34 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Άρθρο 35 Σκοπός
Άρθρο 36 Φοίτηση στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας
Άρθρο 37 Προπαρασκευαστικό Πρόγραµµα Πιστοποίησης
Άρθρο 38 Ειδικότητες Μεταλυκειακού έτους - Τάξης
Μαθητείας
Άρθρο 39 Διοίκηση τµηµάτων Μαθητείας
Άρθρο 40 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
Άρθρο 41 Οδηγοί κατάρτισης
Άρθρο 42 Πιστοποίηση αποφοίτων
Άρθρο 43 Πρόσβαση στο Επίπεδο έξι του Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων
Άρθρο 44 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Άρθρο 45 Σκοπός – Στόχος
Άρθρο 46 Αρµόδιοι φορείς διαµόρφωσης και εφαρµογής του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων
Άρθρο 47 Αρχιτεκτονική δοµή και περιγραφικοί δείκτες επιπέδων πλαισίου
Άρθρο 48 Διαµόρφωση και λειτουργία του Πλαισίου
Άρθρο 49 Αντιστοίχιση Επιπέδων του Πλαισίου µε τα
Επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελµατικών
Προσόντων (Ε.Π.Ε.Π.)
Άρθρο 50 Ρυθµίσεις για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Άρθρο 51 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Η΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.)
Άρθρο 52 Σκοπός των Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 53 Ίδρυση, αδειοδότηση και πιστοποίηση ποιότητας των Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 54 Εκπαιδευτές των Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 55 Παρακολούθηση προγραµµάτων στα
Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 56 Πρακτική άσκηση στα Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 57 Πιστοποιηµένα Προγράµµατα των Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 58 Επικύρωση µαθησιακών αποτελεσµάτων
Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 59 Δηµοσιοποίηση πιστοποιηµένων προγραµµάτων Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 60 Αρχεία και Έντυπα Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 61 Πληροφοριακό Σύστηµα υποστήριξης των
Κ.Δ.Β.Μ.

Άρθρο 62 Εποπτεία και έλεγχος των Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 63 Ένταξη των Κέντρων Επιµόρφωσης και Διά
Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι. στο Μητρώο
Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 64 Ειδική χρηµατοδότηση Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 65 Μεταβολές αδειοδότησης Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 66 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Θ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.)
Άρθρο 67 Σκοπός των Σ.Δ.Ε.
Άρθρο 68 Ίδρυση των Σ.Δ.Ε.
Άρθρο 69 Φοίτηση στα Σ.Δ.Ε. – Πρόγραµµα σπουδών
Άρθρο 70 Όργανα διοίκησης των Σ.Δ.Ε.
Άρθρο 71 Στελέχωση των Σ.Δ.Ε.
Άρθρο 72 Κανονισµός λειτουργίας των Σ.Δ.Ε.
Άρθρο 73 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Άρθρο 74 Λειτουργία εκπαιδευτικών δοµών στα Καταστήµατα Κράτησης
Άρθρο 75 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΑ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
Άρθρο 76 Ελληνοµάθεια
Άρθρο 77 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΒ΄
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,
ΔΙΑ
ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ
(Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.
Άρθρο 78 Μετονοµασία της Γενικής Γραµµατείας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου
Μάθησης
Άρθρο 79 Αποστολή της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. – Τροποποίηση του άρθρου 66 του π.δ. 18/2018
Άρθρο 80 Συγκρότηση της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. - Τροποποίηση των άρθρων 2 και 66 του π.δ. 18/2018
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.)
Άρθρο 81 Γενική Διεύθυνση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας Τροποποίηση του άρθρου 67 του π.δ. 18/2018
Άρθρο 82 Διεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης
Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. – Τροποποίηση του άρθρου 68 του
π.δ.18/2018
Άρθρο 83 Διεύθυνση Εφαρµογής Επαγγελµατικής Κατάρτισης – Προσθήκη άρθρου 68Α στο π.δ. 18/2018
Άρθρο 84 Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης - Προσθήκη
άρθρου 68Β στο π.δ. 18/2018
Άρθρο 85 Διεύθυνση Νεολαίας - Προσθήκη άρθρου
68Γ στο π.δ. 18/2018
Άρθρο 86 Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης - Προσθήκη άρθρου 68Δ στο π.δ. 18/2018
Άρθρο 87 Διεύθυνση Τεκµηρίωσης και ΕπικοινωνίαςΠροσθήκη άρθρου 68Ε στο π.δ. 18/2018
Άρθρο 88 Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας – Τροποποίηση του άρθρου 69 του π.δ.
18/2018
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Άρθρο 89 Οργανικές θέσεις
Άρθρο 90 Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων - Τροποποίηση του άρθρου 84 του π.δ. 18/2018
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 91 Σκοπός και αρµοδιότητες
Άρθρο 92 Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.)
Άρθρο 93 Αρµοδιότητες διευθυντή και αναπλήρωση υποδιευθυντή Οικονοµικής Υπηρεσίας
Άρθρο 94 Επιστηµονικό προσωπικό
Άρθρο 95 Διοικητικό προσωπικό
Άρθρο 96 Επιστηµονική Υπηρεσία
Άρθρο 97 Διοικητική Υπηρεσία
Άρθρο 98 Δηµιουργία ψηφιακής βιβλιογραφικής βάσης
Άρθρο 99 Ηλεκτρονικές συµβάσεις έργου
Άρθρο 100 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 101 Ρυθµίσεις για τα Εργαστηριακά Κέντρα
(Ε.Κ.)-Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 1566/1985
Άρθρο 102 Τίτλοι σπουδών Εσπερινών Λυκείων - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 1566/1985
Άρθρο 103 Πρακτική άσκηση σπουδαστών Κολλεγίων
Άρθρο 104 Εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων των
Κολεγίων - Τροποποίηση του άρθρου 15 του
ν. 3696/2008
Άρθρο 105 Υπηρεσία Αναγνώρισης Επαγγελµατικών
Προσόντων (άρθρα 56 και 57 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ
και άρθρο 12 του Π.Δ. 165/2000) - Τροποποίηση του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010
Άρθρο 106 Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµορφώσεως - Τροποποίηση του άρθρου 64 του ν. 4415/2016
Άρθρο 107 Υπαγωγή σε υπηρεσιακό συµβούλιο - Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159)
Άρθρο 108 Πιστοποίηση επαγγελµατικής επάρκειας
Κοµµωτών - Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών
και Ποδιών - Τροποποίηση του άρθρου 239 του
ν. 4281/2014
Άρθρο 109 Εκπαιδευτές Επαγγελµατικής Κατάρτισης Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελµατικής Κατάρτισης Τροποποίηση του άρθρου 55 του ν. 4692/2020
Άρθρο 110 Σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου της
Σιβιτανιδείου Δηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων – Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4186/2013
Άρθρο 111 Διδασκαλία του αντικειµένου της κολύµβησης στο πλαίσιο του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4452/2017
Άρθρο 112 Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση - Τροποποίηση των άρθρων 4, 5 και 16 του
ν. 4415/2016
Άρθρο 113 Καταβολή ειδικού επιµισθίου εξωτερικού
Άρθρο 114 Τοπική πρόσκληση πρόσληψης ωροµισθίων - Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν. 4589/2019
Άρθρο 115 Άσκηση αίτησης θεραπείας κατά των οριστικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 61 του ν. 4589/2019
Άρθρο 116 Επιχορήγηση του Αµερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Ελλάδος
Άρθρο 117 Έκδοση διδακτικών βιβλίων του τοµέα ναυτιλιακών επαγγελµάτων Επαγγελµατικών Λυκείων

(ΕΠΑ.Λ.) από το Κοινωφελές Ίδρυµα Ευγενίδου
Άρθρο 118 Μη δηµοσίευση των πράξεων ορισµού των
µελών των επιτροπών οργάνωσης και διεξαγωγής των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής Τροποποίηση της περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 3469/2006
Άρθρο 119 Αποσπάσεις διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που είναι Κληρικοί σε Μητροπόλεις του αποδήµου Ελληνισµού
Άρθρο 120 Εκκλησιαστικά αρχεία, αρχεία των Μονών
του Αγίου Όρους και αρχεία θρησκευτικών κοινοτήτων Αντικατάσταση του άρθρου 164 του ν. 4610/2019
Άρθρο 121 Πλήρωση κενών θέσεων προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης - Τροποποίηση της παρ. 14 του άρθρου 30 του ν. 4713/2020
Άρθρο 122 Ζητήµατα σύστασης υπηρεσιακών συµβουλίων των εκπαιδευτικών - Τροποποίηση του άρθρου 42
του ν. 4342/2015
Άρθρο 123 Ζητήµατα συγκρότησης υπηρεσιακών συµβουλίων των εκπαιδευτικών
Άρθρο 124 Ηµέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών
Άρθρο 125 Πρόγραµµα σπουδών ξένων σχολείων Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 3794/2009
Άρθρο 126 Υπολογισµός µαθήµατος Φυσικής Αγωγής
στον Γενικό Μέσο Όρο για όλες τις τάξεις του Γενικού
Λυκείου - Τροποποίηση των άρθρων 102 και 110 του
ν. 4610/2019
Άρθρο 127 Μετονοµασία ξένων σχολείων - Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4186/2013
Άρθρο 128 Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας - Αντικατάσταση άρθρου 4 του
ν. 2740/1999
Άρθρο 129 Ζητήµατα διατµηµατικών ή διιδρυµατικών
Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) - Τροποποίηση του άρθρου 43 του ν. 4485/2017
Άρθρο 130 Παράταση προθεσµίας έκδοσης Οδηγού
Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης
Άρθρο 131 Αρµοδιότητες Μονάδας Οικονοµικής και
Διοικητικής Υποστήριξης των Ε.Λ.Κ.Ε. - Τροποποίηση
της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4485/2017
Άρθρο 132 Ζητήµατα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση»
Άρθρο 133 Βραβεία αριστείας σε πτυχιούχους της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης - Τροποποίηση της παρ. 1 του
άρθρου 3 του ν. 2158/1993
Άρθρο 134 Ζητήµατα συµβάσεων έκτακτου προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.)
Άρθρο 135 Αδειοδότηση των ιδιωτικών σχολείων της
Διοίκησης Διοικητικής Μέριµνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ) του
Ναυστάθµου Κρήτης (ΝΚ)
Άρθρο 136 Κέντρα Ελληνικών Σπουδών
Άρθρο 137 Ειδικές ρυθµίσεις για χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου σε πολίτες τρίτων χωρών, φοιτητές ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης αλλοδαπής που συµµετέχουν σε θερινά προγράµµατα σπουδών και εργαζοµένους σε επιχείρηση που συµµετέχουν σε προγράµµατα σπουδών σε Κολλέγια – Τροποποίηση του άρθρου 18
του ν. 4251/2014
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/958 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
28ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (EE L
173)
Άρθρο 138 Αντικείµενο (άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/958)
Άρθρο 139 Πεδίο εφαρµογής (άρθρο 2 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/958)
Άρθρο 140 Ορισµοί (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/958)
Άρθρο 141 Εκ των προτέρων αξιολόγηση των νέων µέτρων και έλεγχος αναλογικότητας (άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)
Άρθρο 142 Απαγόρευση των διακρίσεων (άρθρο 5 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)
Άρθρο 143 Αιτιολόγηση βάσει σκοπών δηµοσίου συµφέροντος (άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)
Άρθρο 144 Αναλογικότητα (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/958)
Άρθρο 145 Πληροφόρηση και συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)
Άρθρο 146 Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών-µελών (άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)
Άρθρο 147 Διαφάνεια (άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/958)
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Άρθρο 148 Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας για το
Ελληνογερµανικό Ίδρυµα Νεολαίας
Άρθρο 149 Εφαρµοστική διάταξη της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας για το Ελληνογερµανικό Ίδρυµα Νεολαίας
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 150 Θέµατα Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής - Τροποποίηση των άρθρων 32 και 61 του
ν. 4653/2020
Άρθρο 151 Πρόγραµµα «Ψηφιακή Μέριµνα»
Άρθρο 152 Περιπτώσεις µετεγγραφών φοιτητών που υπάγονται στην Επιτροπή του άρθρου 79 του ν. 4692/2020
- Τροποποίηση του άρθρου 77 του ν. 4386/2016

Άρθρο 153 Εκλογές οργάνων διοίκησης στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών του Ιονίου Πανεπιστηµίου – Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4559/2018
Άρθρο 154 Ισχύς αποφάσεων για τις αµοιβές µελών
συλλογικών οργάνων της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) – Τροποποίηση του άρθρου 59
του ν. 4653/2020
Άρθρο 155 Ρυθµίσεις για τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) – Τροποποίηση των άρθρων 14 και
21 του ν. 4115/2013
Άρθρο 156 Δαπάνη Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για διδακτικά βιβλία των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) σχολικού έτους 2019-2020
Άρθρο 157 Ρυθµίσεις για τα Ξενόγλωσσα Προγράµµατα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.)
Άρθρο 158 Θέµατα λειτουργίας του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
Άρθρο 159 Αναστολή άσκησης καθηκόντων – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄195)
Άρθρο 160 Ζητήµατα έκτακτης προµήθειας µέσων ατοµικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας- Τροποποίηση του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
Άρθρο 161 Παράταση ισχύος ρυθµίσεων αρµοδιότητας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για την αντιµετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 162 Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα
Α.Ε.Ι. µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
Άρθρο 163 Αξιολόγηση στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής – Τροποποίηση των άρθρων 112 και 113 του
ν. 4610/2019 (Α΄ 70)
Άρθρο 164 Ρυθµίσεις για την αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων και επαγγελµατικής ισοδυναµίας Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010
Άρθρο 165 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών
Άρθρο 166 Ζητήµατα Καθηγητών και λεκτόρων εφαρµογών των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.)
Άρθρο 167 Ρυθµίσεις για τον Εθνικό Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) - Τροποποίηση των υποπαρ.
Θ12 και Θ13 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012
Άρθρο 168 Ζητήµατα συµβάσεων φοιτητών που συµµετείχαν σε προγράµµατα πρακτικής άσκησης
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
Άρθρο 169 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 170 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 171 Έναρξη ισχύος
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ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) - Σκοπός
1. Καθιερώνεται Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο αναπτύσσεται στα επίπεδα τρία (3), τέσσερα (4) και πέντε
(5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Πλαίσιο), κατ’ αντιστοιχία µε εκείνα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Ειδικότερα, στο επίπεδο τρία (3) εντάσσονται οι Επαγγελµατικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και οι Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του Οργανισµού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στο επίπεδο τέσσερα (4) τα Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και
τα Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελµατικών Γυµνασίων - Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) και στο επίπεδο πέντε
(5) τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και
το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ..
2. Σκοπός της καθιέρωσης του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. και του παρόντος νόµου είναι ο επανασχεδιασµός του ρυθµιστικού
πλαισίου και των µορφών εισροών και εκροών της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη βελτίωση
γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναµικού της Χώρας, την αποτελεσµατικότερη προσαρµογή και την ανταπόκρισή της στις διαρκώς µεταβαλλόµενες ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας,
λαµβανοµένου υπόψη και του διεθνοποιηµένου περιβάλλοντος της απασχόλησης, προκειµένου να αποτελέσει
πυλώνα συνειδητής εναλλακτικής επιλογής εκπαίδευσης - κατάρτισης του πληθυσµού της Χώρας.
3. Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του σκοπού του, οι επιµέρους στόχοι του παρόντος είναι:
α) η παροχή βασικών γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων µέσω της τυπικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης
του επιπέδου τέσσερα (4), σε ευρύτερους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας ή επαγγελµάτων για τη βέλτιστη απόκτησή τους µε την ουσιαστική συµβολή των κοινωνικών εταίρων,
β) η διασφάλιση ευελιξίας και αποτελεσµατικότητας
για την τυπική µεταγυµνασιακή επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση του επιπέδου τρία (3) και την τυπική
επαγγελµατική κατάρτιση του επιπέδου πέντε (5), µε την
ουσιαστική συµβολή των κοινωνικών εταίρων,
γ) η δηµιουργία συνθηκών ενίσχυσης της υγιούς οικονοµικής ανταγωνιστικότητας και συνθηκών βελτίωσης
της απασχόλησης και καταπολέµησης της ανεργίας, καθώς και η άρση των διακρίσεων και των κοινωνικών αποκλεισµών, µέσω της παροχής διά βίου µάθησης και της
πιστοποίησης των επαγγελµατικών προσόντων από αυτήν,
δ) η αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων µεταξύ των διαδροµών µάθησης,
ε) η εξασφάλιση διαδροµών και διεξόδων µάθησης για
όλους τους ενδιαφερόµενους των εκροών του
Ε.Σ.Ε.Ε.Κ..

στ) η αναβάθµιση και ενίσχυση της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που παρέχεται από τα Σχολεία Δεύτερη
Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
(Κ.Δ.Β.Μ.).
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος νοούνται ως:
α) «Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση»: η κατάρτιση η
οποία προσφέρει βασικές αρχικές επαγγελµατικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις µε στόχο την ένταξη, επανένταξη, επαγγελµατική κινητικότητα και ανέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού
στην αγορά εργασίας, καθώς και την επαγγελµατική και
προσωπική ανάπτυξη.
β) «Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση»: η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού που συµπληρώνει,
εκσυγχρονίζει ή και αναβαθµίζει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν
από τα συστήµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µεταδευτεροβάθµιας τυπικής και µη τυπικής επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
ή από επαγγελµατική εµπειρία, µε στόχο την ένταξη
στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας, καθώς και την επαγγελµατική και προσωπική ανέλιξη.
γ) «Οδηγοί Κατάρτισης»: οι οδηγοί που περιλαµβάνουν το θεσµικό πλαίσιο, στο οποίο εντάσσονται ιδίως οι
διατάξεις για την ειδικότητα και τις προϋποθέσεις εισόδου στο επάγγελµα, τις επαγγελµατικές λειτουργίες και
τα επαγγελµατικά πρότυπα, καθώς και τα προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα από άποψη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, την αντιστοίχιση των µαθησιακών αποτελεσµάτων σε πιστωτικές µονάδες, όπου είναι
δυνατόν να υπάρχουν, το ωρολόγιο πρόγραµµα µε τη διδακτέα ύλη, θεωρητικής ή εργαστηριακής ενότητας, διαµορφωµένη σύµφωνα µε τα επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα κάθε µαθήµατος, την εκπαιδευτική µεθοδολογία απόκτησης των µαθησιακών αποτελεσµάτων, όπως η µάθηση στη µονάδα κατάρτισης, µάθηση σε χώρο
εργασίας ή πρακτική άσκηση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση - κατάρτιση, τα προσόντα εκπαιδευτών, τις µεθόδους διδασκαλίας και τον αναγκαίο εξοπλισµό, όπου απαιτείται, τα µέσα διδασκαλίας, τις διαδροµές απόκτησης των προσόντων, τη διαδικασία πιστοποίησης και το
πρότυπο πιστοποίησης, συµπεριλαµβανοµένης τράπεζας
θεµάτων πιστοποίησης προσόντων που αντιστοιχεί στο
αντίστοιχο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
δ) «Προγράµµατα Σπουδών»: τα προγράµµατα τα οποία διαµορφώνονται, σύµφωνα µε τα επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα κάθε µαθήµατος και περιλαµβάνουν:
δα) σαφώς διατυπωµένους στόχους ανά µάθηµα,
δβ) ωρολόγιο πρόγραµµα,
δγ) διδακτέα ύλη, επιλεγµένη σύµφωνα µε τον σκοπό
του µαθήµατος, ανάλογη και σύµµετρη προς το ωρολόγιο πρόγραµµα και τις δυνατότητες αφοµοίωσης των µαθητών, διαρθρωµένη σε επιµέρους ενότητες και θέµατα,
δδ) απαιτούµενα µέσα και ενδεικνυόµενες εκπαιδευτικές µεθόδους για την αποτελεσµατικότερη διεξαγωγή
της εκπαιδευτικής διαδικασίας και
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δε) τρόπους αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
ε) «Αναβάθµιση δεξιοτήτων»: η βραχυπρόθεσµη, στοχευµένη επαγγελµατική κατάρτιση, που παρέχεται µετά
την αρχική κατάρτιση και περιλαµβάνει παροχή συντονισµένων ευκαιριών µάθησης για τους ενηλίκους µε χαµηλή εξειδίκευση ή συγκεκριµένα προσόντα και η οποία αποσκοπεί στη στήριξη ενηλίκων µε χαµηλά επίπεδα δεξιοτήτων και προσόντων για την ενίσχυση των βασικών
δεξιοτήτων τους, όπως του γραµµατισµού, του αριθµητισµού και των ψηφιακών ικανοτήτων ή την απόκτηση ενός ευρύτερου συνόλου δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων και την πορεία προς την απόκτηση υψηλότερων
προσόντων.
στ) «Επανειδίκευση»: η διαδικασία απόκτησης νέων
δεξιοτήτων για αξιοποίηση στον ίδιο ή άλλον εργασιακό
χώρο.
ζ) «Μαθητεία»: τα προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία:
ζα) συνδυάζουν µάθηση σε Ιδρύµατα Εκπαίδευσης ή
Κατάρτισης µε ουσιαστική µάθηση βασισµένη στην εργασία σε χώρους εργασίας του ιδιωτικού ή του δηµόσιου
και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%),
ζβ) καταλήγουν σε αναγνωρισµένα επαγγελµατικά
προσόντα,
ζγ) βασίζονται σε συµφωνία, που ορίζει τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις του µαθητευόµενου, του εργοδότη
και, κατά περίπτωση, του Ιδρύµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και
ζδ) προβλέπουν αµοιβή ή επιδότηση για τον µαθητευόµενο, για το µέρος της κατάρτισης που βασίζεται στην
εργασία.
η) «Πρακτική άσκηση»: η περιορισµένης χρονικής
διάρκειας επαγγελµατική εµπειρία, η οποία περιλαµβάνεται στο προβλεπόµενο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, αποσκοπεί στη µετάβαση από την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην εργασία παρέχοντας πρακτική εµπειρία, γνώσεις και δεξιότητες που συµπληρώνουν τη
θεωρητική εκπαίδευση που έχει ήδη αποκτηθεί και
ηα) βασίζεται σε συµφωνία, που ορίζει τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις του πρακτικά ασκούµενου, του εργοδότη και, κατά περίπτωση, του ιδρύµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και
ηβ) προβλέπεται αµοιβή ή επιδότηση για τον πρακτικά
ασκούµενο, για το µέρος της κατάρτισης που βασίζεται
στην εργασία.
θ) «Προσόν»: το επίσηµο αποτέλεσµα, όπως πιστοποιητικό, δίπλωµα ή πτυχίο, µιας διαδικασίας αξιολόγησης
και επικύρωσης µάθησης, ύστερα από διαπίστωση από
τον αρµόδιο φορέα ότι ένα άτοµο έχει επιτύχει τα µαθησιακά αποτελέσµατα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένες προδιαγραφές.
ι) «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων»: το κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Αναφοράς, το οποίο συνδέει τα εθνικά
συστήµατα και πλαίσια επαγγελµατικών προσόντων διαφορετικών χωρών. Περικλείει τη γενική εκπαίδευση και
την εκπαίδευση ενηλίκων, την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την ανώτατη εκπαίδευση.
Διακρίνεται σε οκτώ (8) επίπεδα, τα οποία καλύπτουν όλο το φάσµα των επαγγελµατικών προσόντων.
ια) «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων»: το πλαίσιο κατάτα-

ξης προσόντων µε τη µορφή µαθησιακών αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε ένα σύνολο κριτηρίων επίτευξης επιπέδων µάθησης, το οποίο στοχεύει στη συνένωση σε ενιαίο σύνολο και στον συντονισµό των εθνικών υποσυστηµάτων προσόντων.
ιβ) «Αντιστοίχιση»: η διαδικασία, η οποία καταλήγει
στην καθιέρωση µιας σχέσης µεταξύ των επιπέδων των
Εθνικών Πλαισίων Προσόντων και του Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Προσόντων. Κατά τη διαδικασία αντιστοίχισης,
οι εθνικές αρχές, υπεύθυνες για την πιστοποίηση προσόντων σε συνεργασία µε τους φορείς, οι οποίοι εµπλέκονται στην ανάπτυξη και διασφάλιση ποιότητας των χορηγούµενων προσόντων, προσδιορίζουν την αντιστοίχιση
µεταξύ των εθνικών συστηµάτων πιστοποίησης προσόντων µε τα οκτώ (8) επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων.
ιγ) «Μαθησιακά αποτελέσµατα»: η περιγραφή όλων
αυτών που ο εκπαιδευόµενος αναµένεται να γνωρίζει,
κατανοεί και µπορεί να κάνει µετά την ολοκλήρωση µιας
µαθησιακής διαδικασίας, ανεξαρτήτως του τρόπου µε
τον οποίο αυτή έχει υλοποιηθεί. Τα µαθησιακά αποτελέσµατα ορίζονται υπό µορφή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ως εξής:
ιγα) «Γνώσεις»: το αποτέλεσµα της αφοµοίωσης πληροφοριών µέσω της µάθησης. Οι γνώσεις είναι το σώµα
αντικειµενικών στοιχείων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζονται µε ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής.
Στο πλαίσιο, οι γνώσεις περιγράφονται ως θεωρητικές ή
αντικειµενικές.
ιγβ) «Δεξιότητες»: οι ικανότητες εφαρµογής γνώσεων
και αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την εκτέλεση εργασιών και την επίλυση προβληµάτων. Στο πλαίσιο, οι δεξιότητες περιγράφονται ως γνωστικές, οι οποίες περιλαµβάνουν τη χρήση λογικής, διαισθητικής και δηµιουργικής σκέψης, ή πρακτικές, οι οποίες αφορούν στη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση µεθόδων, υλικών,
εργαλείων και οργάνων.
ιγγ) «Ικανότητες»: η αποδεδειγµένη επάρκεια στη
χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή δυνατοτήτων σε περιστάσεις εργασίας ή σπουδής
και στην επαγγελµατική και προσωπική ανάπτυξη. Στο
πλαίσιο, η ικανότητα περιγράφεται µε όρους αυτονοµίας
και υπευθυνότητας, δηλαδή η ικανότητα του εκπαιδευοµένου να εφαρµόζει γνώσεις και δεξιότητες αυτόνοµα
και µε υπευθυνότητα.
ιδ) «Επίπεδο»: πρόκειται για ένα δοµικό στοιχείο του
πλαισίου προσόντων. Αποτελεί τµήµα µίας σειράς διαδοχικών σταδίων και περιγράφεται µε τα µαθησιακά αποτελέσµατα που απαιτούνται για την κτήση ενός προσόντος
που κατατάσσεται στο συγκεκριµένο επίπεδο.
ιε) «Περιγραφικοί δείκτες»: οι δείκτες που προσδιορίζουν τα µαθησιακά αποτελέσµατα, δηλαδή τις γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητες, που αντιστοιχούν στα προσόντα ενός συγκεκριµένου επιπέδου, ανεξάρτητα από το
πεδίο µάθησης. Είναι γενικοί και καλύπτουν όλο το φάσµα των κλάδων της οικονοµίας, ενσωµατώνοντας την
έννοια των κλαδικών περιγραφικών δεικτών. Οι περιγραφικοί δείκτες οριοθετούν τα επίπεδα του πλαισίου προσόντων.
ιστ) «Πιστοποίηση µαθησιακών αποτελεσµάτων»: η
διαδικασία έκδοσης ενός πιστοποιητικού, διπλώµατος,
πτυχίου και εν γένει τίτλου που επιβεβαιώνει επίσηµα ό-
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τι ένα σύνολο αποτελεσµάτων µάθησης, στο οποίο περιλαµβάνονται γνώσεις, τεχνογνωσία, δεξιότητες ή ικανότητες, που αποκτήθηκαν από ένα άτοµο, έχουν αξιολογηθεί και επικυρωθεί από έναν αρµόδιο φορέα µε βάση
ένα προκαθορισµένο πρότυπο.
ιζ) «Αναγνώριση µαθησιακών αποτελεσµάτων»: η διαδικασία της επίσηµης αναγνώρισης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων είτε µέσω της χορήγησης τίτλων,
όπως πιστοποιητικών, διπλωµάτων και πτυχίων ή µέσω
της απόδοσης ισοδυναµίας ή δικαιώµατος είτε η διαδικασία της κοινωνικής αναγνώρισης από τους αρµόδιους οικονοµικούς ή κοινωνικούς φορείς.
ιη) «Τυπική µάθηση»: ρυθµίζεται σε εθνικό επίπεδο,
συντελείται σε ένα οργανωµένο και δοµηµένο περιβάλλον το οποίο είναι ειδικά αφιερωµένο στη µάθηση, οδηγεί στην αναγνώριση προσόντων συνήθως µε την µορφή
πιστοποιητικού ή διπλώµατος. Περιλαµβάνει τα συστήµατα γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, αρχικής
επαγγελµατικής κατάρτισης και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
ιθ) «Μη τυπική µάθηση»: αφορά τη µάθηση που πραγµατοποιείται µέσω σχεδιασµένων δραστηριοτήτων αναφορικά µε τους µαθησιακούς στόχους και τον χρόνο µάθησης και στην οποία υπάρχει κάποιας µορφής µαθησιακή στήριξη. Μπορεί να καλύπτει προγράµµατα για τη µετάδοση σχετικών µε την εργασία δεξιοτήτων, τον αλφαβητισµό των ενηλίκων και τη βασική εκπαίδευση για όσους εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο.
ικ) «Τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα»: περιλαµβάνει την
πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), τη µεταγυµνασιακή επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση επιπέδου τρία
(3), τη µεταδευτεροβάθµια επαγγελµατική κατάρτιση επιπέδου πέντε (5) και την τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Άρθρο 3
Αρχές διακυβέρνησης της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου µάθησης
Οι αρχές διακυβέρνησης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου µάθησης είναι:
α) Ο κοινός στρατηγικός σχεδιασµός της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την κατάργηση αλληλοεπικαλύψεων και τη βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών του ατόµου, της αγοράς εργασίας και της ελληνικής οικονοµίας.
β) Η άµεση σύνδεση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου µάθησης µε την αγορά εργασίας µε την ουσιαστική συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασµό τους.
γ) Η ενίσχυση του βαθµού αυτονοµίας των µονάδων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, µε ενεργό
ρόλο των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας.
δ) Η καθιέρωση και η ενίσχυση της συνέργειας µεταξύ
των υφιστάµενων µηχανισµών διάγνωσης και παρακολούθησης των αναγκών της αγοράς εργασίας.
ε) Η διασφάλιση του συντονισµού µεταξύ των συναρµόδιων δηµόσιων φορέων άσκησης πολιτικής σε θέµατα
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, επαγγελµατικής κατάρτισης και διά βίου µάθησης.

στ) Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ολοκληρωµένων
θετικών δράσεων για τη νεολαία, ενταγµένων στη συνολική στρατηγική για την αναβάθµιση των προσόντων των
νέων.
ζ) Η δηµιουργία και η εξέλιξη βιώσιµων µηχανισµών
διακυβέρνησης.
η) Η τυπική πιστοποίηση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των επιπέδων τρία (3) και πέντε
(5).
θ) Η κοινή ανά επίπεδο πιστοποίηση των προσόντων
των αποφοίτων:
θα) επιπέδου τρία (3) και
θβ) επιπέδου πέντε (5).
ι) Η πιστοποίηση των εκροών της µη τυπικής και της άτυπης µάθησης µε βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΟΜΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Άρθρο 4
Σχεδιασµός και συντονισµός των πολιτικών για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, τη διά βίου
µάθηση και τη νεολαία
Στη Γενική Γραµµατεία Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας
(Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ανατίθενται ο σχεδιασµός, ο συντονισµός, η
παρακολούθηση, η προώθηση και η διαµόρφωση των
προτάσεων πολιτικής που εφαρµόζονται για την επαγγελµατική εκπαίδευση, επαγγελµατική κατάρτιση, διά βίου µάθηση και νεολαία, δίχως διακρίσεις και αποκλεισµούς, µε σκοπό την ανάπτυξη, σε εθνικό επίπεδο, ανταγωνιστικών ανθρώπινων πόρων στο διεθνοποιηµένο περιβάλλον της οικονοµίας, καθώς και τη διασφάλιση δικαιωµάτων και ίσων ευκαιριών του συνόλου των νέων, συµπεριλαµβανοµένων των νέων µε αναπηρία και χρόνιες
παθήσεις. Επίσης, αποστολή της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. αποτελεί η εποπτεία διεξαγωγής δράσεων για την επίτευξη των ως άνω στόχων, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
της.
Άρθρο 5
Κεντρικό Συµβούλιο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.)
1. Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και ειδικότερα στη Γενική Γραµµατεία Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια 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 δια 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
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την αγορά εργασίας και την απασχόληση.
2. α) Στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. µετέχουν τα ακόλουθα µέλη µε
τριετή θητεία:
αα) ο Γενικός Γραµµατέας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος µε την απόφαση συγκρότησης,
αβ) ο Γενικός Γραµµατέας Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής µε τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
αγ) ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Επενδύσεων και
Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
(Ε.Σ.Π.Α.) µε τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
αδ) ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων µε τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
αε) ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ. µε τον αναπληρωτή του,
ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) του
Ο.Α.Ε.Δ.,
αστ) ο Διευθύνων Σύµβουλος του Εθνικού Οργανισµού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) µε τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
αζ) ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) µε τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,
αη) τρεις (3) εκπρόσωποι των τριτοβάθµιων οργανώσεων των εργοδοτών µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από τους εργοδοτικούς φορείς,
αθ) τρεις (3) εκπρόσωποι της Γενικής Συνοµοσπονδίας
Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), οι οποίοι ορίζονται µε τους
αναπληρωτές τους από τη Γ.Σ.Ε.Ε.,
αι) ένας (1) εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
αια) ένας (1) εκπρόσωπος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µε.Α.), ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από την Ε.Σ.Α.µε.Α.,
αιβ) ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από
την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος,
αιγ) ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του
από την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.),
αιδ) ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος και
αιε) ένας (1) εκπρόσωπος του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), ο οποίος
ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ.. Στις
συνεδριάσεις του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. συµµετέχουν, µε δικαίωµα
ψήφου για τα ειδικότερα θέµατα αρµοδιότητάς τους, και
ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό
Εσωτερικών, ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουρισµού, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από
τον Υπουργό Τουρισµού, ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή

του από τον Υπουργό Υγείας, ένας (1) εκπρόσωπος του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ένας (1) εκπρόσωπος
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος ορίζεται
µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και ένας (1) εκπρόσωπος
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
β) Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο Πρόεδρος
του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και
Ειδικής Αγωγής.
γ) Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων που ορίζονται ως ανωτέρω είναι υψηλόβαθµα υπηρεσιακά στελέχη σε θέση
Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης µε
σχετική εµπειρία σε θέµατα αρµοδιότητας του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.
και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
ή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), µέλη
των Δ.Σ. τους ή υψηλόβαθµα στελέχη αυτών, µε σχετική
εµπειρία σε θέµατα αρµοδιότητας του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.. Για την
εκπλήρωση του σκοπού του στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. συµµετέχουν
χωρίς δικαίωµα ψήφου και ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (Ε.Ε.Κ. και
Δ.Β.Μ.) της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και ο Προϊστάµενος της
Διεύθυνσης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης της Γενικής
Γραµµατείας Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.
δ) Γραµµατέας του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. µε τον αναπληρωτή του
ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) της Γ.Γ. Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.
ε) Ο Πρόεδρος του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. καλεί τα µέλη του
Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. σε συνεδρίαση και οι αποφάσεις λαµβάνονται
κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου.
στ) Στα µέλη του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. δεν καταβάλλεται αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις.
3. Το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις µεταβολές της αγοράς εργασίας και µεριµνά για τη διατύπωση προτάσεων σχετικών µε τη διαρκή προσαρµογή της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου µάθησης,
β) µεριµνά για τη συστηµατική αναπροσαρµογή των επαγγελµατικών τοµέων και των ειδικοτήτων που προσφέρονται στα Ι.Ε.Κ., το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας, τα ΕΠΑ.Λ., τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
και τις Ε.Σ.Κ. και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
γ) προβαίνει στην εκτίµηση και σε εισήγηση για την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων του µηχανισµού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας του άρθρου 85
του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), προς τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων,
δ) αξιολογεί τις τεκµηριωµένες προτάσεις που κατατί-
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θενται από τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. και άλλους φορείς αρµοδίως
για τη δηµιουργία και ένταξη νέων τοµέων και ειδικοτήτων, ειδικών µαθηµάτων, προγραµµάτων και δραστηριοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία των Ι.Ε.Κ., του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας, των ΕΠΑ.Λ., των
Ε.Σ.Κ και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και στις
δοµές της διά βίου µάθησης και υποβάλλει εισηγήσεις
προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
ε) παρακολουθεί τις ειδικότητες που λειτουργούν σε
όλα τα επίπεδα του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. µε βάση τη χωροταξική απόσταση µεταξύ των εκπαιδευτικών µονάδων στις οποίες παρέχονται, τον κτιριακό και εργαστηριακό εξοπλισµό, το εκπαιδευτικό προσωπικό/προσωπικό κατάρτισης
και το δυναµικό µαθητών/ καταρτιζοµένων/µαθητευοµένων και, εφόσον εντοπίζει αλληλεπικαλύψεις των ειδικοτήτων αυτών, εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων την κατάργηση ή την αναστολή λειτουργίας τους ή, εφόσον εντοπίζει άλλες αδυναµίες, εισηγείται τρόπους για την αντιµετώπισή τους,
στ) παρακολουθεί την εφαρµογή του καθολικού σχεδιασµού υποδοµών, εξοπλισµών, υπηρεσιών, εκπαιδευτικού υλικού και διαδικασιών και την παροχή εύλογων
προσαρµογών σε όλα τα επίπεδα του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. για την
καταπολέµηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόµων µε
αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, εφόσον εντοπίζει
αδυναµίες και ελλείψεις, τρόπους για την αντιµετώπισή
τους,
ζ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κριτήρια για την επαναχωροθέτηση των εκπαιδευτικών µονάδων της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που αντιστοιχούν στα επίπεδα τρία (3), τέσσερα (4) και πέντε (5), ύστερα από αξιολόγησή τους σε βάθος τριετίας,
η) µεριµνά για τη διασφάλιση της ποιότητας των εισροών και εκροών της παρεχόµενης µη τυπικής και άτυπης µάθησης και για την ανάπτυξη µιας ενιαίας αντίληψης για τα θέµατα πιστοποίησης των προσόντων του ανθρώπινου δυναµικού προς όφελος της ανταγωνιστικότητας της Χώρας,
θ) ασκεί λοιπές αρµοδιότητες που του ανατίθενται,
στο πλαίσιο της αποστολής του.
4. Για την υποβοήθηση του έργου του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. δύναται, να συνιστώνται Κλαδικά Συµβούλια Δεξιοτήτων για
τη συστηµατική παρακολούθηση των αναγκών του αντίστοιχου κλάδου σε επαγγελµατικές δεξιότητες και τη
βελτίωση της σύζευξης µεταξύ ζήτησης και προσφοράς
δεξιοτήτων. Τα Κλαδικά Συµβούλια Δεξιοτήτων παρακολουθούν συστηµατικά τις τάσεις της αγοράς εργασίας,
διαπιστώνουν έγκαιρα ελλείψεις, ποιοτικές και ποσοτικές αναντιστοιχίες µεταξύ προσφοράς και ζήτησης και
καταθέτουν προτάσεις για την καλύτερη προσαρµογή
της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις µεταβαλλόµενες ανάγκες του κλάδου σε δεξιότητες.
5. Μέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου εκάστου έτους, συντάσσεται από το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. ετήσια έκθεση για τα πεπραγµένα του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. και για τον προγραµµατισµό
του επόµενου έτους η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ο Υπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής

την έκθεση και εισάγεται προς συζήτηση στην αρµόδια
Επιτροπή της Βουλής, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της
Βουλής.
6. Κάθε τριετία, το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων Στρατηγικό Σχέδιο για
την ΕΕΚ&ΔΒΜ. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, υποβάλλει το Στρατηγικό Σχέδιο στον Πρόεδρο της
Βουλής και εισάγεται προς συζήτηση στην αρµόδια Επιτροπή της Βουλής, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής.
Άρθρο 6
Σύνδεση επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
µε την παραγωγή και την αγορά εργασίας
1. Σε κάθε περιφέρεια της χώρας συνιστάται δωδεκαµελές Συµβούλιο Σύνδεσης µε την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.). Στην Περιφέρεια Αττικής
και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δύναται να
συνιστώνται περισσότερα του ενός Σ.Σ.Π.Α.Ε..
2. Στα Σ.Σ.Π.Α.Ε. µετέχουν ως µέλη µε διετή θητεία:
α) ένας (1) Διευθυντής δηµόσιου Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, της περιφέρειας, ως Συντονιστής, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Επαγγελµατικής Κατάρτισης της Γ.Γ. Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.,
β) ένας (1) Διευθυντής Πειραµατικού ή Θεµατικού
Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, της περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης
Επαγγελµατικής Κατάρτισης της Γ.Γ. Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.,
γ) ένας (1) Διευθυντής ΕΠΑ.Λ. της περιφέρειας, ως αναπληρωτής Συντονιστής, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,
δ) ένας (1) Διευθυντής Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. της περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, ύστερα
από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,
ε) ένας (1) Διευθυντής ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.,
ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, ύστερα από
εισήγηση του Ο.Α.Ε.Δ.,
στ) ένας (1) εκπρόσωπος της περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον οικείο περιφερειάρχη,
ζ) ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης
Δήµων (Π.Ε.Δ.) της οικείας περιφέρειας µε τον αναπληρωτή του που ορίζεται από την Κ.Ε.Δ.Ε.,
η) δύο (2) κοινοί εκπρόσωποι των εργοδοτικών φορέων, οι οποίοι ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από
τις αντίστοιχες τριτοβάθµιες οργανώσεις,
θ) δύο (2) εκπρόσωποι των εργαζοµένων, οι οποίοι ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από τη Γ.Σ.Ε.Ε. και
ι) ένας (1) Διευθυντής Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Τουρισµού, όπου υπάρχει, ο οποίος ορίζεται µε τον
αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού
Τουρισµού.
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, ι-
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δίως, για τους τοµείς και ειδικότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα δηµόσια Ι.Ε.Κ., Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας, ΕΠΑ.Λ., δηµόσιες Ε.Σ.Κ και ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., 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.
4. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. συνεδριάζουν στην έδρα της οικείας
περιφέρειας και υποστηρίζονται γραµµατειακά από υπάλληλο, ο οποίος προτείνεται µε τον αναπληρωτή του
από τον Συντονιστή του κάθε Σ.Σ.Π.Α.Ε..
5. Στα µέλη του Σ.Σ.Π.Α.Ε. δεν καταβάλλεται αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις.
6. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. ασκούν, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) ανιχνεύουν τις τοπικές ανάγκες της αντίστοιχης περιφέρειας, σε θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου µάθησης,
β) υποβάλλουν εισηγήσεις στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για την ικανοποίηση των αναγκών της οικείας περιφέρειας σε θέµατα Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.,
γ) υποβάλλουν εισηγήσεις στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για τους τοµείς, τις ειδικότητες, τα ειδικά µαθήµατα, τα προγράµµατα και τις δραστηριότητες που πρέπει να λειτουργήσουν
στα Ι.Ε.Κ., στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας,
στα ΕΠΑ.Λ., στις Ε.Σ.Κ. και στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του
Ο.Α.Ε.Δ. της περιφέρειάς τους,
δ) υποβάλλουν στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. προτάσεις για τη διαµόρφωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας, καθώς και εισηγήσεις για διεξαγωγή µελετών για θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου µάθησης που αφορούν στην
οικεία περιφέρεια,
ε) επικοινωνούν, ενηµερώνουν και κινητοποιούν τις τοπικές επιχειρήσεις για την πρακτική άσκηση ή µαθητεία
των καταρτιζοµένων στα επίπεδα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τρία (3) και πέντε (5), µε βάση
τις κατευθύνσεις του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.,
στ) υποστηρίζουν τη µαθητεία σε κάθε περιφέρεια της
Χώρας, µε βάση τις κατευθύνσεις του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ..
7. Μέχρι το τέλος Ιουλίου εκάστου έτους, κάθε
Σ.Σ.Π.Α.Ε. συντάσσει ετήσια έκθεση για τα πεπραγµένα
του και για τον προγραµµατισµό του επόµενου έτους. Η
έκθεση υποβάλλεται από το Συντονιστή του Σ.Σ.Π.Α.Ε.
προς τον Πρόεδρο του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Άρθρο 7
Κεντρική Επιστηµονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.)
1. 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.
2. α) Η Κ.Ε.Ε. απαρτίζεται από εννέα (9) µέλη, τα οποία ορίζονται µε τριετή θητεία.

β) Μέλη της Κεντρικής Επιστηµονικής Επιτροπής είναι:
α) ένας (1) καθηγητής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ως Πρόεδρος, µε τον αναπληρωτή του,
β) δύο (2) εµπειρογνώµονες σε θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τοµείς αναπτυξιακής
προτεραιότητας της χώρας, µε τους αναπληρωτές τους,
γ) ένας (1) Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου των
κλάδων ΠΕ80 έως και ΠΕ89, µε τον αναπληρωτή του,
δ) ένας (1) εκπαιδευτικός αυξηµένων προσόντων, µε
εµπειρία σε θέσεις ευθύνης και µε εξειδίκευση στην εκπαιδευτική διοίκηση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, µε τον αναπληρωτή
του,
ε) ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., µε αναπληρωτή του τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Τεκµηρίωσης και Επικοινωνίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.,
στ) ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε αναπληρωτή του τον Προϊστάµενο του Τµήµατος
Α΄ Σπουδών και Εφαρµογής Προγραµµάτων Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης,
ζ) ο Διευθύνων Σύµβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, µε τον αναπληρωτή του, ο οποίος προτείνεται από το Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
η) ο Πρόεδρος του Ι.Ε.Π., µε τον αναπληρωτή του, ο οποίος προτείνεται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π..
3. Η Κ.Ε.Ε. εισηγείται, προτείνει ή γνωµοδοτεί στους
Γενικούς Γραµµατείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που εµπλέκονται στην επαγγελµατική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου µάθηση, ύστερα από ερώτηµά τους, ιδίως για τα ακόλουθα θέµατα:
α) την επιστηµονική τεκµηρίωση των εισηγήσεων ή
προτάσεων του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.,
β) τις εξελίξεις των εκπαιδευτικών διαδροµών και των
εκπαιδευτικών µεθόδων των Ι.Ε.Κ., του Μεταλυκειακού
Έτους - Τάξης Μαθητείας, των ΕΠΑ.Λ., των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και των Ε.Σ.Κ., συµπεριλαµβανοµένων των τοµέων και ειδικοτήτων της Ε.Ε.Κ.,
γ) τη διερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των ενηλίκων και την ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών µεθόδων,
δ) την εισήγηση για εκπόνηση ερευνών και µελετών
για θέµατα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης
και Δια βίου µάθησης και σύνδεσής τους µε την αγορά
εργασίας,
ε) τη διενέργεια της αξιολόγησης για τον χαρακτηρισµό των ΕΠΑ.Λ. που ήδη λειτουργούν σε Π.ΕΠΑ.Λ., σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 17 και τη σύνταξη σχετικής εισήγησης προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.,
στ) τα κριτήρια για την επιλογή των διευθυντών
Π.ΕΠΑ.Λ. και για την ανανέωση της θητείας τους,
ζ) τα κριτήρια για την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών για τοποθέτηση στα
Π.ΕΠΑ.Λ.,
η) τα θέµατα του Εκπαιδευτικού Οδηγού του άρθρου
19,
θ) τη διαµόρφωση του πλαισίου αξιολόγησης των
Π.ΕΠΑ.Λ., Πειραµατικών και Θεµατικών Ι.Ε.Κ..
4. Η Κ.Ε.Ε. συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου της, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε ό-
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λα τα µέλη τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από τη
συνεδρίαση, εκτός αν αυτή είναι έκτακτη, οπότε η πρόσκληση µπορεί να αποσταλεί και µία (1) ηµέρα πριν από
τη συνεδρίαση. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά
µία (1) φορά τον µήνα και εκτάκτως κατά την κρίση του
Προέδρου, όταν προκύπτουν έκτακτα θέµατα προς συζήτηση. Η Κ.Ε.Ε. µπορεί να συνεδριάζει και µε τηλεδιάσκεψη. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της συντάσσονται πρακτικά, τα οποία τηρούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Η Κ.Ε.Ε. υποστηρίζεται διοικητικά από
τη Διεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. &
Δ.Β.Μ. της Γενικής Γραµµατείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. Στα
µέλη της Κ.Ε.Ε. καταβάλλονται δαπάνες µετακίνησης
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α΄94) και αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις.
5. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της Κ.Ε.Ε. εφαρµόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).
6. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η Κ.Ε.Ε. δύναται
να συνεργάζεται µε. Επιµελητήρια, Ιδρύµατα, Επιστηµονικούς Φορείς και Ινστιτούτα των κοινωνικών εταίρων,
Οργανισµούς Ερευνών και Μελετών το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και
λοιπούς Φορείς. Επίσης, δύναται να καλεί διάφορους εµπειρογνώµονες ή υπηρεσιακούς παράγοντες αρµόδιων
παραγωγικών Υπουργείων ή εκπροσώπους φορέων στις
συνεδριάσεις της, για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικών µε τα προς συζήτηση θέµατα.
Άρθρο 8
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων:
α) Συγκροτείται το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. του άρθρου 5 και καθορίζονται οι λοιπές αρµοδιότητές του, στο πλαίσιο της αποστολής του, σύµφωνα µε την περ. ζ΄ της παρ. 3 του ίδιου
άρθρου.
β) Ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν ιδίως,
στον ορισµό των µελών και τη συγκρότηση του
Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., τον τρόπο λειτουργίας και τη διαδικασία άσκησης των αρµοδιοτήτων του, τον τρόπο και τη διαδικασία σύνταξης και υποβολής των εισηγήσεων, προτάσεων και γνωµοδοτήσεών του, ορίζεται ο γραµµατέας
του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και ρυθµίζεται κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα.
γ) Ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν ιδίως,
στον ορισµό των µελών και τη συγκρότηση των
Σ.Σ.Π.Α.Ε., τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης των αρµοδιοτήτων τους, όπως προβλέπονται στο άρθρο 6, τη
λειτουργία τους ανάλογα µε τα αντικείµενα που εξετάζονται, τον τρόπο και τη διαδικασία σύνταξης και υποβολής των εισηγήσεων, προτάσεων ή γνωµοδοτήσεών
τους, τη στελέχωση και οργάνωση της γραµµατείας
τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα.
δ) Ορίζονται τα µέλη της Κ.Ε.Ε., σύµφωνα µε την παρ.
2 του άρθρου 7.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.:

α) Συνιστώνται και συγκροτούνται τα Κλαδικά Συµβούλια Δεξιοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 5, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν στον ορισµό µελών και
στη συγκρότησή τους, την εξειδίκευση της λειτουργίας
τους, τον τρόπο και τη διαδικασία σύνταξης και υποβολής των εισηγήσεων και προτάσεών τους, ορίζεται ο
γραµµατέας τους και ρυθµίζεται κάθε άλλο ειδικότερο
ζήτηµα.
β) Συνιστώνται περισσότερα του ενός Σ.Σ.Π.Α.Ε. στην
Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 6.
γ) Συγκροτούνται τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο
6.
3.
Με
απόφαση
του
Γενικού
Γραµµατέα
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., ύστερα από εισήγηση των οικείων
Σ.Σ.Π.Α.Ε., δύναται να ορίζονται εµπειρογνώµονες για
την επιστηµονική τεκµηρίωση και την επεξεργασία των
ζητηµάτων που άπτονται των αρµοδιοτήτων τους.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται το ύψος και ο
τρόπος καταβολής της αποζηµίωσης στα µέλη της
Κ.Ε.Ε. για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις, εντός
των ορίων και µε τις προϋποθέσεις των εδαφίων τρίτο,
πέµπτο και έκτο της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Σ.Κ.) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (ΕΠΑ.Σ.) ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.
Άρθρο 9
Σκοπός των Επαγγελµατικών Σχολών Κατάρτισης και
των Επαγγελµατικών Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
1. Η µεταγυµνασιακή επαγγελµατική εκπαίδευση και
κατάρτιση, επιπέδου τρία (3), παρέχεται από τις Ε.Σ.Κ.
και τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ..
2. Σκοπός των ανωτέρω σχολών είναι:
α) η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αποφοίτους µε τίτλο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή τίτλο ισότιµο προς αυτόν,
β) η αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής, η αναβάθµιση των βασικών δεξιοτήτων των κατόχων τίτλων υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισότιµων προς αυτούς και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας και
γ) η µέριµνα για την ένταξη στην επαγγελµατική ζωή
ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών οµάδων σε ό,τι αφορά στις Ε.Σ.Κ.,
δ) ειδικότερα, οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. παρέχουν µεταγυµνασιακή επαγγελµατική εκπαίδευση επιπέδου τρία (3), εφαρµόζοντας το δυικό σύστηµα, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην
τάξη µε την µαθητεία σε εργασιακό χώρο.
3. Οι Ε.Σ.Κ. µπορεί να είναι δηµόσιες ή ιδιωτικές, ηµερήσιες ή εσπερινές.
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Άρθρο 10
Όροι και διαδικασία ίδρυσης των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ.
Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

λεγχος των ΕΠΑ.Σ. και των Πειραµατικών ΕΠΑΣ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ασκούνται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

1. Οι δηµόσιες Ε.Σ.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, ως σύνολο αρµοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδοµής, λειτουργούν ως αποκεντρωµένες
υπηρεσίες
υπαγόµενες
στη
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Για τη στέγαση των δηµόσιων Ε.Σ.Κ. χρησιµοποιούνται κτήρια σχολικών µονάδων Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), σχολικών
εργαστηρίων, καθώς και άλλα κτήρια, τα οποία πληρούν
τις σχετικές προϋποθέσεις, ύστερα από απόφαση παραχώρησης των αναγκαίων χώρων λειτουργίας από το αρµόδιο κατά περίπτωση όργανο. Οι δηµόσιες Ε.Σ.Κ. δύνανται να διαθέτουν οργανωµένα εργαστήρια για την παροχή εργαστηριακής κατάρτισης.
2. Η αρµοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας των
δηµόσιων Ε.Σ.Κ. άλλων Υπουργείων ανήκει στον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό, ενώ η αρµοδιότητα διαµόρφωσης
και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.
3. Είναι δυνατή η ίδρυση Ε.Σ.Κ. και από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Για τη λειτουργία των
Ε.Σ.Κ. των Ν.Π.Δ.Δ. απαιτείται προηγούµενη χορήγηση
άδειας, σύµφωνα µε την περ. 5 της υποπαρ. Θ.3 της παρ.
Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και
διέπονται, όσον αφορά στα θέµατα τροποποίησης άδειας, ανανέωσης, επικαιροποίησης, µεταβίβασης και ανάκλησης αυτής από την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και, όσον αφορά στις πειθαρχικές παραβάσεις και κυρώσεις, από το άρθρο 26α
του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).
4. Οι ιδιωτικές Ε.Σ.Κ. αδειοδοτούνται και λειτουργούν
µε ανάλογη εφαρµογή της υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012. Οι ιδιωτικές Ε.Σ.Κ. διέπονται, όσον αφορά στα θέµατα τροποποίησης άδειας,
ανανέωσης, επικαιροποίησης, µεταβίβασης και ανάκλησης αυτής από την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 και, όσον αφορά στις πειθαρχικές παραβάσεις και κυρώσεις, από το άρθρο 26α του
ν. 4186/2013.
5. Η εποπτεία και ο έλεγχος των Ε.Σ.Κ. άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. ασκείται από τον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό ή από το αρµόδιο όργανο του Ν.Π.Δ.Δ., αντίστοιχα. Η εποπτεία και ο έλεγχος των δηµοσίων Ε.Σ.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
εποπτεία των ιδιωτικών Ε.Σ.Κ., καθώς και η αρµοδιότητα
διαµόρφωσης του εκπαιδευτικού πλαισίου των Ε.Σ.Κ.
του παρόντος ανήκει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.
6. Είναι δυνατή η ίδρυση Πειραµατικών ΕΠΑΣ µαθητείας του ΟΑΕΔ µε αποστολή την προώθηση της ανάπτυξης και πειραµατικής εφαρµογής µοντέλου καινοτόµου
λειτουργίας στη βάση ειδικών προδιαγραφών, ιδίως εκπαιδευτικής µεθοδολογίας, εκπαιδευτικού προσωπικού,
στοχευµένων ειδικοτήτων, εποπτικών µέσων διδασκαλίας, υποδοµών, εργαστηριακού εξοπλισµού και συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, οι οποίες θα τηρούν τις
ρυθµίσεις των άρθρων 10 έως και 13. Η εποπτεία και ο έ-

Άρθρο 11
Φοίτηση στις Ε.Σ.Κ. και στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας
του Ο.Α.Ε.Δ.
1. Η φοίτηση στις Ε.Σ.Κ. και τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του
Ο.Α.Ε.Δ. είναι διετής και περιλαµβάνει τις τάξεις Α΄ και
Β΄. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυµνασίου ή άλλου ισότιµου τίτλου και
στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι µαθητευόµενοι που προάγονται από την Α΄ τάξη. Οι προαγωγικές εξετάσεις στην
Α΄ τάξη, όπως και αυτές µε βάση τις οποίες θα κριθεί επιτυχής η παρακολούθηση στη Β΄ τάξη, διεξάγονται εντός των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.,
στα µαθήµατα και στις επαγγελµατικές ασκήσεις που έχουν ασκηθεί οι µαθητευόµενοι.
2. Οι τάξεις Α΄ και Β΄ των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., οργανώνονται σε τµήµατα ειδικότητας. Σε κάθε ειδικότητα περιλαµβάνονται «Πρόγραµµα
µάθησης στην εκπαιδευτική δοµή» και «πρακτική άσκηση» ή «Πρόγραµµα µάθησης σε εργασιακό χώρο» , σύµφωνα µε τον Οδηγό Κατάρτισης.
3. Στις Ε.Σ.Κ., το «Πρόγραµµα µάθησης σε εργασιακό
χώρο» διέπεται από σύµβαση, που συνάπτεται µεταξύ
του φορέα λειτουργίας της Ε.Σ.Κ. και του εργοδότη, φυσικού ή νοµικού προσώπου, ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, µε δυνατότητα παροχής κινήτρων πρόσληψης του
µαθητευοµένου µετά το πέρας της µαθητείας. Η πρακτική άσκηση και το πρόγραµµα µάθησης σε εργασιακό χώρο τόσο στους ιδιωτικούς όσο και στους φορείς του δηµοσίου είναι δυνατόν να χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.
4. Η φοίτηση στις δηµόσιες Ε.Σ.Κ. και στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. είναι δωρεάν.
5. Οι δηµόσιες και ιδιωτικές Ε.Σ.Κ., καθώς και οι
ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. είναι δυνατόν να παρέχουν επαγγελµατική εκπαίδευση - κατάρτιση διά ζώσης,
εξ αποστάσεως εκπαίδευση-κατάρτιση, σύγχρονη ή ασύγχρονη ή µικτή, µε βάση τους Οδηγούς Κατάρτισης
των ειδικοτήτων κατάρτισης. Στους Οδηγούς Κατάρτισης µπορεί να περιλαµβάνονται η χρήση νέων τεχνολογιών, η αξιοποίηση ψηφιακού περιβάλλοντος, κατάλληλο
εκπαιδευτικό υλικό για εξ αποστάσεως µάθηση και η κατανοµή µεταξύ της διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης-κατάρτισης.
6. Κάθε καταρτιζόµενος µπορεί να παρακολουθεί σε
µία µόνο Ε.Σ.Κ. ή ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., µια
µόνο ειδικότητα καθόλη τη διάρκεια της κατάρτισής του,
συµπεριλαµβανοµένης της πρακτικής άσκησης ή του
προγράµµατος µάθησης σε εργασιακό χώρο. Οι καταρτιζόµενοι δεν δύνανται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δοµές εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Για καταρτιζόµενους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.) ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής
γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76.
7. α) Για τους καταρτιζόµενους των δηµοσίων Ε.Σ.Κ.
και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. η έκδοση των πι-
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στοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση, καθώς και το πρόγραµµα µάθησης σε εργασιακό χώρο, εφόσον οι καταρτιζόµενοι δεν είναι άµεσα ή έµµεσα ασφαλισµένοι, παρέχονται
δωρεάν από δηµόσια νοσοκοµεία ή από φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Το Δηµόσιο καλύπτει τις δαπάνες ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης των καταρτιζοµένων, που έπαθαν ατύχηµα κατά την άσκηση σε
εργαστηριακό χώρο, που χρησιµοποιείται από τις δηµόσιες Ε.Σ.Κ., τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή στους
χώρους εργασίας, κατά το µέρος που οι δαπάνες αυτές
δεν καλύπτονται από άµεση ή έµµεση ασφάλιση.
β) Ειδικότερα, οι µαθητευόµενοι των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. υπάγονται ασφαλιστικά στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)
για το διάστηµα της µαθητείας στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθένειας
σε χρήµα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιµος. Για τις ασφαλιστικές εισφορές εφαρµόζεται αναλογικά η περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995
(Α΄ 185), κατά την οποία οι εισφορές υπολογίζονται µε
βάση το ήµισυ των πράγµατι καταβαλλόµενων εισφορών.
Άρθρο 12
Κανονισµοί Λειτουργίας των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ.
Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
1. Με τον Κανονισµό Λειτουργίας των δηµόσιων Ε.Σ.Κ.
αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο οποίος καταρτίζεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρ. 17 του άρθρου 15, ρυθµίζονται:
α) τα θέµατα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της σπουδαστικής ζωής των καταρτιζοµένων
στον χώρο κατάρτισής τους, στον καθορισµό των διακοπών και αργιών των Ε.Σ.Κ., κάθε ειδικό, τεχνικό και λεπτοµερειακό θέµα που αφορά στην παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης και στην πρακτική άσκηση ή στο πρόγραµµα µάθησης σε εργασιακό χώρο των καταρτιζοµένων, καθώς και στα πειθαρχικά παραπτώµατά τους και τη
διαδικασία µε την οποία προβλέπονται και επιβάλλονται
πειθαρχικές ποινές,
β) την πρόβλεψη και εξειδίκευση των αρµόδιων οργάνων, των διαδικασιών και των κριτηρίων για τη διασφάλιση της ποιότητας σε Ε.Σ.Κ. στο πλαίσιο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
γ) τον τρόπο και τη διαδικασία για τη διασφάλιση των
αναγκαίων προϋποθέσεων διαφάνειας όλων των διοικητικών και διδακτικών διαδικασιών και αποφάσεων, που ακολουθούνται στις Ε.Σ.Κ.,
δ) την εξειδίκευση των κριτηρίων της πιστοποίησης
των αποφοίτων των δηµόσιων Ε.Σ.Κ. αρµοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και της απορρόφησής τους από την αγορά εργασίας, καθώς και της
διαδικασίας αξιολόγησης δοµών και µαθησιακών αποτελεσµάτων,
ε) τον τύπο και τη διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών,
στ) τη διαδικασία και τον τρόπο εγγραφών και µετεγγραφών,
ζ) τα υπηρεσιακά έγγραφα που οφείλουν να τηρούν οι
δηµόσιες Ε.Σ.Κ. σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή και η
χρονική διάρκεια τήρησης αυτών,

η) τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών των Ε.Σ.Κ.,
θ) το σύστηµα και οι διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των Ε.Σ.Κ., καθώς και τα αρµόδια όργανα παρακολούθησής τους και
ι) κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό θέµα που αφορά στην
οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων Ε.Σ.Κ..
2. Με τον Κανονισµό Λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ. και των
Πειραµατικών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος
καταρτίζεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 10
του άρθρου 15, ρυθµίζονται, πλέον των θεµάτων της
παρ. 1, ο τρόπος διοίκησης και οργάνωσης των ΕΠΑ.Σ.
και των Πειραµατικών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., ο
ορισµός των κλάδων και των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στις ΕΠΑ.Σ. και στις Πειραµατικές
ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., θέµατα παροχής εκπαιδευτικού έργου, καθώς και το πλαίσιο αξιολόγησής
τους. Στις ανωτέρω Σχολές δύναται να λειτουργεί Γραφείο Επαγγελµατικής Ανάπτυξης και Σταδιοδροµίας
(Γ.Ε.Α.Σ.). Οι αρµοδιότητες των Γ.Ε.Α.Σ., καθώς και θέµατα στελέχωσης, οργάνωσης και λειτουργίας τους εξειδικεύονται στον Κανονισµό Λειτουργίας του προηγούµενου εδαφίου.
3. Με τον Κανονισµό Λειτουργίας των Ιδιωτικών
Ε.Σ.Κ., ο οποίος καταρτίζεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρ. 17 του άρθρου 15, ρυθµίζονται, πλέον των θεµάτων της παρ. 1, θέµατα που αφορούν:
α) στα προσόντα και τα κωλύµατα για την πρόσληψη
των οργάνων διοίκησης των ιδιωτικών Ε.Σ.Κ., καθώς και
στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους,
β) στην υπηρεσιακή και πειθαρχική κατάσταση του
προσωπικού τους, καθώς και στα θέµατα επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων στους ιδιοκτήτες ή τους εκπροσώπους των ιδιωτικών Ε.Σ.Κ.,
γ) στο σύστηµα και τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησής τους, τα αρµόδια όργανα παρακολούθησης,
τα είδη των παραβάσεων και τις κυρώσεις, καθώς και τα
αρµόδια όργανα επιβολής και εκτέλεσης των κυρώσεων,
δ) σε κάθε άλλο ειδικότερο θέµα σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία τους,
4. Με τον Κανονισµό Λειτουργίας των δηµοσίων Ε.Σ.Κ.
αρµοδιότητας άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ, ο οποίος
καταρτίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. α) της
παρ. 11 του άρθρου 15 ρυθµίζονται, πλέον των θεµάτων
της παρ. 1, θέµατα που αφορούν:
α) στον τρόπο διοίκησης και οργάνωσης των Ε.Σ.Κ. αρµοδιότητας άλλου Υπουργείου ή Ν.Π.Δ.Δ.,
β) στο σύστηµα και τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των Ε.Σ.Κ., τα αρµόδια όργανα παρακολούθησης των Ε.Σ.Κ., τα είδη των παραβάσεων και τις κυρώσεις καθώς και τα αρµόδια όργανα επιβολής και εκτέλεσης των κυρώσεων,
γ) σε κάθε άλλο ειδικότερο θέµα σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία των Ε.Σ.Κ. αρµοδιότητας άλλου Υπουργείου ή Ν.Π.Δ.Δ..
Άρθρο 13
Διοίκηση και στελέχωση των Ε.Σ.Κ.
1. α) Η διοίκηση της Ε.Σ.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ασκείται από τον Διευθυντή.
β) Διευθυντής δηµόσιας Ε.Σ.Κ. αρµοδιότητας του Υ-
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πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µπορεί να είναι
µόνιµος δηµόσιος υπάλληλος ή µόνιµος εκπαιδευτικός
της δηµόσιας εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής πρέπει να διαθέτει αυξηµένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, πτυχίο
ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο της
αλλοδαπής και σηµαντική εµπειρία σε θέση ευθύνης
στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
γ) Ο Διευθυντής επιλέγεται ύστερα από ανοικτή πρόσκληση, η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) και η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων και στο πρόγραµµα «Διαύγεια».
δ) Οι υποψήφιοι Διευθυντές, αξιολογούνται από τριµελή επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων σύµφωνα µε την περ.
β΄ της παρ. 15 του άρθρου 15.
Μετά την αξιολόγηση, η επιτροπή επιλέγει τους Διευθυντές των δηµόσιων Ε.Σ.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η απόσπασή τους
πραγµατοποιείται κατ’ εφαρµογή της περ. γ΄ της παρ. 11
του άρθρου 15 ενώ η τοποθέτησή τους πραγµατοποιείται
κατ’ εφαρµογή της περ. γ΄ της παρ. 15 του άρθρου 15.
ε) Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής. Η υπηρεσία
του στη θέση του Διευθυντή, ως προς την οργανική θέση
που κατείχε είναι συνεχής, µετά δε τη λήξη της θητείας
του, αυτός επανέρχεται αυτοδικαίως στον φορέα όπου
υπηρετούσε, πριν την επιλογή του ως Διευθυντή. Ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων του Διευθυντή δηµοσίου
Ε.Σ.Κ., αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών
καθηκόντων, εφόσον πρόκειται για µόνιµο εκπαιδευτικό
της δηµόσιας εκπαίδευσης, και ως χρόνος άσκησης διοίκησης εκπαιδευτικής µονάδας.
2. Ο Διευθυντής δηµόσιας Ε.Σ.Κ. είναι υπεύθυνος για
την εύρυθµη λειτουργία, διοικητικός υπεύθυνος, πειθαρχικός προϊστάµενος, καθώς και οικονοµικός υπεύθυνός
της.
Ο Διευθυντής ασκεί ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) συντονίζει και έχει την ευθύνη για την εύρυθµη διοικητική λειτουργία της Ε.Σ.Κ.,
β) µεριµνά και έχει την ευθύνη για την τήρηση των νόµων και των εγκυκλίων κατά την έκδοση των αποφάσεων αρµοδιότητας της Ε.Σ.Κ.,
γ) αναθέτει στους εκπαιδευτές της Ε.Σ.Κ. συγκεκριµένα καθήκοντα που συνδέονται µε το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, βάσει των Οδηγών Κατάρτισης, και τους
αξιολογεί,
δ) µεριµνά και έχει την ευθύνη για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενηµέρωση της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., εντύπως
ή και ηλεκτρονικά, και συνεργάζεται µε την Κεντρική Υπηρεσία και τις αρµόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων για τη ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητάς του,
ε) υπογράφει κάθε έγγραφο της Ε.Σ.Κ.,
στ) εποπτεύει και στηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία
του θεωρητικού και εργαστηριακού µέρους, καθώς και
της πρακτικής άσκησης ή του προγράµµατος µάθησης σε
εργασιακό χώρο,
ζ) προωθεί και συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης

των δοµών και των παρεχόµενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Ο Διευθυντής δηµόσιας Ε.Σ.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων δεν µπορεί να
παρέχει εκπαιδευτικό έργο ως εκπαιδευτής Ε.Σ.Κ., δηµόσιας
ή
ιδιωτικής,
ή
άλλης
δοµής
της
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν..
3. Σε κάθε δηµόσια Ε.Σ.Κ. που φοιτούν ογδόντα (80)
εκπαιδευόµενοι τοποθετείται Υποδιευθυντής, µόνιµος
εκπαιδευτικός της δηµόσιας εκπαίδευσης, µε τουλάχιστον τριετή (3) εκπαιδευτική υπηρεσία στην επαγγελµατική εκπαίδευση ή κατάρτιση, γνώση και εµπειρία σε διδακτικές µεθόδους της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, την επιµόρφωση εκπαιδευτών, να µπορεί να
παρακολουθήσει και να εποπτεύει την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και να συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησή της. Ο Υποδιευθυντής επιλέγεται ύστερα από ανοικτή
πρόσκληση, η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου
Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) και η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων και στο πρόγραµµα «Διαύγεια». Οι υποψήφιοι Υποδιευθυντές αξιολογούνται από τριµελή επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
4. Οι εκπαιδευτές που διδάσκουν στις Ε.Σ.Κ. είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών ή και εµπειροτέχνες µε επαγγελµατική εµπειρία σε συναφές γνωστικό
αντικείµενο των µαθηµάτων της ειδικότητας που διδάσκουν. Οι απαιτούµενοι τίτλοι σπουδών και επιπλέον
προσόντα για τη διδασκαλία µαθηµάτων των ειδικοτήτων προσδιορίζονται στους Οδηγούς Κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ε.Σ.Κ..
5. Σε κάθε δηµόσια Ε.Σ.Κ. υπηρετεί διοικητικό προσωπικό για τη γραµµατειακή υποστήριξη και την εξυπηρέτηση του οργανωτικού σχεδιασµού - προγραµµατισµού για
την πραγµατοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, το διοικητικό προσωπικό µεριµνά ιδίως για την
τήρηση πρωτοκόλλου και αλληλογραφίας, τη διακίνηση
εγγράφων, την αρχειοθέτηση αυτών και την επιµέλεια
της αλληλογραφίας, την αναπαραγωγή των εγγράφων
και του λοιπού έντυπου διοικητικού ή εκπαιδευτικού υλικού, τη συµπλήρωση και τήρηση των προβλεπόµενων εντύπων και εγγράφων, καθώς και τη συνεχή ενηµέρωση
του πληροφοριακού συστήµατος των Ε.Σ.Κ. της
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν..
Στις Ε.Σ.Κ., όπου φοιτούν έως εκατόν είκοσι (120) καταρτιζόµενοι, τοποθετείται ένας (1) διοικητικός υπάλληλος, ενώ στις Ε.Σ.Κ. στις οποίες φοιτούν πλέον των εκατόν είκοσι (120) καταρτιζοµένων τοποθετούνται δύο (2)
διοικητικοί υπάλληλοι.
6. Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού των δηµοσίων Ε.Σ.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων δύναται να καλύπτονται:
α) µε µετατασσόµενους υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς
ή διοικητικούς, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ Διοικητικού ή ΔΕ του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή των εποπτευόµενων φορέων του ή οποιασδήποτε άλλης δηµόσιας υπηρεσίας. Η µετάταξη των ανωτέρω διενεργείται βάσει
των ισχυουσών διατάξεων περί Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας,
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β) µε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι αποσπώνται, ύστερα από
αίτησή τους, για την άσκηση διοικητικού έργου.
Άρθρο 14
Τίτλοι επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
και επαγγελµατικά δικαιώµατα - Τροποποίηση
του άρθρου 25 του ν. 4186/2013
Οι περ. α΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 25 του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίστανται και η παρ. 1 του
άρθρου 25 του ν. 4186/2013 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Καθιερώνονται οι ακόλουθοι τίτλοι επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:
α. Πτυχίο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου τρία (3), που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.),
των Επαγγελµατικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και
των Επαγγελµατικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) του
Ο.Α.Ε.Δ., ύστερα από πιστοποίηση.
β. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.).
γ. Απολυτήριο Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) επιπέδου 4 (ισότιµο µε το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου),
που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) µετά από ενδοσχολικές εξετάσεις.
δ. Πτυχίο Επαγγελµατικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης, επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Επαγγελµατικών Λυκείων
(ΕΠΑ.Λ.) µετά από ενδοσχολικές εξετάσεις.
ε. Πτυχίο Επαγγελµατικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. µετά από πιστοποίηση,
στ. Δίπλωµα Επαγγελµατικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους
αποφοίτους Ι.Ε.Κ. µετά από πιστοποίηση.
ζ. Πιστοποιητικό Επάρκειας, που χορηγείται σε επαγγελµατίες οι οποίοι παρακολούθησαν σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης πρόγραµµα Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής
Κατάρτισης συµβατό µε το εκάστοτε ισχύον επαγγελµατικό περίγραµµα προκειµένου να εκσυγχρονίσουν ή αναβαθµίσουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες
του επαγγέλµατος, µετά από επιτυχή συµµετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον
ΕΟΠΠΕΠ ή υπό την εποπτεία του.»
Άρθρο 15
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, δύναται να ιδρύονται δηµόσιες
Ε.Σ.Κ. αρµοδιότητας άλλων Υπουργείων, να ρυθµίζεται ο
τρόπος κάλυψης των δαπανών και κάθε άλλο ειδικότερο
θέµα.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, δύναται να συγχωνεύονται και να καταργούνται δηµόσιες Ε.Σ.Κ. αρµοδιότητας άλλων Υπουργείων, καθώς

και να ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα. Όταν η εν λόγω
συγχώνευση ή κατάργηση προκαλεί δαπάνη, η κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται µε τη σύµπραξη
και του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία ρυθµίζονται και ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων, δύναται να ιδρύονται Ε.Σ.Κ.
αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατά κύριο λόγο για ευπαθείς και ευάλωτες οµάδες,
καθώς και να ρυθµίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, καθορίζεται η
ωριαία αποζηµίωση των εκπαιδευτών των δηµόσιων
Ε.Σ.Κ., καθώς και των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ..
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του αρµόδιου οργάνου του Ν.Π.Δ.Δ. προς τον Υπουργό που το εποπτεύει, δύναται να ιδρύονται Ε.Σ.Κ.
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, να ρυθµίζονται ο
τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών και κάθε
άλλο ειδικότερο θέµα.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, δύναται να συγχωνεύονται και να καταργούνται
Ε.Σ.Κ. νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και ΕΠΑ.Σ.
Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και να ρυθµίζεται κάθε
άλλο ειδικότερο θέµα. Όταν η εν λόγω συγχώνευση ή
κατάργηση προκαλεί δαπάνη, η κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται µε τη σύµπραξη και του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία ρυθµίζονται και ο τρόπος
και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών.
7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, οι ΕΠΑ.Σ. που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος και οι οποίες εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία, πλην του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να µετατρέπονται σε δηµόσιες
Ε.Σ.Κ., άλλως καταργούνται, µε την ολοκλήρωση των
σπουδών όσων φοιτούν σε αυτές κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση εκκαθάρισης, η κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται µε τη σύµπραξη και του Υπουργού Οικονοµικών.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και σύµφωνη γνώµη του
Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., ιδρύονται ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή
δύνανται να ιδρύονται και Πειραµατικές ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και ρυθµίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα για τη λειτουργία
της επαγγελµατικής κατάρτισης µε εξ αποστάσεως εκπαίδευση-κατάρτιση στις Ε.ΠΑ.Σ. Μαθητείας του
Ο.Α.Ε.Δ..
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10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή
του Ο.Α.Ε.Δ., καταρτίζεται ο Κανονισµός Λειτουργίας
των ΕΠΑ.Σ. και των Πειραµατικών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του
Ο.Α.Ε.Δ..
11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού:
α) Καταρτίζονται οι Κανονισµοί Λειτουργίας των δηµοσίων Ε.Σ.Κ. αρµοδιότητας άλλων Υπουργείων ή
Ν.Π.Δ.Δ..
β) Ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στον ορισµό
και την επιλογή των Διευθυντών και των εκπαιδευτών
των δηµόσιων Ε.Σ.Κ. αρµοδιότητας άλλων Υπουργείων
και Ν.Π.Δ.Δ..
γ) Πραγµατοποιείται, όπου απαιτείται, η απόσπαση
των Διευθυντών δηµόσιων Ε.Σ.Κ. που έχουν επιλεγεί.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, ρυθµίζονται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών της αµειβόµενης πρακτικής
άσκησης και του προγράµµατος µάθησης στον εργασιακό χώρο στις δηµόσιες Ε.Σ.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, η συµµετοχή του Δηµοσίου στις εισφορές και τις αµοιβές των εκπαιδευόµενων στις Ε.Σ.Κ., τις εισφορές και καταβολές αµοιβών
των εργοδοτών στους εκπαιδευόµενους στις Ε.Σ.Κ. κατά
τη διάρκεια της αµειβόµενης πρακτικής άσκησης ή του
προγράµµατος µάθησης τον εργασιακό χώρο, καθώς και
κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και του κατά περίπτωση
συναρµόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης προγράµµατος µάθησης στον εργασιακό χώρο και πρακτικής άσκησης για τους εκπαιδευόµενους των Ε.Σ.Κ. αρµοδιότητας άλλων Υπουργείων ή
Ν.Π.Δ.Δ..
14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Υγείας, ρυθµίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών, καθώς και οι προϋποθέσεις και τα θέµατα που αφορούν στην εφαρµογή της
παρ. 7 του άρθρου 11.
15. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων:
α) Δύνανται να συγχωνεύονται και να καταργούνται
Ε.Σ.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
β) Καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των δηµοσίων Ε.Σ.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, εξειδικεύονται τα απαιτούµενα προσόντα, προσδιορίζονται
τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, προβλέπονται τα
ειδικότερα θέµατα της διαδικασίας και του τρόπου αξιολόγησης και επιλογής, συγκροτείται η τριµελής επιτροπή της περ. δ) της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 13
και ρυθµίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
γ) Αποσπώνται και τοποθετούνται οι Διευθυντές και οι

Υποδιευθυντές των δηµοσίων Ε.Σ.Κ. αρµοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, οι οποίοι έχουν επιλεγεί.
δ) Καθορίζονται τα κριτήρια, οι όροι, οι προϋποθέσεις
και οι διαδικασίες επιλογής των εκπαιδευτών των δηµοσίων Ε.Σ.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, θέµατα που αφορούν στην τοποθέτηση
διοικητικού προσωπικού, τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, τις διαδικασίες, τις προϋποθέσεις και τους όρους αξιολόγησης και επιλογής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
16. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο ζήτηµα για τη λειτουργία της επαγγελµατικής κατάρτισης στις Ε.Σ.Κ. µε εξ αποστάσεως εκπαίδευση-κατάρτιση.
17. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. εκδίδονται οι Κανονισµοί Λειτουργίας
των δηµόσιων Ε.Σ.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και των ιδιωτικών Ε.Σ.Κ..
18. Με απόφαση του αρµόδιου Γενικού Διευθυντή κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και, εφόσον
δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης, του Γενικού Γραµµατέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, χορηγείται
σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, σύµφωνα µε την παρ. 4
του άρθρου 10, άδεια λειτουργίας ιδιωτικής Ε.Σ.Κ..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Π.ΕΠΑ.Λ.)
Άρθρο 16
Σκοπός των Προτύπων Επαγγελµατικών
Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)
1. Σκοπός των Προτύπων Επαγγελµατικών Λυκείων
(Π.ΕΠΑ.Λ.) είναι:
α) Η ανάπτυξη ενός από τους κύριους πυλώνες στήριξης και εφαρµογής του κοινού στρατηγικού σχεδιασµού
της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης, µε την ουσιαστική συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασµό τους.
β) Η ενίσχυση του βαθµού αυτονοµίας των µονάδων επαγγελµατικής εκπαίδευσης, µε ενεργό ρόλο των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας.
γ) Η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες σχολές και τµήµατα των Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, στη διδακτική των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων, καθώς και στην οργάνωση, διοίκηση, αξιολόγηση και διαχείριση σχέσεων στο επίπεδο της σχολικής µονάδας.
δ) Η ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών, ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών.
ε) Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών των επαγγελµατικών ειδικοτήτων στα αντικείµενα της διδασκαλίας
τους. Την επιµόρφωση συνδράµουν ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεις της περιοχής.
στ) Η πιλοτική εφαρµογή:
στα) νέων προγραµµάτων σπουδών,
στβ) σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού,
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στγ) καινοτόµων διδακτικών πρακτικών,
στδ) προγραµµάτων αξιολόγησης της ποιότητας του
εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδοµής
των σχολικών µονάδων,
στε) νέων προτύπων διοίκησης και λειτουργίας του
σχολείου και
στστ) καλών πρακτικών µεθόδων διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης.
ζ) Η δοκιµαστική εισαγωγή νέων επαγγελµατικών τοµέων και ειδικοτήτων πριν την ευρεία εφαρµογή τους.
η) Η εναρµόνιση των επαγγελµατικών τοµέων και ειδικοτήτων µε τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, µε σκοπό
την πρακτική άσκηση και την επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων.
2. Κατά τα λοιπά, τα Π.ΕΠΑ.Λ. εξυπηρετούν, από κοινού µε τα υπόλοιπα σχολεία, τους σκοπούς της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης.
Άρθρο 17
Ίδρυση των Π.ΕΠΑ.Λ.
1. Τα Πρότυπα Επαγγελµατικά Λύκεια ιδρύονται ύστερα από πρόταση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και εισήγηση του οικείου
Σ.Σ.Π.Α.Ε., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του
άρθρου 21.
2. α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορούν, επίσης, να χαρακτηρίζονται ως
Πρότυπα Επαγγελµατικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. που ήδη λειτουργούν, καθώς και ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν σε νοµικά
πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα οποία δεν
χρηµατοδοτούνται από δηµόσιους πόρους.
β) Κριτήρια για τον χαρακτηρισµό των ΕΠΑ.Λ. ως Π.ΕΠΑ.Λ. συνιστούν ιδίως: α) τα προσόντα και η επάρκεια
του εκπαιδευτικού προσωπικού τους, β) η συµµετοχή σε
εκπαιδευτικά προγράµµατα, καινοτόµες δράσεις, ευρωπαϊκά προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης, γ) το
µέγεθός τους, δ) η τοποθεσία τους και ε) η συνεργασία
τους µε τοπικές επιχειρήσεις και Α.Ε.Ι. της περιφέρειας
στην οποία ανήκουν.
Άρθρο 18
Φοίτηση στα Π.ΕΠΑ.Λ.
1. Στην Α΄ τάξη των Π.ΕΠΑ.Λ. εισάγονται απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης µε βάση τον βαθµό του απολυτήριου τίτλου τους. Η προαγωγή των µαθητών από τη
µία τάξη στην άλλη διέπεται από τις διατάξεις περί προαγωγής και απόλυσης των µαθητών ΕΠΑ.Λ.. Κενές θέσεις που ανακύπτουν σε επόµενη της εισαγωγικής τάξης
καλύπτονται από ενδιαφερόµενους υποψηφίους, οι οποίοι έχουν δικαίωµα εγγραφής στην τάξη αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εγγραφής µαθητών ΕΠΑ.Λ. και
βάσει του βαθµού προαγωγής τους από την προηγούµενη τάξη.
2. Οι ενδιαφερόµενοι µαθητές, δύνανται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Π.ΕΠΑ.Λ. της επιλογής τους,
ανεξάρτητα από τον τόπο διαµονής τους.
3. Τα Π.ΕΠΑ.Λ., δύνανται να συνεργάζονται µε επιχειρήσεις του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα και να εφαρµόζουν νέες εκπαιδευτικές µεθόδους µε καινοτόµες προσεγγίσεις διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης, σύµφωνα
µε την παρ. 4. Η Κ.Ε.Ε. προτείνει στο Ι.Ε.Π. τις απαραίτη-

τες διαφοροποιήσεις στα εγκεκριµένα προγράµµατα
σπουδών των ΕΠΑ.Λ., όπως και ειδικά µαθήµατα, εφόσον έχουν ιδιαίτερο οικονοµικό - αναπτυξιακό χαρακτήρα για την περιοχή, όπως τεκµηριώνεται µε γνώµη των
οικείων Σ.Σ.Π.Α.Ε..
4. Στα Π.ΕΠΑ.Λ. καθιερώνεται πρακτική άσκηση κατά
τη διάρκεια της φοίτησης µία (1) ηµέρα της εβδοµάδας
και για έξι (6) ώρες, η οποία εντάσσεται στο πρόγραµµα
σπουδών των εργαστηριακών µαθηµάτων, σε φορείς του
δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή επιχειρήσεις ιδιωτικού τοµέα της περιοχής και σύµφωνα µε τις
προτάσεις των οικείων Σ.Σ.Π.Α.Ε.. Αν δεν εξασφαλίζονται θέσεις πρακτικής άσκησης, εφαρµόζεται το συµβατικό πρόγραµµα σπουδών.
5. Στα Π.ΕΠΑ.Λ. καθιερώνεται σύστηµα διοίκησης ποιότητας, που αναφέρεται: α) στο πλαίσιο παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, β) στις εισροές, που περιλαµβάνουν το διδακτικό υλικό, τα προγράµµατα και τους εκπαιδευτικούς, γ) στις διαδικασίες, που περιλαµβάνουν τις
διδακτικές µεθόδους και την εφαρµογή τους, καθώς και
δ) στις εκροές, που αφορούν στα µαθησιακά αποτελέσµατα.
Άρθρο 19
Εκπαιδευτικός οδηγός των Π.ΕΠΑ.Λ.
1. Για την οργάνωση και λειτουργία των Π.ΕΠΑ.Λ. εκδίδεται, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 21, εκπαιδευτικός οδηγός, µε τον οποίο καθορίζονται θέµατα, όπως ιδίως:
α) η διαµόρφωση των ειδικότερων κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας, εγγραφής και φοίτησης των µαθητών, έναντι των κανόνων που ισχύουν στα ΕΠΑ.Λ.,
β) τα όργανα διοίκησής τους, οι ειδικές προϋποθέσεις,
τα κριτήρια και η ειδική διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους, η θητεία, καθώς και οι ειδικές αρµοδιότητές
τους,
γ) οι ειδικές προϋποθέσεις, τα κριτήρια, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης και η θητεία του διδακτικού
προσωπικού τους,
δ) η διαδικασία επιλογής ειδικοτήτων,
ε) οι κανόνες οργάνωσης και οι προδιαγραφές εφαρµογής πρακτικής άσκησης,
στ) το πλαίσιο συνεργασιών µε Α.Ε.Ι., ερευνητικούς
φορείς, κοινωφελή ιδρύµατα και επιχειρήσεις,
ζ) ο τρόπος, ο χρονικός προγραµµατισµός διενέργειας, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, της εκπαιδευτικής µονάδας και όλων
των συντελεστών της και
η) κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
2. Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις
του παρόντος Κεφαλαίου και τις διατάξεις του εκπαιδευτικού οδηγού εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν
για τα υπόλοιπα ΕΠΑ.Λ..

Άρθρο 20
Κέντρο Επιµόρφωσης Π.ΕΠΑ.Λ.
Σε κάθε Π.ΕΠΑ.Λ. µπορεί να ιδρύεται και να λειτουργεί
Κέντρο Επιµόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς επαγγελµατικών µαθηµάτων των ΕΠΑ.Λ. στα αντικείµενα της δι-
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δασκαλίας τους, ιδίως για την περιοδική ενηµέρωσή
τους για τις εξελίξεις στην επιστήµη τους και τη διδακτική των αντικειµένων τους, καθώς και για την απόκτηση
των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πράσινη και ψηφιακή µετάβαση. Στην επιµόρφωση συνδράµουν κυρίως
Α.Ε.Ι., ερευνητικοί φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής.
Άρθρο 21
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση του οικείου Σ.Σ.Π.Α.Ε. και γνώµη του
Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., δύναται να ιδρύονται Π.ΕΠΑ.Λ., καθώς και να
ρυθµίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα. Αν δεν υποβληθεί
εισήγηση εκ µέρους του οικείου Σ.Σ.Π.Α.Ε. εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών από την αποστολή προς αυτό
σχετικού αιτήµατος, η κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου, δύναται να εκδίδεται και χωρίς την εισήγησή του.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Σ.Σ.Π.Α.Ε. και γνώµη του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., δύναται να
χαρακτηρίζονται ως Π.ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Λ. που ήδη λειτουργούν, καθώς και ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν σε νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα οποία δεν χρηµατοδοτούνται από δηµόσιους πόρους. Αν ο εν λόγω χαρακτηρισµός συνεπάγεται αύξηση των δαπανών, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, µε την οποία ρυθµίζονται
και ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται έως το τέλος Απριλίου κάθε έτους, ύστερα από γνώµη της Κ.Ε.Ε., καθορίζονται ο αριθµός των εισακτέων στα Π.ΕΠΑ.Λ., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της
Κ.Ε.Ε. και γνώµη του Ι.Ε.Π.:
α) Καθορίζονται τα προγράµµατα σπουδών των
Π.ΕΠΑ.Λ., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
β) Εξειδικεύεται το σύστηµα διοίκησης ποιότητας της
παρ. 5 του άρθρου 18, σύµφωνα µε τα εφαρµοζόµενα
διεθνώς πρότυπα.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ.&Ν. και γνώµη της Κ.Ε.Ε.,
εκδίδεται ο εκπαιδευτικός οδηγός των Π.ΕΠΑ.Λ. του άρθρου 19.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τις σχολικές µονάδες ή τους Προϊσταµένους των Διευθύνσεων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
τα κριτήρια, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης από
την Κ.Ε.Ε., σύµφωνα µε την περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 για τον χαρακτηρισµό ενός ΕΠΑ.Λ. ως Π.ΕΠΑ.Λ.,
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 17.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-

ων, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την
πρακτική άσκηση των µαθητών των Π.ΕΠΑ.Λ., τα θέµατα
ασφάλισης των µαθητών κατά τη διάρκεια της πρακτικής
άσκησης, η διαδικασία που τηρείται και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ρυθµίζονται ειδικότερα τα
θέµατα που αφορούν στη χρηµατοδότηση των Κέντρων
Επιµόρφωσης των Π.ΕΠΑ.Λ., η διαδικασία και ο τρόπος
καταβολής της χρηµατοδότησης, τα αρµόδια όργανα
διαχείρισης, οι υποχρεώσεις τους και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ρυθµίζονται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Επιµόρφωσης του άρθρου 20, και η
διαδικασία που ακολουθείται για τη συνεργασία των
Α.Ε.Ι. και των επιχειρήσεων µε τα Κέντρα Επιµόρφωσης,
καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)
Άρθρο 22
Σκοπός των Ι.Ε.Κ.
1. Σκοπός των Ι.Ε.Κ. είναι:
α) η παροχή αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης σε αποφοίτους της µη υποχρεωτικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δηλαδή των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και των ΕΠΑ.Λ., καθώς και σε κατόχους ισότιµων τίτλων και
β) η εξασφάλιση στους καταρτιζόµενους αντίστοιχων
προσόντων, µε τη διδασκαλία επιστηµονικών, τεχνικών,
επαγγελµατικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται
η επαγγελµατική τους ένταξη και να διασφαλίζεται η
προσαρµογή τους στις µεταβαλλόµενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.
2. Τα Ι.Ε.Κ. λειτουργούν ως ευέλικτα όργανα διαρκούς
παροχής, αναπροσαρµογής και εκσυγχρονισµού των
προσόντων του ανθρώπινου δυναµικού και αποστολή
τους είναι η παροχή ουσιαστικών και τυπικών επαγγελµατικών εφοδίων και προσόντων µε σκοπό τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζόµενων, ενισχύοντας
παράλληλα την οικονοµία της Χώρας, µε τη συµβολή
τους στην αύξηση της παραγωγικότητας και την οικονοµική µεγέθυνση.
3. Τα Ι.Ε.Κ. µπορεί να είναι δηµόσια ή ιδιωτικά.
Άρθρο 23
Όροι και διαδικασίες ίδρυσης των Ι.Ε.Κ.
1. Τα δηµόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ως σύνολο αρµοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδοµής, συνιστούν αποκεντρωµένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που υπάγονται στη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., από την
οποία και εποπτεύονται.
Για τη στέγαση των δηµόσιων Ι.Ε.Κ. χρησιµοποιούνται
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κτήρια σχολικών µονάδων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Ε.Κ. και σχολικών εργαστηρίων, καθώς και άλλα
κτήρια, τα οποία πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, ύστερα από αποφάσεις παραχώρησης των αναγκαίων χώρων λειτουργίας από το αρµόδιο κατά περίπτωση όργανο. Τα δηµόσια Ι.Ε.Κ. δύναται να διαθέτουν οργανωµένα
εργαστήρια για την παροχή εργαστηριακής κατάρτισης.
2. Τα δηµόσια Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, τα οποία κατά τη λήξη δύο
(2) συνεχόµενων ετών κατάρτισης από το έτος κατάρτισης 2020-2021 και εφεξής, έχουν συνολικό κατ’ έτος αριθµό φοιτούντων/ καταρτιζοµένων που δεν υπερβαίνει
τους εκατό (100), τίθενται σε αναστολή λειτουργίας ή
συγχωνεύονται µε άλλα δηµόσια Ι.Ε.Κ..
Ειδικότερα για τα δηµόσια Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που λειτουργούν
στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου, Δυτικού Τοµέα Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης,
ο αντίστοιχος συνολικός κατ’ έτος αριθµός φοιτούντων/καταρτιζοµένων για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου ορίζεται σε διακόσιους (200). Ειδικώς, δηµόσια Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων σε αποµακρυσµένες, νησιωτικές, παραµεθόριες περιοχές και σε περιφερειακές ενότητες µε
πληθυσµό κάτω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων δύναται να λειτουργούν µε συνολικό κατ’ έτος αριθµό φοιτούντων/καταρτιζόµενων µικρότερο των εκατό
(100).
3. Η παρ. 2 δεν εφαρµόζεται στα Θεµατικά και Πειραµατικά Ι.Ε.Κ., στα Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής και στα Ι.Ε.Κ. τα
οποία λειτουργούν σε Καταστήµατα Κράτησης.
4. α) Η ίδρυση των Ι.Ε.Κ. από Ν.Π.Δ.Δ. γίνεται σύµφωνα µε την περ. 5 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ΄ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές πράξεις.
β) Η αρµοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας των
Ι.Ε.Κ. της παρούσας ανήκει στο καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργείο ή το Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο ανήκει το Ι.Ε.Κ. αντίστοιχα και η αρµοδιότητα διαµόρφωσης και εποπτείας
του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων.
5. Τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. αδειοδοτούνται σύµφωνα µε την
υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012, καθώς και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις. Η εποπτεία και ο έλεγχος των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ, καθώς και η αρµοδιότητα διαµόρφωσης του εκπαιδευτικού
πλαισίου τους, ανήκει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, ενώ η αρµοδιότητα διατύπωσης γνώµης επί
των κτηριολογικών τους δεδοµένων ανήκει στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
Άρθρο 24
Ίδρυση Πειραµατικών Ι.Ε.Κ. και Θεµατικών Ι.Ε.Κ.
1. Τα Πειραµατικά και Θεµατικά ΙΕΚ ιδρύονται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 34.
2. Αποστολή των Πειραµατικών Ι.Ε.Κ. είναι η προώθηση της ανάπτυξης και πειραµατικής εφαρµογής µοντέλου καινοτόµου λειτουργίας στη βάση ειδικών προδια-

γραφών, ιδίως εκπαιδευτικής µεθοδολογίας, εκπαιδευτικού προσωπικού, στοχευµένων ειδικοτήτων, εποπτικών
µέσων διδασκαλίας, υποδοµών, εργαστηριακού εξοπλισµού και συστήµατος διαχείρισης ποιότητας. Ειδικότερη
αποστολή κάθε Θεµατικού Ι.Ε.Κ., αποτελεί η πιλοτική ανάπτυξη και προώθηση ειδικοτήτων επαγγελµατικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε στοχευµένο κατά περίπτωση αναπτυξιακό τοµέα της οικονοµίας, εφαρµόζοντας καινοτόµες µεθόδους λειτουργίας και υιοθετώντας
καλές διεθνείς πρακτικές.
3. Εκτός από την ίδρυση δηµόσιων Πειραµατικών και
Θεµατικών Ι.Ε.Κ. ή πειραµατικών τµηµάτων ειδικοτήτων
σε δηµόσια Ι.Ε.Κ., επιτρέπεται η µετατροπή σε Πειραµατικά ή Θεµατικά Ι.Ε.Κ. δηµοσίων Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και
ήδη λειτουργούντων Ι.Ε.Κ. που ανήκουν σε νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα οποία δεν
χρηµατοδοτούνται από δηµόσιους πόρους. 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..
Άρθρο 25
Φοίτηση στα Ι.Ε.Κ.
1.α) Στα Ι.Ε.Κ. εγγράφονται οι απόφοιτοι της µη υποχρεωτικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δηλαδή των
ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιµων τίτλων.
β) Η επαγγελµατική κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά
το χειµερινό ή εαρινό εξάµηνο, διαρκεί κατ’ ελάχιστον
τέσσερα (4) και δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5)
συνολικά εξάµηνα, σύµφωνα µε τους Οδηγούς Κατάρτισης της ειδικότητας, συµπεριλαµβανοµένης σ’ αυτά της
περιόδου πρακτικής άσκησης ή µαθητείας.
γ) Η κατάρτιση των αποφοίτων της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και των
κατόχων ισότιµων τίτλων επαγγελµατικής εκπαίδευσης,
διαρκεί σε Ι.Ε.Κ. από δύο (2) µέχρι τρία (3) εξάµηνα, συµπεριλαµβανοµένης σ’ αυτά περιόδου πρακτικής άσκησης ή µαθητείας, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελµατικού τοµέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το ΕΠΑ.Λ. ή ισότιµη δοµή δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
δ)
Με
απόφαση
του
Γενικού
Γραµµατέα
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., σύµφωνα µε την παρ. 18 του άρθρου
34, δύναται να καθορίζεται για την εγγραφή σε Ι.Ε.Κ. από ΕΠΑ.Λ. αντιστοιχία ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. µε ειδικότητες Ι.Ε.Κ..
2. Οι απόφοιτοι των δηµοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ και οι
απόφοιτοι του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας
των ΕΠΑ.Λ. δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ., µε απαλλαγή από τα µαθήµατα τα
οποία ήδη έχουν διδαχθεί, ή κατατάσσονται σε εξάµηνο
πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύµφω-
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να µε τα προγράµµατα σπουδών και ύστερα από έγκριση
του Προϊσταµένου Διεύθυνσης Εφαρµογής Επαγγελµατικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν..
3. Κάθε καταρτιζόµενος µπορεί να παρακολουθεί σε ένα µόνο Ι.Ε.Κ. µια µόνο ειδικότητα καθόλη τη διάρκεια
της κατάρτισής του, συµπεριλαµβανοµένης της πρακτικής άσκησης ή µαθητείας. Οι καταρτιζόµενοι δεν δύνανται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες
δοµές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για καταρτιζόµενους
χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76.
4. Η φοίτηση στα δηµόσια I.E.K. παρέχεται δωρεάν.
5. Για την απρόσκοπτη παρακολούθηση και ολοκλήρωση της κατάρτισης στα δηµόσια Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, είναι δυνατή η
χορήγηση υποτροφιών σε καταρτιζόµενους µε βάση κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια.
6. Τα δηµόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. είναι δυνατόν να παρέχουν επαγγελµατική κατάρτιση δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, εκπαίδευση - κατάρτιση σύγχρονη ή ασύγχρονη ή µικτή, µε βάση τους Οδηγούς Κατάρτισης των ειδικοτήτων κατάρτισης. Στους Οδηγούς Κατάρτισης µπορεί
να περιλαµβάνονται η χρήση νέων τεχνολογιών, η αξιοποίηση ψηφιακού περιβάλλοντος, κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για εξ αποστάσεως µάθηση και η κατανοµή
µεταξύ της διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσηςκατάρτισης. Εφόσον, µια ειδικότητα µπορεί να παρασχεθεί στο σύνολό της µε εξ αποστάσεως κατάρτιση, στους
αποφοίτους της απονέµεται Βεβαίωση Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και τους παρέχεται δικαίωµα συµµετοχής στις διαδικασίες πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
σύµφωνα µε το άρθρο 50. Δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύµφωνα µε
το άρθρο 50 έχουν και οι απόφοιτοι για τους οποίους µέρος της κατάρτισης υλοποιήθηκε µε την αξιοποίηση της
µεθόδου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης-κατάρτισης,
εφόσον προβλέπεται στον αντίστοιχο Οδηγό Κατάρτισης και τους έχει απονεµηθεί Β.Ε.Κ..
Άρθρο 26
Οργάνωση και λειτουργία ξενόγλωσσων τµηµάτων
Τα δηµόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. µπορούν να οργανώνουν
και να λειτουργούν, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 34, ξενόγλωσσα τµήµατα που απευθύνονται σε αλλοδαπούς πολίτες χωρων εντος η εκτος Ευρωπαικης
Ενωσης, οι οποιοι έχουν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο
έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοχοι τίτλων ισότιµων
προς εκείνους των αποφοίτων µη υποχρεωτικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Άρθρο 27
Πρακτική άσκηση - Μαθητεία
1. Οι καταρτιζόµενοι των Ι.Ε.Κ. δύνανται να πραγµατοποιούν την πρακτική άσκηση ή τη µαθητεία σε φυσικά
πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., δηµόσιες υπηρεσίες,
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και επιχειρήσεις µε τους όρους

και τις προϋποθέσεις του παρόντος, µε ευθύνη του Ι.Ε.Κ.
στο οποίο φοιτούν. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης
µπορεί να είναι συνεχιζόµενη ή τµηµατική, ύστερα από
την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τετάρτου εξαµήνου, εκτός αν ορίζεται άλλως στους Οδηγούς Κατάρτισης και πρέπει να
ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαµήνου
θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.
2. Οι καταρτιζόµενοι των Ι.Ε.Κ., που έχουν συµπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ηµεροµίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ηµέρες ασφάλισης στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτησης της περιόδου πρακτικής άσκησης ή
µαθητείας, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄ 75) στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης και σχετικής απόφασης έγκρισης του Διευθυντή του οικείου Ι.Ε.Κ., οπότε τους απονέµεται η Β.Ε.Κ. µε την ολοκλήρωση των εξαµήνων
της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.
3. Η εποπτεία, ο συντονισµός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης ή µαθητείας πραγµατοποιούνται από το Γραφείο Επαγγελµατικής Ανάπτυξης και Σταδιοδροµίας (Γ.Ε.Α.Σ) του Ι.Ε.Κ.
της παρ. 2 του άρθρου 32, µε ευθύνη του Διευθυντή του
Ι.Ε.Κ. ή του Συντονιστή Συµβούλου.
4. Η πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Ι.Δ.,
Ν.Π.Δ.Δ. , δηµόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού
και επιχειρήσεις δύναται να είναι αµειβόµενη ή επιδοτούµενη ενώ η µαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Ι.Δ.,
Ν.Π.Δ.Δ., δηµόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού
και επιχειρήσεις είναι αµειβόµενη ή επιδοτούµενη. Η
πρακτική άσκηση και η µαθητεία είναι δυνατόν να χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις.
5. Για τους καταρτιζόµενους των δηµοσίων Ι.Ε.Κ. η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις
που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση και τη µαθητεία σε χώρους εργασίας, αν οι καταρτιζόµενοι δεν είναι
άµεσα ή έµµεσα ασφαλισµένοι, γίνονται δωρεάν από δηµόσια νοσοκοµεία ή από ιατρούς συµβεβληµένους µε το
Δηµόσιο ή µε φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Το Δηµόσιο
καλύπτει τις δαπάνες ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης των καταρτιζοµένων, που έπαθαν ατύχηµα κατά την άσκηση σε εργαστηριακό χώρο, που
χρησιµοποιείται από τα δηµόσια Ι.Ε.Κ. ή στους χώρους
εργασίας, κατά το µέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άµεση ή έµµεση ασφάλιση.
Άρθρο 28
Συµµετοχή σε προγράµµατα της Ε.Ε.
1. Οι καταρτιζόµενοι στα δηµόσια Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. δύνανται, στο πλαίσιο προγραµµάτων της
Ε.Ε. στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, να πραγµατοποιούν µέρος της θεωρητικής ή
και της εργαστηριακής κατάρτισής τους σε πιστοποιηµένους φορείς κατάρτισης αντίστοιχου επιπέδου που εδρεύουν σε κράτη µέλη της Ε.Ε.. Οι καταρτιζόµενοι πα-
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ρακολουθούν ειδικότητες αντίστοιχες µε αυτές οι οποίες παρέχονται στο Ι.Ε.Κ. προέλευσής τους και λαµβάνουν τις πιστωτικές µονάδες που αποδίδονται σύµφωνα
µε τους Οδηγούς Κατάρτισης, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από την αρµόδια αρχή του κράτους υποδοχής.
2. Στο πλαίσιο των προγραµµάτων της παρ. 1, είναι δυνατή και η πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης ή µέρους αυτής των καταρτιζόµενων στα δηµόσια Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
και στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. σε παραγωγικές µονάδες των κρατών υποδοχής.
3. Στους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. των παρ. 1 και 2, ύστερα από την ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, απονέµεται Β.Ε.Κ., στη βάση της οποίας οι ανωτέρω απόφοιτοι
συµµετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης οι οποίες διενεργούνται από
τον Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ..
4. Για τη συµµετοχή των καταρτιζόµενων στα δηµόσια
Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων σε
διεθνή προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, σε ιδρύµατα και παραγωγικές µονάδες της
αλλοδαπής εφαρµόζονται αναλόγως οι παρ. 1 έως και 3.
Άρθρο 29
Ειδικότητες των Ι.Ε.Κ.
Στα Ι.Ε.Κ. παρέχονται ειδικότητες, οι οποίες καθορίζονται µε βάση τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας
και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της εθνικής οικονοµίας, σύµφωνα µε την παρ. 19 του άρθρου 34.
Άρθρο 30
Κανονισµοί Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.
1. Με τον Κανονισµό Λειτουργίας των δηµόσιων Ι.Ε.Κ.
αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο οποίος καταρτίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην περ. β) της παρ. 17 του άρθρου 34, ρυθµίζονται:
α) τα θέµατα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της σπουδαστικής ζωής των καταρτιζοµένων
στον χώρο κατάρτισής τους, στον καθορισµό των διακοπών και αργιών των Ι.Ε.Κ., καθώς και κάθε ειδικό και τεχνικό θέµα που αφορά στην παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης και την πρακτική άσκηση ή µαθητεία των καταρτιζοµένων, καθώς και στα πειθαρχικά παραπτώµατα
των καταρτιζοµένων και τη διαδικασία µε την οποία προβλέπονται και επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές,
β) τα αρµόδια όργανα, οι διαδικασίες και τα κριτήρια
για τη διασφάλιση της ποιότητας στα Ι.Ε.Κ. στο πλαίσιο
της επαγγελµατικής κατάρτισης,
γ) ο τρόπος και η διαδικασία για τη διασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων διαφάνειας όλων των διοικητικών και διδακτικών διαδικασιών και αποφάσεων, που ακολουθούνται στα Ι.Ε.Κ.,
δ) τα κριτήρια, το πλαίσιο των διαδικασιών και ο τρόπος λειτουργίας που απαιτείται για την εφαρµογή αυτοαξιολόγησης και επαναξιολόγησης των δοµών και αξιολόγησης των καταρτιζόµενων και των εκπαιδευτών, τη
διαµορφωτική και την εξωτερική αξιολόγηση, καθώς και
τα αναγκαία όργανα του Ι.Ε.Κ. για την τήρηση αυτών,
ε) οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία που αφορά

στις εκπαιδευτικές επισκέψεις, καθώς και τη συµµετοχή
σε εθνικά, ευρωπαϊκά, και διεθνή προγράµµατα,
στ) οι προϋποθέσεις, οι όρους και η διαδικασία σύναψης συµβάσεων, µε τα Α.Ε.Ι. και άλλους εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς για την πραγµατοποίηση µέρους της κατάρτισης ή της πρακτικής άσκησης σε χώρες
της Ε.Ε. ή σε τρίτες χώρες,
ζ) ο τύπος και η διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων
φοίτησης και στρατολογίας, καθώς και των Β.Ε.Κ.,
η) ο τρόπος, τα κριτήρια και η διαδικασία για τις εγγραφές, µετεγγραφές ή κατατάξεις, η έναρξη και λήξη
του εκπαιδευτικού έτους, τα κριτήρια, ο τρόπος και η
διαδικασία επιλογής καταρτιζοµένων κρατών µελών της
Ε.Ε. ή τρίτων χωρών σε ξενόγλωσσα τµήµατα και τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας ξενόγλωσσων τµηµάτων,
θ) τα υπηρεσιακά έγγραφα, που οφείλουν να τηρούν
τα δηµόσια Ι.Ε.Κ. σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή και η
χρονική διάρκεια τήρησης αυτών,
ι) τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Ι.Ε.Κ., δηλαδή του Γραφείου Διοίκησης και
Γραµµατείας και του Γ.Ε.Α.Σ., του προσωπικού, της επιλογής καταρτιζοµένων, των προϋποθέσεων, των κριτηρίων, της διαδικασίας και των οργάνων επιλογής των εκπαιδευτών και τα θέµατα των αντικειµένων κατάρτισης
των ξενόγλωσσων τµηµάτων,
ια) τα θέµατα, που αφορούν στο θεωρητικό και εργαστηριακό µέρος των προγραµµάτων που παρέχονται, καθώς και στην πρακτική άσκηση ή τη µαθητεία,
ιβ) τα θέµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του προσωπικού, τα θέµατα συγκρότησης και οργάνωσης βιβλιοθηκών και άλλων εποπτικών µέσων εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα ζητήµατα εποπτείας των καταρτιζοµένων,
καθώς και της κατάρτισης, της πρακτικής άσκησης και
µαθητείας, όπου και όταν παρέχονται εκτός των Ι.Ε.Κ.,
καθώς και οποιοδήποτε άλλο συναφές θέµα,
ιγ) οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα όργανα, ο τρόπος και η
διαδικασία πρόσληψης προσωπικού του Ι.Ε.Κ., όπου προβλέπεται, και
ιδ) κάθε άλλο ειδικότερο θέµα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων Ι.Ε.Κ..
2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατεία
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., σύµφωνα µε την περ. γ΄ της παρ. 17
του άρθρου 34, καταρτίζονται Ειδικοί Κανονισµοί Λειτουργίας των Πειραµατικών και Θεµατικών Ι.Ε.Κ., καθώς
και των δηµόσιων Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής ή των πειραµατικών τµηµάτων ειδικοτήτων σε Ι.Ε.Κ., οι οποίοι µπορεί
να ρυθµίζουν, πλέον των θεµάτων που αναφέρονται
στην παρ. 1, ειδικά θέµατα λειτουργίας, οργάνωσης και
στελέχωσής τους, θέµατα εκπαιδευτικής µεθοδολογίας,
τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής καταρτιζοµένων
και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, των ειδικοτήτων
κατάρτισης, των εποπτικών µέσων, της σύστασης, της
συγκρότησης και του τρόπου λειτουργίας των επιτροπών αξιολόγησης της λειτουργίας, των προδιαγραφών
των υποδοµών, ειδικότερα θέµατα που σχετίζονται µε το
περιεχόµενο κατάρτισης, θέµατα ωρολογίου προγράµµατος, διάρκεια φοίτησης και κατανοµή ωρών θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης ή µαθητείας, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
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σκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού ή του Υπουργού που εποπτεύει το Ν.Π.Δ.Δ., σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 34, καταρτίζονται Κανονισµοί Λειτουργίας των δηµοσίων Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. οι οποίοι ρυθµίζουν, πλέον
των θεµάτων της παρ. 1, θέµατα που αφορούν:
α) στον τρόπο διοίκησης και οργάνωσης των Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας άλλου Υπουργείου ή Ν.Π.Δ.Δ.,
β) στο σύστηµα εποπτείας και παρακολούθησης των
Ι.Ε.Κ., καθώς και στις παραβάσεις και τις κυρώσεις επί
αυτών,
γ) σε κάθε άλλο ειδικότερο θέµα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας άλλου
Υπουργείου ή Ν.Π.Δ.Δ..
4.
Με
απόφαση
του
Γενικού
Γραµµατέα
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., σύµφωνα µε την περ. β΄ της παρ. 17
του άρθρου 34, καταρτίζεται Κανονισµός Λειτουργίας
των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., ο οποίος ρυθµίζει:
α) τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ιδιωτικών I.Ε.Κ.,
β) τα προσόντα και τα κωλύµατα για την πρόσληψη
των οργάνων διοίκησης των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και τις µονάδες υποστήριξης του έργου τους,
γ) τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτών
ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., καθώς και τη διαδικασία, τον τρόπο και
τα όργανα αξιολόγησής τους,
δ) το έτος και τα εξάµηνα κατάρτισης, τον καθορισµό
των διακοπών και αργιών, τους όρους, τις προϋποθέσεις
και τη διαδικασία διεξαγωγής εγγραφών, µετεγγραφών,
φοίτησης και εξετάσεων των καταρτιζοµένων σε αυτά,
τα παραπτώµατα, τις κυρώσεις και τα όργανα επιβολής
αυτών σε καταρτιζόµενους των ιδιωτικών I.Ε.Κ.,
ε) τα υπηρεσιακά έγγραφα που οφείλουν να τηρούν τα
ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή και τη
χρονική διάρκεια τήρησης αυτών,
στ) τη διαδικασία έκδοσης των αποτελεσµάτων, τα θέµατα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης του προσωπικού των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ, τα θέµατα επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων στους ιδιοκτήτες ή τους εκπροσώπους των ιδιωτικών I.Ε.Κ., τον τύπο και τη διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων φοίτησης και στρατολογίας και
των Β.Ε.Κ.,
ζ) κάθε άλλο ειδικότερο θέµα, που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ..
Άρθρο 31
Όργανα διοίκησης των Ι.Ε.Κ.
1. α) Η διοίκηση του Ι.Ε.Κ. ασκείται από τον Διευθυντή.
β) Ο Διευθυντής δηµόσιου Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µπορεί να είναι
µόνιµος δηµόσιος υπάλληλος ή µόνιµος εκπαιδευτικός
της δηµόσιας εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής πρέπει να διαθέτει αυξηµένα, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, πτυχίο
ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο της
αλλοδαπής, επιστηµονική, τεχνική ή άλλη κατάρτιση, εµπειρία στην επαγγελµατική εκπαίδευση ή κατάρτιση
που καλύπτει τις ανάγκες διοίκησης εκπαιδευτικού οργανισµού της φύσης και της αποστολής των Ι.Ε.Κ.. Συνε-

κτιµώνται µεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και επαγγελµατική και διοικητική εµπειρία.
γ) Ο Διευθυντής δηµόσιου Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, επιλέγεται ύστερα από ανοικτή πρόσκληση, η οποία εκδίδεται από
τον Γενικό Γραµµατέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων και στο πρόγραµµα «Διαύγεια».
δ) Οι υποψήφιοι Διευθυντές αξιολογούνται από τριµελή επιτροπή, που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την περ.
β΄ της παρ. 12 του άρθρου 34. Μετά την αξιολόγηση, η
Επιτροπή επιλέγει τους Διευθυντές. Η απόσπαση και τοποθέτησή τους πραγµατοποιείται από το αρµόδιο κατά
περίπτωση όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 11 του
άρθρου 34.
ε) Η θητεία των Διευθυντών δηµόσιου Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων είναι
τριετής. Η υπηρεσία του στη θέση του Διευθυντή Ι.Ε.Κ.
ως προς την οργανική θέση που κατείχε θεωρείται συνεχής, λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων εφόσον πρόκειται για µόνιµο εκπαιδευτικό της δηµόσιας εκπαίδευσης και ως χρόνος άσκησης διοίκησης
εκπαιδευτικής µονάδας, µετά δε τη λήξη της θητείας
του, αυτός επανέρχεται αυτοδικαίως στον φορέα όπου
υπηρετούσε πριν την επιλογή του ως Διευθυντή Ι.Ε.Κ..
στ) Καθιερώνεται σύστηµα απόδοσης για τους Διευθυντές δηµόσιων Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, πέραν των οριζόµενων στο άρθρο 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), σύµφωνα µε τη διαδικασία της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 34.
ζ) Η ανάκληση της απόσπασης των επιλεγέντων διευθυντών, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, είναι δυνατή
µόνο για απολύτως σοβαρούς και τεκµηριωµένους λόγους.
2. Ο Διευθυντής του δηµόσιου Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων είναι υπεύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία του, προΐσταται του
προσωπικού είναι διοικητικός και οικονοµικός υπεύθυνος
και πειθαρχικός προϊστάµενος του Ι.Ε.Κ..
Ο Διευθυντής ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) συντονίζει και έχει την ευθύνη για την εύρυθµη διοικητική λειτουργία και οικονοµική διαχείριση του Ι.Ε.Κ.,
β) µεριµνά και έχει την ευθύνη για:
βα) την τήρηση των νόµων και των εγκυκλίων,
ββ) την έγκαιρη και αξιόπιστη τήρηση ηλεκτρονικού
αρχείου µε τα στοιχεία της οικονοµικής λειτουργίας του
Ι.Ε.Κ.,
βγ) την εφαρµογή των ειδικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων που αφορούν σε καταρτιζόµενους µε αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
βδ) την έγκαιρη και αξιόπιστη ενηµέρωση της Διεύθυνσης Εφαρµογής Επαγγελµατικής Κατάρτισης της
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., εντύπως ή και ηλεκτρονικώς, και
τη συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, για τη ρύθµιση κάθε
ειδικού θέµατος αρµοδιότητάς του,
γ) αξιολογεί, σε συνεργασία µε τον/τους Υποδιευθυ-

23
ντή/ές, τους εκπαιδευτές,
δ) µπορεί να συµµετέχει ως µέλος στο Σ.Σ.Π.Α.Ε. της
περιφερειακής του ενότητας,
ε) αναθέτει στους εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ. συγκεκριµένα καθήκοντα που συνδέονται µε το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο βάσει των Οδηγών Κατάρτισης, όπως αυτά
που σχετίζονται µε τον επαγγελµατικό προσανατολισµό,
την υλοποίηση των καινοτόµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων και δράσεων, την εργαστηριακή εκπαίδευση, την
πρακτική άσκηση και τη µαθητεία των καταρτιζοµένων,
την εφαρµογή προγραµµάτων εισαγωγής και διδακτικής
αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, καθώς και την εν γένει λειτουργία του Ι.Ε.Κ.,
στ) υπογράφει κάθε έγγραφο του Ι.Ε.Κ. και κάθε σύµβαση ή σχετικό έγγραφο εκπροσωπώντας το Ι.Ε.Κ.,
ζ) ασκεί κάθε αρµοδιότητα του Ι.Ε.Κ., η οποία δεν έχει
ανατεθεί σε άλλο όργανό του.
3. Ο Διευθυντής είναι πειθαρχικός προϊστάµενος του
δηµόσιου Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων. Η πειθαρχική εξουσία του ασκείται,
για τους εκπαιδευτικούς, σύµφωνα µε το π.δ. 47/2006
(Α΄ 48), για τους διοικητικούς υπαλλήλους σύµφωνα µε
τον Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., (ν. 3528/2007,
Α΄ 26) και για τους εκπαιδευτές κατ’ ανάλογη εφαρµογή
του ως άνω Κώδικα, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισµό Λειτουργίας.
4. Ο Διευθυντής χορηγεί στο προσωπικό του δηµοσίου
Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, του οποίου προΐσταται τις νόµιµες άδειες.
Για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών, ο Διευθυντής ενηµερώνει, αυθηµερόν, το τµήµα Γ΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελµατικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρµογής Επαγγελµατικής Κατάρτισης της
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και την αρµόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης από την οποία προέρχεται, εφόσον πρόκειται για
αποσπασµένο εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο δηµόσιο
Ι.Ε.Κ..
5. Ο Διευθυντής του δηµόσιου Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, όταν ελλείπει,
απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή. Αν υπηρετούν δύο (2) Υποδιευθυντές, ο Διευθυντής αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή που ορίζεται µε απόφασή του και αν και αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, από τον δεύτερο Υποδιευθυντή. Αν
ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται και οι δύο (2) Υποδιευθυντές, ο Διευθυντής αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό ή διοικητικό υπάλληλο που υπηρετεί στο Ι.Ε.Κ., ο οποίος ορίζεται µε απόφασή του.
6. Ο Διευθυντής του δηµόσιου Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ασκεί, προσωρινά, τις αρµοδιότητες του Υποδιευθυντή, όταν ο τελευταίος δεν έχει ορισθεί ή ελλείπει και τον αναπληρώνει
σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται.
7. Ο Υποδιευθυντής δηµοσίου Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων είναι αποσπασµένος µόνιµος εκπαιδευτικός της δηµόσιας εκπαίδευσης ή µόνιµος εκπαιδευτικός της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.
και επιλέγεται ύστερα από ανοικτή πρόσκληση, η οποία
εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.
και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας

και Θρησκευµάτων και στο πρόγραµµα «Διαύγεια». Ο Υποδιευθυντής πρέπει να έχει τουλάχιστον τετραετή (4)
εκπαιδευτική υπηρεσία στην επαγγελµατική εκπαίδευση
ή κατάρτιση, γνώση και εµπειρία σε διδακτικές µεθόδους
της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην
επιµόρφωση εκπαιδευτών, να µπορεί να παρακολουθήσει και να εποπτεύει την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς
και να συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησής της.
8. Οι υποψήφιοι Υποδιευθυντές αξιολογούνται από
τριµελή επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων σύµφωνα µε την
περ. β΄ της παρ. 12 του άρθρου 34. Μετά την αξιολόγηση, η Επιτροπή επιλέγει τους Υποδιευθυντές των δηµοσίων Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.. Η απόσπαση και τοποθέτησή τους πραγµατοποιείται από το αρµόδιο κατά
περίπτωση όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 11 του
άρθρου 34.
9. Ο Υποδιευθυντής ασκεί ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) αναπληρώνει τον Διευθυντή όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, σύµφωνα µε την παρ. 5,
β) µεριµνά για την αξιολόγηση, εποπτεία και παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου,
γ) µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διευθυντή,
δ) αξιολογεί, σε συνεργασία µε τον Διευθυντή και τον
άλλο Υποδιευθυντή, όπου υπάρχει, τους εκπαιδευτές.
10. Σε κάθε δηµόσιο Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, όταν το πλήθος των
καταρτιζοµένων υπερβαίνει τους εκατόν ογδόντα (180)
υπηρετούν δύο (2) Υποδιευθυντές. Η κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ τους γίνεται µε απόφαση του Διευθυντή.
11. Η θητεία των Υποδιευθυντών δηµόσιου Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
είναι τριετής. Η υπηρεσία στη θέση Υποδιευθυντή του
Ι.Ε.Κ. ως προς την οργανική ή κύρια θέση του θεωρείται
συνεχής για κάθε συνέπεια, λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων και ως χρόνος άσκησης καθηκόντων υποδιευθυντή εκπαιδευτικής µονάδας, µετά
δε τη λήξη της θητείας του, αυτός επανέρχεται αυτοδικαίως στον φορέα όπου υπηρετούσε πριν την επιλογή
του ως Υποδιευθυντή Ι.Ε.Κ..
12. Ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής δηµόσιου Ι.Ε.Κ.
αρµοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν µπορούν να παρέχουν εκπαιδευτικό έργο ως εκπαιδευτές του Ι.Ε.Κ., δηµόσιου ή ιδιωτικού, ή άλλης δοµής της Γενικής Γραµµατείας
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν..
Άρθρο 32
Διοικητική οργάνωση των Ι.Ε.Κ.
1. α) Σε κάθε δηµόσιο Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, λειτουργεί Γραφείο
Διοίκησης και Γραµµατείας µε έργο τη διεξαγωγή όλων
των εργασιών που αφορούν στη διοικητική και οικονοµική λειτουργία του Ι.Ε.Κ. Ειδικότερα, στο Γραφείο αυτό υπάγονται όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε την τήρηση
πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, τη διακίνηση εγγράφων,
την αρχειοθέτηση αυτών και την επιµέλεια της αλληλογραφίας του Διευθυντή, καθώς και την αναπαραγωγή
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των εγγράφων και του λοιπού έντυπου υλικού και τη διαχείριση των πληροφοριακών συστηµάτων.
β) Το Γραφείο Διοίκησης και Γραµµατείας στελεχώνεται από δύο (2) υπαλλήλους, όταν φοιτούν έως ογδόντα
(80) καταρτιζόµενοι, από τρεις (3) υπαλλήλους, όταν
φοιτούν έως εκατό ογδόντα (180) καταρτιζόµενοι, από
τέσσερις (4) υπαλλήλους όταν φοιτούν έως τετρακόσιοι
(400) καταρτιζόµενοι και από πέντε (5) υπαλλήλους, όταν φοιτούν άνω των τετρακοσίων (400) καταρτιζοµένων.
γ) Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού των δηµοσίων Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, δύναται να καλύπτονται:
α) µε µετατασσόµενους υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς
ή διοικητικούς, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ Διοικητικού ή ΔΕ του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή των εποπτευόµενων φορέων του ή οποιασδήποτε άλλης δηµόσιας υπηρεσίας. Η µετάταξη των ανωτέρω διενεργείται βάσει
των ισχυουσών διατάξεων περί Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας,
β) µε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι αποσπώνται, ύστερα από
αίτησή τους, για την άσκηση διοικητικού έργου.
2. α) Σε κάθε δηµόσιο Ι.Ε.Κ., αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, λειτουργεί Γραφείο
Επαγγελµατικής Ανάπτυξης και Σταδιοδροµίας
(Γ.Ε.Α.Σ.). Στις αρµοδιότητες του Γ.Ε.Α.Σ. περιλαµβάνονται:
αα) η ενηµέρωση και συµβουλευτική υποστήριξη των
καταρτιζοµένων και αποφοίτων των Ι.Ε.Κ.,
αβ) η πληροφόρηση της εκπαιδευτικής κοινότητας,
των επιχειρήσεων και των καταρτιζοµένων για το έργο
της Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης και η εν γένει
προβολή των Ι.Ε.Κ.,
αγ) η οργάνωση, εποπτεία και παρακολούθηση της µαθητείας και πρακτικής άσκησης των καταρτιζοµένων των
Ι.Ε.Κ.,
αδ) η παρακολούθηση της ένταξης των αποφοίτων
των Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας και η σύνταξη σχετικών
εκθέσεων ή µελετών σχετικά µε την επαγγελµατική ανάπτυξη και σταδιοδροµία των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ.,
αε) η συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή συναρµόδιων
Υπουργείων και επαγγελµατικών φορέων, καθώς και η
τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας και υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων σχετικών µε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης και σταδιοδροµίας,
β) Τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των Γ.Ε.Α.Σ.
εξειδικεύονται στον Κανονισµό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.,
ως αναφέρεται στο άρθρο 32.
γ) Τα Γ.Ε.Α.Σ. στελεχώνονται µε εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό, µε Συµβούλους σταδιοδροµίας
και ειδικούς επαγγελµατικής συµβουλευτικής. Σε κάθε
Γ.Ε.Α.Σ. απασχολείται ένας (1) Συντονιστής Σύµβουλος,
όταν σε δηµόσια Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων λειτουργούν µέχρι πέντε
(5) τµήµατα ή φοιτούν µέχρι εκατόν πενήντα (150) καταρτιζόµενοι, ενώ όταν λειτουργούν πάνω από πέντε (5)
τµήµατα ή φοιτούν πάνω από εκατόν πενήντα (150) καταρτιζόµενοι απασχολούνται δύο (2) Συντονιστές Σύµβουλοι. Ο Συντονιστής Σύµβουλος, µεταξύ άλλων, έχει
ως αρµοδιότητα την παρακολούθηση της παρουσίας του

καταρτιζοµένου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκουµένου, τον επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρηση και την ορθή τήρηση του ατοµικού φακέλου πρακτικής άσκησης µε τις σχετικές µηνιαίες εκθέσεις προόδου, συνεπικουρούµενος από τους οριζόµενους επόπτες Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας. Οι
Συντονιστές Σύµβουλοι επιλέγονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 34. Οι Συντονιστές Σύµβουλοι εποπτεύουν το έργο των εποπτών
πρακτικής άσκησης ή µαθητείας, µε βάση τον κανονισµό
λειτουργίας, σύµφωνα µε το άρθρο 30.
δ) Η λειτουργία και στελέχωση των Γ.Ε.Α.Σ. µπορούν
να χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.
3. Τα Ι.Ε.Κ αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων αξιολογούνται από τη Διεύθυνση Τεκµηρίωσης και Επικοινωνίας της Γενικής Γραµµατείας
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., ως προς τη λειτουργικότητά τους, την
ανταπόκρισή τους στις τοπικές ανάγκες της περιοχής
τους και την ορθολογική χωροταξική κατανοµή τους, µε
κριτήρια ιδίως, τον βαθµό επιτυχίας των αποφοίτων που
συµµετέχουν στις διαδικασίες εξετάσεων πιστοποίησης
αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης, την απορρόφηση
των αποφοίτων τους από την αγορά εργασίας, την περαιτέρω συµµετοχή των αποφοίτων τους σε δράσεις δια
βίου µάθησης, καθώς και τον δείκτη βαθµού ικανοποίησης των καταρτιζοµένων τους και των εκπαιδευτών σε ετήσια βάση.
4. Η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. διατηρεί το δικαίωµα δηµοσιοποίησης των αξιολογικών επιδόσεων όλων των Ι.Ε.Κ.
της χώρας, µε κύριους δείκτες τον αριθµό των αποφοίτων τους που προσήλθαν σε εξετάσεις πιστοποίησης
Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης, τον βαθµό επιτυχίας των αποφοίτων τους, οι οποίοι συµµετείχαν στις
διαδικασίες εξετάσεων πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης, τον αριθµό των αποφοίτων που εξασφάλισαν θέση στην αγορά εργασίας, καθώς και την
περαιτέρω συµµετοχή των αποφοίτων σε πανεπιστηµιακές σπουδές.
5. Οι λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισµού των δηµοσίων Ι.Ε.Κ., καθώς και οι
αµοιβές των εκπαιδευτών Επαγγελµατικής Κατάρτισης,
µπορούν να χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.
Άρθρο 33
Επίδοµα θέσης ευθύνης - Τροποποίηση
του άρθρου 16 του ν. 4354/2015
1. Στην υποπερ. στστ΄ της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), προστίθενται οι λέξεις «καθώς και Διευθυντών εκπαιδευτικών µονάδων
στα Καταστήµατα Κράτησης και στο Ίδρυµα Αγωγής Αρρένων Βόλου» και η υποπερ. στστ΄ διαµορφώνεται ως εξής:
«στστ) Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελµατικών
Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελµατικών Γυµνασίων – Λυκείων, Ειδικών Επαγγελµατικών
Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), Μουσικών Γυµνασίων µε λυκειακές τάξεις και Καλλιτεχνικών Γυµνασίων µε λυκειακές
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τάξεις, καθώς και Διευθυντών εκπαιδευτικών µονάδων
στα Καταστήµατα Κράτησης και στο Ίδρυµα Αγωγής Αρρένων Βόλου, τριακόσια (300) ευρώ ή εφόσον τα Γενικά
και Επαγγελµατικά Λύκεια και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυµνάσια µε λυκειακές τάξεις διαθέτουν εκατόν
είκοσι (120) τουλάχιστον µαθητές και οι σχολικές µονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) τουλάχιστον µαθητές, τριακόσια πενήντα (350)
ευρώ.»
2. Στην υποπερ. ηη) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου
16 του ν. 4354/2015, ύστερα από τις λέξεις «Δηµόσιων
Ι.Ε.Κ.» προστίθενται οι λέξεις «δηµόσιων Ε.Σ.Κ.» και η υποπερ. ηη΄ διαµορφώνεται ως εξής:
«ηη) Διευθυντές Γυµνασίων, Επαγγελµατικών Σχολών,
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Δηµόσιων Ι.Ε.Κ.,
Δηµόσιων Ε.Σ.Κ., Ειδικών Γυµνασίων, Ειδικών Επαγγελµατικών Γυµνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών δηµοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), και Σχολών και Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ., διακόσια
πενήντα (250) ευρώ ή, εφόσον τα σχολεία γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης διαθέτουν εκατόν είκοσι
(120) τουλάχιστον µαθητές και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα
(30) τουλάχιστον µαθητές, τριακόσια (300) ευρώ.»
3. Στην υποπερ. θθ) της περ. β) της παρ 1 του άρθρου
16 του ν. 4354/2015, ύστερα από τις λέξεις «δηµοσίων
Ι.Ε.Κ.» προστίθενται οι λέξεις «Δηµόσιων Ε.Σ.Κ.» και η
υποπερ. θθ) διαµορφώνεται ως εξής:
«θθ) Υποδιευθυντές σχολικών µονάδων, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε.,
Δηµόσιων Ι.Ε.Κ., Δηµόσιων Ε.Σ.Κ. και Σχολών και Κ.Ε.Κ.
του Ο.Α.Ε.Δ., υπεύθυνοι τοµέων Ε.Κ., Προϊστάµενοι των
Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), εκατόν
πενήντα (150) ευρώ.»
Άρθρο 34
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε΄
1. 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.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων:
α) δύναται να ιδρύονται Ι.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και ρυθµίζονται ο τρόπος και η
διαδικασία κάλυψης των δαπανών τους και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα,
β) δύναται να θεσπίζεται, ως δικαίωµα εγγραφής, η καταβολή, κατά την αρχική εγγραφή από τους καταρτιζόµενους στα δηµόσια Ι.Ε.Κ., εφάπαξ χρηµατικού ποσού,
το οποίο επιστρέφεται στους καταρτιζόµενους εξ ολοκλήρου, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησής τους και καθορίζεται το ύψος, οι τυχόν εξαιρέσεις από την καταβολή του, ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής του χρηµατικού ποσού, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής του, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα,
γ) καθορίζονται οι κατηγορίες και το ύψος της ωριαίας
αποζηµίωσης των Εκπαιδευτών Επαγγελµατικής Κατάρ-

τισης του άρθρου 55 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111),
δ) καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών της παρ. 5 του άρθρου
25, η διάρκεια και το ύψος τους και κάθε άλλο ειδικότερο
θέµα.
ε) εξειδικεύεται το σύστηµα απόδοσης την περ. στ΄
της παρ. 1 του άρθρου 31 και καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις, ο τρόπος καταβολής και το ύψος της οικονοµικής απολαβής καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα.
3. 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 της 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.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, δύναται να ιδρύονται δηµόσια
Ι.Ε.Κ. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία και να ρυθµίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, δύναται να συγχωνεύονται και να καταργούνται δηµόσια Ι.Ε.Κ. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία, καθώς και να ρυθµίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέµα. Αν η
εν λόγω συγχώνευση ή κατάργηση προκαλεί αύξηση
των δαπανών, η κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται µε τη σύµπραξη και του Υπουργού Οικονοµικών,
µε την οποία ρυθµίζονται και ο τρόπος και η διαδικασία
κάλυψης των δαπανών.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του αρµόδιου οργάνου του Ν.Π.Δ.Δ. µετατρέπονται, συγχωνεύονται και καταργούνται Ι.Ε.Κ. που έχουν
ιδρυθεί από Ν.Π.Δ.Δ..
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, ρυθµίζονται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών της αµειβόµενης πρακτικής
άσκησης και της µαθητείας στα δηµόσια Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
συµµετοχή του Δηµοσίου στις εισφορές και τις αµοιβές
των καταρτιζόµενων, τις εισφορές και καταβολές αµοιβών των εργοδοτών στους καταρτιζόµενους κατά τη
διάρκεια της πρακτικής άσκησης ή της µαθητείας, καθώς
και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και του κατά περίπτωση
συναρµόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις µαθητείας και πρακτικής άσκησης των καταρτιζοµένων των Ι.Ε.Κ. άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
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9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, καταρτίζονται οι Κανονισµοί Λειτουργίας των δηµοσίων Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ..
10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού δύναται να µετατρέπονται Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. σε Πειραµατικά Ι.Ε.Κ..
11. Με κοινή απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργείου, ή µε απόφαση αποκλειστικώς του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατά περίπτωση, πραγµατοποιείται η απόσπαση και τοποθέτηση των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των δηµόσιων Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, που έχουν επιλεγεί.
12. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων:
α) Αναστέλλεται η λειτουργία δηµόσιου Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή
συγχωνεύεται σε συγκεκριµένο όµοιο Ι.Ε.Κ. και καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της αναστολής λειτουργίας ή
της συγχώνευσης των Ι.Ε.Κ., τα ειδικότερα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Ι.Ε.Κ., του οποίου η λειτουργία αναστέλλεται ή το οποίο συγχωνεύεται σε άλλο, τα θέµατα που αφορούν στη διαχείριση και
διάθεση της υλικοτεχνικής υποδοµής του και κάθε ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 23.
β) Καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών
και Υποδιευθυντών των δηµοσίων Ι.Ε.Κ. και εξειδικεύονται τα απαιτούµενα προσόντα, προσδιορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, προβλέπονται οι λεπτοµέρειες και τα ειδικότερα θέµατα της διαδικασίας και του
τρόπου αξιολόγησης και επιλογής, η συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης και επιλογής, καθώς και τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας τους, καθορίζονται οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης της απόσπασής τους και
ρυθµίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
γ) Εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσληψης, τα απαιτούµενα προσόντα των Συντονιστών Συµβούλων, οι οποίοι στελεχώνουν τα Γ.Ε.Α.Σ., η διαδικασία
και τα ειδικότερα θέµατα επιλογής τους, τα καθήκοντα
που ασκούν, η χρονική διάρκεια απασχόλησής τους και
κάθε άλλο συναφές θέµα.
δ) Ρυθµίζονται θέµατα, σχετικά µε τον τρόπο και τη
διαδικασία άσκησης διοίκησης των δηµοσίων Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
καθώς και θέµατα του διοικητικού και του εκπαιδευτικού
προσωπικού τους, στα οποία περιλαµβάνονται:
δα) η οργανωτική δοµή τους, ανάλογα µε τον αριθµό
των καταρτιζοµένων,
δβ) οι αρµοδιότητες των στελεχών της διοίκησης και
του προσωπικού τους,
δγ) η µέριµνα για την υποστήριξη των καταρτιζοµένων
στη µάθηση στον χώρο εργασίας και στη µετέπειτα ένταξη στην αγορά εργασίας, καθώς και
δδ) κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για τη λειτουργία των
Ι.Ε.Κ..

ε) Καθορίζονται και εξειδικεύονται τα ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα όργανα,
τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης των δηµοσίων
Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για
την εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 32.
ζ) Δύνανται να συγχωνεύονται και να καταργούνται
Ι.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
η) Καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία εφαρµογής, οι
συντελεστές αξιολόγησης και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 32.
13. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και γνώµη της Κ.Ε.Ε., δύναται να ιδρύονται σε
δηµόσια Ι.Ε.Κ. πειραµατικά τµήµατα ειδικοτήτων.
14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.:
α) Ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή
και τη λειτουργία της εξ αποστάσεως επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύµφωνα µε την παρ. 6 του
άρθρου 25.
β) Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής των καταρτιζοµένων σε προγράµµατα της Ε.Ε. στον
τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα σχετικά µε την εφαρµογή
της παρ. 1, του άρθρου 28.
15. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και γνώµη της Κ.Ε.Ε., δύναται να µετατρέπονται δηµόσια Ι.Ε.Κ., αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και Ι.Ε.Κ. που ήδη
λειτουργούν, τα οποία ανήκουν σε νοµικά πρόσωπα µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα οποία δεν χρηµατοδοτούνται από δηµόσιους πόρους, σε Πειραµατικά Ι.Ε.Κ. ή
Θεµατικά Ι.Ε.Κ., και να ρυθµίζεται κάθε άλλο συναφές
θέµα. Σε περίπτωση που η εν λόγω µετατροπή συνεπάγεται αύξηση των δαπανών, απαιτείται κοινή απόφαση
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, µε την οποία ρυθµίζονται και ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών.
16. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, εξειδικεύονται τα κριτήρια µετατροπής δηµόσιων
Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ι.Ε.Κ., που ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε Πειραµατικά Ι.Ε.Κ. ή Θεµατικά Ι.Ε.Κ., η διαδικασία υποβολής αιτηµάτων για τη µετατροπή, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής, καθώς και
κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
17. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.:
α) Μπορεί να λειτουργούν, στα δηµόσια Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
τµήµατα εκτός της έδρας τους ή και σε όµορους δήµους
της περιφερειακής ενότητας στην οποία ανήκουν. Στην ίδια απόφαση ρυθµίζονται ο τρόπος και η διαδικασία στελέχωσης των τµηµάτων, ο αριθµός του προσωπικού τους
και ανατίθεται η διοικητική υποστήριξή τους σε Υποδιευ-
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θυντή του οικείου Ι.Ε.Κ..
β) Καταρτίζονται οι κανονισµοί λειτουργίας των δηµόσιων Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων και των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ..
γ) Εκδίδονται ειδικοί κανονισµοί λειτουργίας για τη
λειτουργία των Πειραµατικών και Θεµατικών Ι.Ε.Κ., καθώς και των Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής, ή των πειραµατικών
τµηµάτων ειδικοτήτων σε Ι.Ε.Κ..
δ) Καθορίζονται ο τύπος και το βασικό περιεχόµενο
της σύµβασης µαθητείας των δοµών επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
18. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη
της Κ.Ε.Ε.., καθορίζονται οι αντιστοιχίες ανά ειδικότητα
για την εγγραφή σε Ι.Ε.Κ. από ΕΠΑ.Λ. και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
19. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., καθορίζονται, προστίθενται, τροποποιούνται, συγχωνεύονται ή καταργούνται οι ειδικότητες που παρέχονται από τα Ι.Ε.Κ..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Άρθρο 35
Σκοπός
1. Σκοπός του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας είναι:
α) η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης, σε αποφοίτους της µη υποχρεωτικής δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης, καθώς και σε κατόχους ισότιµων τίτλων, οι οποίοι κατέχουν ένα βασικό
επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων,
β) η αναβάθµιση των επαγγελµατικών προσόντων των
αποφοίτων της µη υποχρεωτικής δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης, µέσω µιας µαθησιακής διαδροµής που αξιοποιεί τις υπάρχουσες επαγγελµατικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και
γ) η περαιτέρω ενίσχυση των ευκαιριών ένταξης των
αποφοίτων της µη υποχρεωτικής δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας, µέσω
της απόκτησης εργασιακής εµπειρίας αξιοποιώντας τη
µεθοδολογία της µαθητείας.
2. Το Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας είναι προαιρετικό, ανήκει στη µεταλυκειακή επαγγελµατική κατάρτιση και αποτελεί εκπαιδευτική διαδροµή, που η ολοκλήρωσή της, ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων της, οδηγεί σε τίτλο επιπέδου πέντε (5) του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ..
3. Στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας εφαρµόζεται η µεθοδολογία της µαθητείας, η οποία περιλαµβάνει:
α) Μαθητεία µε εκπαίδευση σε χώρο εργασίας σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής διάρκειας και
β) εργαστηριακά µαθήµατα ειδικότητας, τα οποία

πραγµατοποιούνται σε Σχολικό Εργαστήριο (Σ.Ε.)
ΕΠΑ.Λ. ή σε Ε.Κ.. Την ευθύνη υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας έχει το ΕΠΑ.Λ..
Άρθρο 36
Φοίτηση στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας
1. Στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας εγγράφονται κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
α) κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. και
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιµων προς αυτούς τίτλων σε συναφείς ειδικότητες και
β) οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου ΕΠΑ.Λ.
σε συναφείς ειδικότητες.
2. Στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας εφαρµόζεται:
α) Εργαστηριακό µάθηµα ειδικότητας, ως εξής:
αα) Το εργαστηριακό µάθηµα πραγµατοποιείται στα
Σ.Ε. των ΕΠΑ.Λ. ή στα Ε.Κ., που εξυπηρετούν τα
ΕΠΑ.Λ., και δεν πραγµατοποιείται κατά την περίοδο των
διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα, καθώς και
των θερινών διακοπών.
αβ) Οι διδάσκοντες στο εργαστηριακό µάθηµα είναι:
i) εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. ή
ii) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, αν ελλείπουν µόνιµοι
εκπαιδευτικοί. Οι διδάσκοντες, πέραν της παροχής εκπαιδευτικού έργου στο εργαστηριακό µάθηµα, πραγµατοποιούν και την παρακολούθηση της µάθησης στον χώρο εργασίας µέσω της εποπτείας, η οποία θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι µπορούν να διδάξουν στο Μεταλυκειακό
έτος - Τάξη Μαθητείας, σύµφωνα µε τις αναθέσεις που ισχύουν, προσλαµβάνονται από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και αναλαµβάνουν αποκλειστικά
τη διδασκαλία και την εποπτεία των τµηµάτων Μαθητείας, τα οποία λογίζονται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας
για κάθε συνέπεια.
αγ) Η αµοιβή για την απασχόληση των αναπληρωτών
εκπαιδευτικών του στοιχείου ii της υποπερ. αβ) της περ.
α) µπορεί να χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, σύµφωνα µε διατάξεις που αφορούν σε αµοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών της επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
β) Πρόγραµµα µάθησης σε εργασιακό χώρο, διάρκειας
οκτώ (8) ωρών την ηµέρα, ως εξής:
βα) Το πρόγραµµα µάθησης σε εργασιακό χώρο ορίζεται µε σύµβαση µαθητείας, που συνάπτεται µεταξύ του
µαθητευόµενου και του εργοδότη, φορέα του δηµοσίου
τοµέα, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), φυσικού ή νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου
ή επιχείρησης, και θεωρείται από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής µονάδας.
ββ) Η σύµβαση µαθητείας δύναται να:
i) καταγγελθεί από τους µαθητευοµένους ή τους εργοδότες, για λόγους που ανάγονται στην αθέτηση των υποχρεώσεών τους. Οι µαθητευόµενοι και οι εργοδότες
υποχρεούνται να ενηµερώσουν εγγράφως τον αρµόδιο
Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ.,
ii) διακοπεί από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ., ύστερα από γραπτή εισήγηση του διδάσκοντα-επόπτη, εφόσον ο
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εργοδότης αθετεί τις υποχρεώσεις του, σύµφωνα µε τη
σύµβαση,
iii) διακοπεί από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ.,
εφόσον δεν τηρούνται τα όρια των απουσιών των µαθητευοµένων,
iv) διακοπεί από τον εργοδότη σε περίπτωση πτώχευσης µε έγκαιρη ενηµέρωση του ΕΠΑ.Λ., ώστε να διασφαλίζεται ο απαιτούµενος χρόνος για την ανεύρεση
άλλου εργοδότη για τον µαθητευόµενο.
βγ) Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις, που απαιτούνται πριν την έναρξη της µαθητείας σε χώρους εργασίας, εφόσον οι µαθητευόµενοι
δεν είναι άµεσα ή έµµεσα ασφαλισµένοι, παρέχονται
δωρεάν από δηµόσια νοσοκοµεία ή από ιατρούς συµβεβληµένους µε το Δηµόσιο ή µε φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
3. Το Δηµόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης των µαθητευοµένων, που έπαθαν ατύχηµα κατά τη διάρκεια του εργαστηριακού µαθήµατος στα Σ.Ε. των Ε.ΠΑ.Λ., στα Ε.Κ. ή
στους χώρους εργασίας, κατά το µέρος που οι δαπάνες
αυτές δεν καλύπτονται από άµεση ή έµµεση ασφάλισή
τους.
4. Οι µαθητευόµενοι του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης
Μαθητείας υπάγονται ασφαλιστικά στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για το
διάστηµα της µαθητείας στον κλάδο παροχών ασθένειας
σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε χρήµα, ο
δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιµος. Για τις ασφαλιστικές εισφορές εφαρµόζεται αναλογικά η περ. γ)
της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995 (Α΄ 185), κατά
την οποία οι εισφορές υπολογίζονται µε βάση το ήµισυ
των πράγµατι καταβαλλόµενων αποδοχών.
5. Η αµοιβή του µαθητευοµένου για το διάστηµα της
µαθητείας ορίζεται ίση µε το 95% επί του κατώτατου ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
6. Το πρόγραµµα του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης
Μαθητείας έχει συνολική διάρκεια έντεκα (11) µήνες,
αρχίζει από την 1η Σεπτεµβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Ιουλίου του εποµένου έτους. Η κατανοµή µεταξύ εργαστηριακού µαθήµατος και προγράµµατος
µάθησης σε εργασιακό χώρο, καθορίζεται στον Οδηγό
Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.
7. Με την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας χορηγείται στον απόφοιτο από τη σχολική µονάδα Β.Ε.Κ., ύστερα από αξιολόγηση στο εργαστηριακό µάθηµα και στο πρόγραµµα µάθησης σε εργασιακό
χώρο. Η Β.Ε.Κ. είναι προαπαιτούµενη για τη συµµετοχή
στις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης
διπλώµατος επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου πέντε (5), που διεξάγονται ετησίως από
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
8. Οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ., µε απαλλαγή από τα µαθήµατα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί ή να κατατάσσονται
σε εξάµηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες
Ι.Ε.Κ., σύµφωνα µε τους Οδηγούς Κατάρτισης του άρθρου 2 και ύστερα από απόφαση του Προϊσταµένου της
Διεύθυνσης Εφαρµογής Επαγγελµατικής Κατάρτισης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.

9. Οι µαθητευόµενοι του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης
Μαθητείας:
α) δικαιούνται αναβολής στράτευσης, σύµφωνα µε την
περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3421/2005
(Α΄ 302),
β) συνεχίζουν να λαµβάνουν, κατά τη διάρκεια της µαθητείας, επιδόµατα πολυτεκνίας, τριτεκνίας ή αναπηρίας
που δικαιούνται να λαµβάνουν, καθώς και συντάξεις και
γ) συνεχίζουν να θεωρούνται προστατευόµενα µέλη
οικογενειών.
10. Οι µαθητευόµενοι στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη
Μαθητείας δύνανται, στο πλαίσιο προγραµµάτων της
Ε.Ε. στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, να πραγµατοποιούν µέρος της µαθητείας σε
φορείς υποδοχής και παραγωγικές µονάδες που εδρεύουν σε κράτη - µέλη της Ε.Ε..
11. Οι πιστοποιηµένοι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού
έτους - Τάξης Μαθητείας κατατάσσονται στους ίδιους
κλάδους δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του π.δ. 50/2001
(Α΄ 39), µε τους διπλωµατούχους επαγγελµατικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ., µε βάση τη συνάφεια των ειδικοτήτων, η
οποία καθορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 40.
12. Οι πιστοποιηµένοι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού
έτους - Τάξης Μαθητείας συµµετέχουν σε προκηρύξεις
του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού, µε τις
ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες των πιστοποιηµένων
αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. σε συναφείς ειδικότητες, οι οποίες
καθορίζονται µε την απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. της παρ. 11.
Άρθρο 37
Προπαρασκευαστικό Πρόγραµµα Πιστοποίησης
1. Οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας µπορούν να παρακολουθούν προαιρετικά Προπαρασκευαστικό Πρόγραµµα Πιστοποίησης, συνολικής
διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγµατοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ., µε σκοπό την
αρτιότερη προετοιµασία για τη συµµετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης τίτλου
επιπέδου πέντε (5) ή αντίστοιχου και ισότιµου προς αυτόν τίτλου, που διεξάγονται ετησίως από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή
Εκπαίδευσης, αποφασίζεται η λειτουργία τµηµάτων του
Προπαρασκευαστικού Προγράµµατος Πιστοποίησης και
καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας τους. Το
Προπαρασκευαστικό Πρόγραµµα πραγµατοποιείται σε
Ε.Κ. ή στα Σ.Ε. των ΕΠΑ.Λ., σε απογευµατινό ωράριο,
που καθορίζεται µε την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου. Η διεξαγωγή του Προπαρασκευαστικού Προγράµµατος Πιστοποίησης δύναται να πραγµατοποιείται
σε πρωινό ωράριο, όταν δεν παρακωλύεται η λειτουργία
των σχολικών µονάδων.
2. Η αµοιβή των εκπαιδευτικών που µπορούν να απασχοληθούν στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραµµα Πιστοποίησης, ως επιµορφωτές και ως επόπτες, µπορεί να
χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.
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Άρθρο 38
Ειδικότητες Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας
Στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας παρέχονται
ειδικότητες, οι οποίες καθορίζονται µε βάση τις ανάγκες
της τοπικής αγοράς εργασίας και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της εθνικής οικονοµίας λαµβάνοντας υπόψη
τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., ύστερα από εισήγηση του
Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 40.
Άρθρο 39
Διοίκηση τµηµάτων Μαθητείας
1. Το Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας υλοποιείται µε ευθύνη της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.
2. Για την υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. συνεργάζεται σε
περιφερειακό επίπεδο µε τις δεκατρείς Περιφερειακές
Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις οποίες ορίζεται ένας (1) διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός, ως Συντονιστής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για τη Μαθητεία,
µε θητεία δύο (2) ετών. Η επιλογή του Συντονιστή γίνεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τα
κριτήρια και τη διαδικασία που καθορίζονται στην απόφαση της περ. δ, της παρ. 1 του άρθρου 40. Αν σε µία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης υλοποιούνται πάνω
από σαράντα (40) τµήµατα Μαθητείας, δύνανται να ορίζονται δυο (2) Συντονιστές Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία.
Στους Συντονιστές καταβάλλεται αµοιβή παρακολούθησης του έργου της Μαθητείας.
3. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ορίζεται ένας (1) διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός
ως Υπεύθυνος Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τη Μαθητεία, µε θητεία δύο (2) ετών, εφόσον στη
Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης λειτουργούν
πάνω από τέσσερα (4) τµήµατα, αλλιώς η υποστήριξη
των τµηµάτων γίνεται από τον Συντονιστή της Π.Δ.Ε. για
τη Μαθητεία. Η επιλογή του Υπευθύνου γίνεται από τον
οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τη
διαδικασία που καθορίζονται στην απόφαση της περ. δ΄,
της παρ. 1 του άρθρου 40. Στους Υπευθύνους καταβάλλεται αµοιβή παρακολούθησης του έργου της Μαθητείας.
4. α) Στα ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν τµήµατα του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας. Για τη διοικητική υποστήριξη των τµηµάτων της Μαθητείας, η οποία περιλαµβάνει
την υποστήριξη σε θέµατα φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των τµηµάτων Μαθητείας και τη συνεργασία µε
όλα τα επίπεδα διοίκησης των τµηµάτων της Μαθητείας,
προσλαµβάνονται ως υπεύθυνοι υποστήριξης Μαθητείας
εκπαιδευτικοί πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση,
για χρονικό διάστηµα έως έντεκα (11) µήνες, µε τη χρήση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και αναλαµβάνουν αποκλειστικά αυτό το έργο, το οποίο δεν λογίζεται ως διδακτική προϋπηρεσία.

β) Οι υποψήφιοι, που προσλαµβάνονται ως υπεύθυνοι
υποστήριξης Μαθητείας και κατά τη διάρκεια ισχύος της
οικείας σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου, παραµένουν ενεργοί για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί και δύνανται να προσλαµβάνονται,
σύµφωνα µε την κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις,
καθόλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
5. Οι εκπαιδευτικοί για την παρακολούθηση της µάθησης στον χώρο εργασίας δικαιούνται αµοιβή υποστήριξης εποπτείας της Μαθητείας.
6. Την ευθύνη για θέµατα υποστήριξης της Μαθητείας
έχουν σε κάθε περιφέρεια τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. του άρθρου 6.
7. Το Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας µπορεί να
χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.
Άρθρο 40
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων:
α) Καθορίζεται ο κανονισµός λειτουργίας του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, που περιλαµβάνει την
αναλογία διδασκόντων-µαθητευοµένων στο εργαστηριακό µάθηµα, τη σχέση του εκπαιδευτικού έργου της εποπτείας µε το εργασιακό και το διδακτικό ωράριο των
εκπαιδευτικών, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των υποψηφίων, ζητήµατα
τρόπου και διαδικασίας φοίτησης και αδειών των µαθητευοµένων, τον τρόπο αξιολόγησης των µαθητευοµένων
στο εργαστηριακό µάθηµα ειδικότητας και σε εργασιακό
χώρο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα εργοδοτών και
µαθητευοµένων, την εποπτεία και την αξιολόγηση των
τµηµάτων Μαθητείας, θέµατα διασφάλισης ποιότητας,
θέµατα που αφορούν στα τηρούµενα υπηρεσιακά βιβλία,
έντυπα, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, ζητήµατα που αφορούν στο έργο και τις αρµοδιότητες των υπηρεσιών
και οργάνων της Διοίκησης για την υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, σύµφωνα µε το άρθρο 35, τη διαδικασία πρόσληψης των Υπεύθυνων Υποστήριξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, τους κλάδους των εκπαιδευτικών, τις αρµοδιότητες
και τα παραδοτέα τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο
θέµα για την οργάνωση και τη λειτουργία των τµηµάτων
του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας.
β) Δύναται να τροποποιούνται η ηµεροµηνία έναρξης
και λήξης του προγράµµατος του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας, καθώς και η κατανοµή µεταξύ εργαστηριακού µαθήµατος και προγράµµατος µάθησης σε εργασιακό χώρο για λόγους µειωµένης προσφοράς θέσεων µαθητείας, ανωτέρας βίας ή δηµόσιας υγείας. Με την
ίδια απόφαση είναι δυνατόν να ρυθµίζεται η υλοποίηση
του εργαστηριακού µαθήµατος και µε εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, σύγχρονη ή και ασύγχρονη, ή µε µικτή εκπαίδευση.
γ) Καθορίζονται oι κατηγορίες και οι ειδικότητες των
εκπαιδευτικών, που µπορούν να απασχοληθούν στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραµµα Πιστοποίησης ως επιµορφωτές και επόπτες, ο τρόπος, ο χρόνος, οι όροι, η διαδικασία υλοποίησης, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα ή
λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή του.
δ) Καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγη-
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σης και επιλογής, ο τρόπος και η διαδικασία απόσπασης
των Συντονιστών Π.Δ.Ε. και των Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για
τη Μαθητεία όπου απαιτείται, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα.
ε) Καθορίζονται το έργο, οι αρµοδιότητες, καθώς και
τα παραδοτέα σε µηνιαία βάση για την καταβολή της αµοιβής των Συντονιστών Π.Δ.Ε. και των Υπεύθυνων
Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συµµετοχής των µαθητευοµένων σε
προγράµµατα της Ε.Ε. στον τοµέα της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης για την πραγµατοποίηση
µέρους της Μαθητείας σε φορείς υποδοχής και παραγωγικές µονάδες κρατών - µελών της Ε.Ε., και κάθε άλλο
ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή της παρ. 10 του άρθρου 36.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Υγείας, ρυθµίζονται ο τρόπος κάλυψης
των δαπανών του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, η συµµετοχή του Δηµοσίου στις εισφορές και τις
αµοιβές των µαθητευοµένων, τις εισφορές και καταβολές αµοιβών των εργοδοτών στους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της µαθητείας, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα που αφορά στην αµοιβή των µαθητευοµένων.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθορίζονται η αµοιβή των εκπαιδευτικών που δύνανται να απασχοληθούν στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραµµα Πιστοποίησης, ως επιµορφωτές και επόπτες, το
ύψος και ο τρόπος προσδιορισµού της αµοιβής των Συντονιστών της παρ. 2 του άρθρου 39, των Υπευθύνων
της παρ. 3 του άρθρου 39, των εκπαιδευτικών της παρ. 5
του άρθρου 39, και ρυθµίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευµάτων
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθµίζονται τα
θέµατα Μαθητείας, που αφορούν στην επαγγελµατική
εκπαίδευση και κατάρτιση, και καθορίζεται νέο πλαίσιο
ποιότητας µαθητείας.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.,
καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέµα για τη σύσταση ειδικοτήτων και τη λειτουργία τµηµάτων του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας του τοµέα Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα
από γνώµη του Γενικού Γραµµατέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.,
ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα για τον καθορισµό του
αριθµού των µαθητευόµενων και καταρτιζόµενων των
δοµών επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, οι οποίοι δύνανται να πραγµατοποιήσουν Μαθητεία
σε φορείς του δηµοσίου τοµέα κάθε έτος.
8.
Με
απόφαση
του
Γενικού
Γραµµατέα

Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. καθορίζονται:
α) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατάταξης
αποφοίτων των δηµόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. σε εξάµηνα σε συναφή ειδικότητα των Ι.Ε.Κ. και η διάρκεια φοίτησης, µε βάση τη συνάφεια των ειδικοτήτων και το περιεχόµενο των σπουδών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο θέµα.
β) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατάταξης
των αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας σε εξάµηνα συναφών ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. και η
διάρκεια φοίτησης, µε βάση τη συνάφεια των ειδικοτήτων και το περιεχόµενο των σπουδών, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό ειδικότερο θέµα.
γ) ΄Υστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η
συνάφεια των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. µε το Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας, σύµφωνα µε τις παρ. 11 και 12
του άρθρου 36.
9.
Με
απόφαση
του
Γενικού
Γραµµατέα
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., καθορίζονται, προστίθενται, τροποποιούνται, συγχωνεύονται ή καταργούνται οι ειδικότητες που παρέχονται στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας και ρυθµίζεται κάθε σχετικό ειδικότερο θέµα.
10. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) καθορίζονται η λειτουργία των
τµηµάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράµµατος Πιστοποίησης του άρθρου 37, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας τους και το απογευµατινό ωράριο λειτουργίας
τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
Άρθρο 41
Οδηγοί κατάρτισης
1. Στις Ε.Σ.Κ., στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.,
στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας και στα Ι.Ε.Κ.,
οι ειδικότητες επαγγελµατικής κατάρτισης παρέχονται
σύµφωνα µε τους οδηγούς κατάρτισης, το περιεχόµενο
των οποίων προβλέπεται στην περ. γ΄ του άρθρου 2.
Οι οδηγοί κατάρτισης εκπονούνται και συντάσσονται
σύµφωνα µε τον Πρότυπο Οδηγό Κατάρτισης, ο οποίος
εκδίδεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
2. α) Η σύνταξη των οδηγών κατάρτισης των Ε.Σ.Κ.,
του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας και των
Ι.Ε.Κ. πραγµατοποιείται, µε την ευθύνη της Διεύθυνσης
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά βίου µάθησης της
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., από ειδικούς επιστήµονες, εµπειρογνώµονες, εκπαιδευτές και επαγγελµατικά στελέχη
µε τη συνδροµή των κοινωνικών εταίρων ή άλλων δηµόσιων ή ιδιωτικών φορέων. Η εφαρµογή των οδηγών κατάρτισης τίθεται υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Εφαρµογής
Επαγγελµατικής
Κατάρτισης
της
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν..
β) Οι οδηγοί κατάρτισης των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του
Ο.Α.Ε.Δ. συντάσσονται από τον Ο.Α.Ε.Δ..
3. Η πιστοποίηση των οδηγών κατάρτισης των Ε.Σ.Κ.,
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των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., των Ι.Ε.Κ. και του
Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας από το Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. γίνεται µε βάση τη συµφωνία του ή µη
µε τις κατευθυντήριες γραµµές του Πρότυπου Οδηγού
Κατάρτισης.
Άρθρο 42
Πιστοποίηση αποφοίτων
1. Στους αποφοίτους των Ε.Σ.Κ. των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας, ύστερα από την
επιτυχηµένη ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ) και
στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
(Β.Ε.Ε.). Οι ανωτέρω βεβαιώσεις δίνουν στον κάτοχο το
δικαίωµα να συµµετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., που θα διενεργούνται τουλάχιστον
µία φορά κατ’ έτος, για την απόκτηση του τίτλου των επιπέδων τρία (3) και πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 1. Στους
αντίστοιχους κατά περίπτωση Κανονισµούς Λειτουργίας
ορίζεται ο τύπος της βεβαίωσης παρακολούθησης, στην
οποία αναγράφονται κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία του καταρτιζοµένου, η ειδικότητα και η διάρκεια φοίτησης, καθώς και η ηµεροµηνία αποφοίτησής του.
2. Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανατίθεται η αρµοδιότητα της πιστοποίησης προσόντων για τη χορήγηση Πτυχίου Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου τρία
(3), του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, στους απόφοιτους των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
και Διπλώµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου πέντε (5), του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων, στους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας. Κατά περίπτωση, ο
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται να αιτείται τη συνδροµή των Υπουργείων, που χορηγούν αντίστοιχες άδειες ασκήσεως
επαγγέλµατος, για όσες ειδικότητες υπάρχει τέτοιου είδους απαίτηση, ως προς την οργάνωση και διεξαγωγή
των εξετάσεων πιστοποίησής τους. Ειδικά, για τις ειδικότητες των οποίων οι άδειες ασκήσεως επαγγέλµατος
χορηγούνται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
η ανωτέρω αρµοδιότητα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ασκείται από
κοινού µε το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).
3. Ύστερα από κοινή, ανά ειδικότητα και επίπεδο, εξέταση πιστοποίησης επαγγελµατικών προσόντων των αποφοίτων του επιπέδου τρία (3) και του επιπέδου πέντε
(5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, η οποία διενεργείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι επιτυχόντες απόφοιτοι των
Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. λαµβάνουν Πτυχίο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου τρία (3) και εγγράφονται στο µητρώο πιστοποιηθέντων προσώπων της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), που τηρείται στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., και οι επιτυχόντες απόφοιτοι των δηµόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας λαµβάνουν Δίπλωµα Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και εγγράφονται στο ανωτέρω µητρώο. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίη-

σης, παράλληλα µε το Πτυχίο ή Δίπλωµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αποκτούν και την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, που προβλέπεται για το συγκεκριµένο επίπεδο προσόντων. Οι πιστοποιηµένοι απόφοιτοι των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. µπορούν να εγγράφονται στη Β΄ τάξη
των ΕΠΑ.Λ., σε αντίστοιχο µε την ειδικότητά τους τοµέα.
4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υπουργού στην αρµοδιότητα του οποίου εµπίπτει κατά περίπτωση η εποπτεία της άσκησης του επαγγέλµατος, καθορίζονται τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πιστοποιηµένων αποφοίτων επιπέδων τρία (3) και πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, λαµβανοµένων υπόψη, όπου υπάρχουν, των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων των ειδικοτήτων συναφών επαγγελµάτων του
επιπέδου τέσσερα (4).
Άρθρο 43
Πρόσβαση στο Επίπεδο έξι του Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων
1. Απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού
έτους - Τάξης Μαθητείας, που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης
κατέχουν Δίπλωµα Επαγγελµατικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων ή ισότιµο τίτλο, δύνανται να κατατάσσονται σε τµήµατα Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας µε
αυτήν του ανωτέρω διπλώµατος.
2. Οι ως άνω κάτοχοι Διπλώµατος Επαγγελµατικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε
(5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, προ της εγγραφής
τους στο Ι.Ε.Κ. πρέπει απαραιτήτως να είναι και κάτοχοι
Απολυτηρίου Λυκείου.
3. Η επιλογή των υποψήφιων για κατάταξη αποφοίτων
Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας γίνεται αποκλειστικά µε κατατακτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται µε την επιµέλεια του Α.Ε.Ι. κατά τον ίδιο
χρόνο και τόπο µε τις κατατακτήριες εξετάσεις του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260) και αφορούν εξέταση
µε θέµατα ανάπτυξης σε τρία (3) µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών του τµήµατος υποδοχής. Στην επιλογή των υποψηφίων µε εξετάσεις πρέπει να διασφαλίζονται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η
σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισµα της βαθµολογίας όλων των µαθηµάτων που εξετάζονται. Στη σειρά αυτήν περιλαµβάνονται όσοι έχουν
συγκεντρώσει συνολική βαθµολογία τουλάχιστον τριάντα (30) µονάδες και µε την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) µονάδες τουλάχιστον σε καθένα
από τα τρία (3) µαθήµατα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας µέχρι να καλυφθεί το προβλεπόµενο ποσοστό.
4. Με απόφαση της Συνέλευσης του τµήµατος υποδοχής, οι υποψήφιοι που κατατάσσονται µπορούν να απαλλαγούν, ύστερα από αίτησή τους, της υποχρέωσης εγγραφής και παρακολούθησης της διδασκαλίας των µαθηµάτων προγράµµατος σπουδών, υποχρεωτικών και υπο-
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χρεωτικής ή ελεύθερης επιλογής, το περιεχόµενο των οποίων είχαν διδαχθεί πλήρως ή επαρκώς στην ειδικότητα
Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας προέλευσης, αλλά σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση εξέτασης σε αυτά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο πρόγραµµα σπουδών. Από την υποχρέωση εξέτασης εξαιρούνται τα µαθήµατα, στα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή τους.
5. Οι κατατακτήριες εξετάσεις για τους αποφοίτους
Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος.
Δεν εφαρµόζονται το άρθρο 15 του ν. 3404/2005 και η υπό στοιχεία Φ2/121871/Β3/3.11.2005 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β΄ 1517).
Άρθρο 44
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ΄
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού
Γραµµατέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., εγκρίνονται οι οδηγοί κατάρτισης των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., ύστερα από την πιστοποίησή τους από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, του Ο.Α.Ε.Δ. και του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται µετά από
εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθορίζεται το σύστηµα των εξετάσεων πιστοποίησης των προσόντων
των αποφοίτων των επιπέδων τρία (3) και πέντε (5) του
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, στο οποίο περιλαµβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συµµετοχής, η διαδικασία των εξετάσεων, η δοµή και ο τύπος των τίτλων που χορηγούνται, το ύψος και ο τρόπος
καταβολής των παραβόλων και των εξετάστρων πιστοποίησης, το ύψος και ο τρόπος καταβολής αποζηµίωσης
σε όσους απασχολούνται, µε κάθε ιδιότητα, στις εξετάσεις, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα που αφορά
στις εξετάσεις πιστοποίησης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.:
α) Καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέµα για την πιστοποίηση των οδηγών κατάρτισης από το Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
β) Εγκρίνονται οι οδηγοί κατάρτισης των Ε.Σ.Κ., του
Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας και των Ι.Ε.Κ.,
ύστερα από την πιστοποίησή τους από το Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίοι, µετά την έγκρισή τους, αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., είναι δυνατή η χορήγηση της αντιστοιχίας στους κατόχους τίτλων ειδικοτήτων του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας των επαγγελµατικών δικαιωµάτων και των αδειών των κατόχων αντίστοιχων, ό-

πως ορίζεται στην περ. γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 40, τίτλων ειδικοτήτων της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέµα, σχετικά µε τη
διαδικασία των κατατάξεων των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και
Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, όπως ορίζει το
άρθρο 43.
6. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., εκδίδονται οι οδηγοί κατάρτισης των ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ..
7. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τµήµατος, καθορίζονται:
α) τα διπλώµατα επαγγελµατικής ειδικότητας και εκπαίδευσης, τα οποία θεωρούνται συναφή µε αυτά του
προγράµµατος σπουδών α΄ κύκλου του τµήµατος υποδοχής για την κατάταξη των αποφοίτων Ι.Ε.Κ., καθώς και
του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, σύµφωνα
µε την παρ. 1 του άρθρου 43,
β) ο ανώτατος αριθµός αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, που µπορούν να καταταχθούν ανά πρόγραµµα σπουδών α΄ κύκλου τµήµατος
Α.Ε.Ι., ο οποίος προσδιορίζεται σε ποσοστό επί του ετήσιου αριθµού των εισακτέων του τµήµατος, που δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5%. Αν ο αριθµός που προκύπτει, έχει δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή
προς τα κάτω προς την αµέσως πλησιέστερη ακέραιη
µονάδα. Αν τα δεκαδικά ψηφία είναι ακριβώς το µισό της
µονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω
προς την αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα.
8.
Με
απόφαση
του
Γενικού
Γραµµατέα
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εκδίδεται πρότυπος οδηγός
κατάρτισης, σύµφωνα µε τον οποίο συντάσσονται οι οδηγοί κατάρτισης της παρ. 1 του άρθρου 41.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Άρθρο 45
Σκοπός - Στόχος
1. Η ανάγκη δηµιουργίας του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Ε.Π.Π.), το οποίο στο εξής αναφέρεται ως
«Πλαίσιο», έχει ως σηµείο αναφοράς τη Σύσταση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας
Μαΐου 2017, σχετικά µε τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Επαγγελµατικών Προσόντων (Ε.Π.Ε.Π.) για τη
Διά Βίου Μάθηση (2017/C 189/03).
2. Σκοπός του Πλαισίου είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο ενίσχυσης της αναγνωσιµότητας και συγκρισιµότητας των ελληνικών τίτλων/προσόντων και να συµβάλει
στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος της χώρας
µας.
3. Στόχος του Πλαισίου είναι: α) να παρέχει ένα κοινό
πλαίσιο αναφοράς, σύµφωνα µε το οποίο όλοι οι ελληνικοί τίτλοι/προσόντα να µπορούν να καταγραφούν, να ταξινοµηθούν και ταυτόχρονα να συγκριθούν µεταξύ τους,
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β) να αποτελέσει τη βάση για την αντιστοίχιση των ελληνικών τίτλων/προσόντων σε επίπεδα του Ε.Π.Ε.Π.
(European Qualification Framework, E.Q.F.), καθώς και
για τη σύγκριση όλων των τίτλων, που χορηγούνται στη
Χώρα από άλλους εθνικούς ή και διεθνείς φορείς.
4. Μέσω του Πλαισίου, τα προσόντα των ατόµων, δηλαδή οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που αποκτώνται µέσω της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
και µη τυπικής και άτυπης µάθησης, αναγνωρίζονται και
συσχετίζονται µεταξύ τους και στη συνέχεια κατατάσσονται σε επίπεδα, στη λογική των µαθησιακών αποτελεσµάτων.
5. Κριτήρια/προϋποθέσεις για τη δηµιουργία και λειτουργία του Πλαισίου είναι:
α) ο σχεδιασµός µιας σαφούς και ενιαίας µεθοδολογίας για την περιγραφή και σύγκριση των τίτλων/προσόντων,
β) η ανάπτυξη ενός «ανοικτού» Πλαισίου, υπό την έννοια της δυνατότητας ένταξης, που θα καλύπτει όλο το
φάσµα της µάθησης,
γ) η ανάπτυξη ενός «συνεκτικού» Πλαισίου, το οποίο
να συµπεριλαµβάνει τίτλους, οι οποίοι χορηγούνται για
µαθησιακά αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί µέσω
µιας τυπικής, µη τυπικής και άτυπης µαθησιακής διαδικασίας.
6. Η ανάπτυξη του Πλαισίου και η σύνδεσή του µε το
Ε.Π.Ε.Π. εξυπηρετεί ανάγκες όπως:
α) ο εξορθολογισµός του συστήµατος χορήγησης των
κάθε είδους τίτλων, όπως πτυχίων, διπλωµάτων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, που εκδίδονται από φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης,
β) η υποστήριξη της διά βίου µάθησης, µέσω της προβολής και αναγνώρισης ποικίλων µαθησιακών διαδροµών, συµπεριλαµβανοµένης και της επαγγελµατικής εµπειρίας, µε την επικύρωση των µαθησιακών αποτελεσµάτων,
γ) η καταγραφή και αναγνώριση του συνόλου των προσόντων, που αποκτώνται µέσω του τυπικού και µη τυπικού συστήµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και
της άτυπης µάθησης,
δ) η ενίσχυση της συνοχής των συστηµάτων απόκτησης προσόντων µέσα από τη σύνδεσή τους µε διαφορετικά πεδία εκπαίδευσης και κατάρτισης,
ε) η βελτίωση της προσβασιµότητας στην εκπαίδευση
και την κατάρτιση µέσω της ενίσχυσης οριζόντιων και
κάθετων συνδέσµων µεταξύ των συστηµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης,
στ) η ενδυνάµωση της ζεύξης και η βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγοράς
εργασίας µε την ενεργό συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων,
ζ) η προώθηση της διαφάνειας και συγκρισιµότητας
των προσόντων που αποκτώνται εκτός και εντός συνόρων, για τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τις επιχειρήσεις
και κυρίως για τους εργαζόµενους και τους πολίτες γενικότερα,
η) η διασφάλιση της ποιότητας µε βάση τα µαθησιακά
αποτελέσµατα, που θα συµβάλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της παρεχόµενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

7. Το Πλαίσιο δεν περιγράφει συγκεκριµένα προσόντα
ή ικανότητες ενός ατόµου, αλλά κάθε τίτλος/προσόν δύναται να τοποθετείται στο αντίστοιχο επίπεδο του
Ε.Π.Ε.Π. µέσω του Πλαισίου.
8. Το Πλαίσιο, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες
και τα χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, συµβάλλει στην αντικειµενική αξιολόγηση
των ελληνικών τίτλων/προσόντων, καθιστώντας αυτά
συγκρίσιµα µε εκείνα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ώστε να ενισχύεται και να προωθείται η γεωγραφική κινητικότητα των εκπαιδευοµένων/µαθητευοµένων, σπουδαστών, φοιτητών και εργαζοµένων µεταξύ της Ελλάδας
και των άλλων χωρών της Ε.Ε..
Άρθρο 46
Αρµόδιοι φορείς διαµόρφωσης και εφαρµογής
του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων
1. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ασκεί
την εποπτεία της διαµόρφωσης και λειτουργίας του
Πλαισίου, καθώς και τον συντονισµό των εµπλεκοµένων
σε αυτό, όπως είναι οι εκπρόσωποι σε εθνικά και ενωσιακά συλλογικά όργανα, οι φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι κοινωνικοί εταίροι και τα επιµελητήρια.
2. Η αρµοδιότητα της δηµιουργίας και ανάπτυξης του
Πλαισίου και της αντιστοίχισής του µε το Ε.Π.Ε.Π., της
κατάταξης των προσόντων που αποκτώνται µέσω της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της µη τυπικής και
άτυπης µάθησης, στα επίπεδα του Πλαισίου, της κατάταξης στο Πλαίσιο διεθνών κλαδικών προσόντων και της
δηµιουργίας των κλαδικών περιγραφικών δεικτών, σε
µορφή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που αντιστοιχούν στα επίπεδα του Πλαισίου, ανήκει στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, ο οποίος αποτελεί το Εθνικό Σηµείο Συντονισµού του Ε.Π.Ε.Π. και Εθνικό Σηµείο Αναφοράς για τη
Διασφάλιση της Ποιότητας.
Άρθρο 47
Αρχιτεκτονική δοµή και περιγραφικοί δείκτες
επιπέδων πλαισίου
1.α) Το Πλαίσιο αποτελείται από οκτώ (8) επίπεδα, τα
οποία αναδεικνύονται σε προσδιοριστικό στοιχείο της
δοµής και αποτελούν τον µηχανισµό για την αντιστοίχιση του Πλαισίου µε το Ε.Π.Ε.Π..
β) Για κάθε ένα επίπεδο του Πλαισίου αναπτύσσονται
οι περιγραφικοί δείκτες και οι τύποι προσόντων.
2. Οι περιγραφικοί δείκτες των επιπέδων εκφράζουν
τα µαθησιακά αποτελέσµατα, που απαιτούνται για την απόκτηση ενός τίτλου/προσόντος σε ένα συγκεκριµένο επίπεδο.
3. Οι ακόλουθοι περιγραφικοί δείκτες του Πλαισίου
σχηµατίζουν, σε συνδυασµό µε τους τύπους προσόντων,
µηχανισµό αναγνώρισης και αντιστοίχισης των µαθησιακών αποτελεσµάτων και στοχεύουν στη διευκόλυνση
πρόσβασης, µεταφοράς και εξέλιξης των εκπαιδευοµένων µέσα στο σύστηµα:
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Άρθρο 48
Διαµόρφωση και λειτουργία του Πλαισίου
1. Το Πλαίσιο είναι δυνατό να εµπλουτίζεται µε την κατάταξη νέων τίτλων/προσόντων και να αναθεωρείται, ανάλογα µε τις διαµορφούµενες ανάγκες και προτεραιότητες, εθνικές και ευρωπαϊκές.
2. Βασικό εργαλείο για την κατάταξη τίτλων/προσόντων στα επίπεδα του Πλαισίου και για την αντιστοίχισή
τους µε το Ε.Π.Ε.Π., αποτελεί η προσέγγιση µε τη µέθοδο των µαθησιακών αποτελεσµάτων.
3. Η κατάταξη των τίτλων/προσόντων, που αποκτώνται
στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε
επίπεδα του Πλαισίου, προσδιορίζεται είτε σύµφωνα µε
το νοµικό πλαίσιο, µε το οποίο θεσπίζονται οι συγκεκριµένοι τίτλοι/προσόντα είτε σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο µε το οποίο θεσπίζονται οι φορείς εκπαίδευσης ή και
κατάρτισης. Το συγκεκριµένο επίπεδο κατάταξης και η αντιστοιχία του προς το επίπεδο του Ε.Π.Ε.Π., δύναται να
αποτυπώνεται στον απονεµόµενο τίτλο/προσόν και στα
έγγραφα του Europass.
4. Για την κατάταξη των τίτλων/προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της τυπικής και άτυπης µάθησης, σε επίπεδα
του Πλαισίου, ο Ε.Ο.Π.ΠΕ.Π. αναπτύσσει µεθοδολογικά
εργαλεία και οδηγούς για τις διαδικασίες διάγνωσης, αξιολόγησης, επικύρωσης, πιστοποίησης και τελικής ένταξης των τίτλων/προσόντων στο Πλαίσιο, σύµφωνα µε
τις κοινές ευρωπαϊκές αρχές και πρακτικές, τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και
τις Οδηγίες και Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, στο πλαίσιο της ανάπτυξης συστήµατος πιστοποίησης προσόντων που αποκτώνται στο
πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της
µη τυπικής και άτυπης µάθησης.
5. Τα προσόντα/τίτλοι, που εντάσσονται στο Πλαίσιο,
περιλαµβάνονται σε ειδικό Εθνικό Μητρώο Προσόντων
που συνιστάται µε τον παρόντα, το οποίο τηρείται στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και συνδέεται µε την αντίστοιχη «Ευρωπαϊκή Πύλη Προσόντων και Εκπαιδευτικών Ευκαιριών». Το
Εθνικό Μητρώο Προσόντων περιλαµβάνει πληροφορίες
για κάθε προσόν, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρέχοντας έγκυρη και άµεση πληροφόρηση προς όλους
τους ενδιαφεροµένους, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται για κάθε προσόν είναι οι εξής:
α) τίτλος,
β) επίπεδο του Πλαισίου,
γ) φορέας απονοµής,
δ) γενική περιγραφή,
ε) εύρος,
στ) σκοπός και κατηγορία,
ζ) εκπαιδευτικός τοµέας,
η) µαθησιακά αποτελέσµατα, δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες,
θ) σχέση µε την απασχόληση.

Άρθρο 49
Αντιστοίχιση Επιπέδων του Πλαισίου µε τα Επίπεδα
του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελµατικών
Προσόντων (Ε.Π.Ε.Π.)
1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ο Εθνικός Φορέας Συντονισµού
για το Ε.Π.Ε.Π. και για την οργάνωση της διαδικασίας
διαρκούς αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων µε το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό.
2. Στόχος της διαδικασίας είναι να καταδεικνύεται
διαρκώς µε τρόπο διαφανή και αξιόπιστο η αντιστοίχιση
των επιπέδων του Πλαισίου και κατά συνέπεια των τίτλων σπουδών/προσόντων της Ελλάδας, µε τα αντίστοιχα επίπεδα του Ε.Π.Ε.Π..
3. Προκειµένου να τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί η αντιστοίχιση τίτλων/προσόντων του Πλαισίου σε επίπεδα
του Ε.Π.Ε.Π., συντάσσεται σχετική Έκθεση Αντιστοίχισης, η οποία κατατίθεται και εγκρίνεται από το αρµόδιο
όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ευρωπαϊκή Συµβουλευτική Οµάδα - EQF Advisory Group) και, ύστερα από
την έγκρισή της, τροποποιείται ή συµπληρώνεται αναλόγως και ο πίνακας Τύπων Προσόντων που τηρείται στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Στην Έκθεση Αντιστοίχισης περιγράφεται
η διαδικασία της αντιστοίχισης, που ακολουθήθηκε από
τη Χώρα και τεκµηριώνεται η τήρηση των απαιτούµενων
προϋποθέσεων.
Άρθρο 50
Ρυθµίσεις για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
1. α) Η διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων αποφοίτων φορέων µη τυπικής και άτυπης µάθησης µπορεί να ανατίθεται, µε αποφάσεις του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σε αδειοδοτηµένους φορείς διεξαγωγής
εξετάσεων προσόντων Ν.Π.Δ.Δ. ή και νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή και Ν.Π.Ι.Δ. της ηµεδαπής, τα οποία έχουν ως σκοπό, µεταξύ άλλων, την
πιστοποίηση προσόντων φυσικών προσώπων και διεξάγονται σύµφωνα µε το πλαίσιο που διέπει τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία για τη διενέργειά
τους κατά τον χρόνο διεξαγωγής τους. Στο καταστατικό
των νοµικών προσώπων αυτών απαγορεύεται να περιλαµβάνεται ως σκοπός η παροχή εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης ή επιµόρφωσης σε ζητήµατα
γνώσης που σχετίζεται µε τα πιστοποιητικά ή τίτλους
που χορηγούνται. Ο νόµιµος εκπρόσωπος, οι µέτοχοι ή
οι εταίροι τους ή τα µέλη ή µέρος των µελών του Δ.Σ., ή
της διοικήσεώς τους, δεν πρέπει να έχουν την ιδιότητα
του δηµοσίου υπαλλήλου, κληρικού ή υπαλλήλου Ο.Τ.Α.,
µε εξαίρεση την περίπτωση Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, και νοµικών προσώπων, των οποίων ο ορισµός τους καθορίζονται ως εκ της ιδιότητάς
τους (ex officio).
β) Οι φορείς που έχουν αδειοδοτηθεί οφείλουν να:
i) τηρούν τους όρους έγκρισης της άδειάς τους,
ii) γνωστοποιούν εκ των προτέρων ηλεκτρονικά στις
αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τις διαδικασίες,
το πρόγραµµα και την ηµεροµηνία κάθε εξέτασης πιστο-
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ποίησης προσόντος και τον αριθµό υποψηφίων προς εξέταση σε αυτήν,
iii) υποβάλλουν στις αρµόδιες υπηρεσίες του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ηλεκτρονικά τις τελικές καταστάσεις των
υποψηφίων που εξετάσθηκαν ανά εξεταστική περίοδο
και διαδικασία πιστοποίησης προσόντος,
iv) παρέχουν στις αρµόδιες υπηρεσίες του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διεξαγωγή των ελέγχων,
v) υποβάλλουν στις αρµόδιες υπηρεσίες του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ηλεκτρονικά τις τελικές καταστάσεις επιτυχόντων ανά εξεταστική περίοδο πιστοποίησης προσόντος.
2. α) Οι φορείς διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης
προσόντων της ηµεδαπής αδειοδοτούνται µε αποφάσεις
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίες αναρτώνται στη
«Διαύγεια» που προβλέπεται στον ν. 3861/2010
(Α΄ 112), ιδίως όσον αφορά στις υποδοµές, στο λογισµικό, στις µεθόδους και στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης και, ύστερα από την αδειοδότησή τους, τίθενται
υπό την εποπτεία του.
β) Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τηρείται κατάλογος των φορέων
διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων που έχουν αδειοδοτηθεί, υπό τη µορφή ηλεκτρονικής βάσης
δεδοµένων.
γ) Για την αδειοδότηση των φορέων της περ. α΄, ο κάθε φορέας οφείλει να διαθέτει ανεξαρτησία, αµεροληψία, ικανό προσωπικό, τα κατά περίπτωση απαιτούµενα
µέσα, καθώς και σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Η ανεξαρτησία και η αµεροληψία του φορέα ελέγχονται από
τριµελές συλλογικό όργανο, το οποίο ορίζεται από το
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στο οποίο συµµετέχουν δύο
(2) εκπρόσωποι, υπάλληλοι ή µη, του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., που
υποδεικνύονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ένας
(1) εκπρόσωπος, υπάλληλος ή µη, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Ο φορέας οφείλει να:
γα) διαθέτει προσωπικό µε αποδεδειγµένη εµπειρία
στη διενέργεια εξετάσεων στην αντίστοιχη επαγγελµατική δραστηριότητα ή στην άσκηση της αντίστοιχης επαγγελµατικής δραστηριότητας,
γβ) διαθέτει τα απαιτούµενα τεχνικά µέσα για τη διενέργεια της πρακτικής εξέτασης, όπου απαιτείται,
γγ) έχει τη δυνατότητα να διενεργεί την εξέταση του
ενδιαφεροµένου µέσα σε εύλογο χρόνο από την υποβολή της αίτησης και να ενηµερώνει τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ύστερα από την επιτυχή εξέταση, προκειµένου να εκδοθεί
σχετικό πιστοποιητικό/τίτλος και να ενηµερωθεί το οικείο Μητρώο πιστοποιηθέντων προσώπων του άρθρου
21 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).
δ) Οι φορείς που έχουν αδειοδοτηθεί, ελέγχονται για
την τήρηση του οικείου κανονιστικού πλαισίου, σχετικά
µε τις προϋποθέσεις αδειοδότησής τους και της διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς και για την ποιότητα των
υπηρεσιών που παρέχουν. Ο εν λόγω έλεγχος συµπεριλαµβάνει και τη χωρίς προειδοποίηση παρουσία εκπροσώπων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στις εξετάσεις που διενεργεί ο
φορέας, καθώς και έλεγχο, τουλάχιστον ετησίως, του
προσωπικού και των αρχείων του φορέα σχετικά µε την
τήρηση των προϋποθέσεων αδειοδότησής του και της
διενέργειας των εξετάσεων.

Οι έλεγχοι της παρούσας περίπτωσης διενεργούνται
από τρεις (3) ελεγκτές, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι
στο µητρώο αξιολογητών, επιτηρητών, ελεγκτών, επιθεωρητών, εµπειρογνωµόνων της περ. στ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 21 του ν. 4115/2013, που ορίζονται µε αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
ε) Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί, ότι ο φορέας που
έχει αδειοδοτηθεί δεν τηρεί τις προϋποθέσεις αδειοδότησης ή τις υποχρεώσεις του για τη διενέργεια εξετάσεων, επιβάλλονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κυρώσεις
και, ειδικότερα, η προσωρινή ή η οριστική ανάκληση της
χορηγηθείσας άδειας ή επιβολή προστίµου, το ύψος του
οποίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων και καταβάλλεται υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
στ) Οι άδειες των φορέων διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης φορέων ανανεώνονται ετησίως από την έκδοσή τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., µε αίτηση του φορέα, η
οποία υποβάλλεται έναν µήνα πριν τη λήξη της αδείας
του.
ζ) Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι δυνατή
η µεταβίβαση άδειας φορέα διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης φορέων, εφόσον τόσο το νοµικό πρόσωπο
που µεταβιβάζει την άδεια όσο και το νοµικό πρόσωπο
στο οποίο µεταβιβάζεται η άδεια έχουν τις κατά νόµο
προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.
Για την έγκριση της µεταβίβασης απαιτείται η υποβολή
σχετικής αίτησης, η οποία συνοδεύεται από τη σύµβαση
µεταβίβασης και τον τελευταίο ισολογισµό του προσώπου που µεταβιβάζει και του προσώπου που αποκτά την
άδεια, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που αποδεικνύει την πλήρωση των προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου. Το ελάχιστο περιεχόµενο του ιδιωτικού
συµφωνητικού περί µεταβίβασης άδειας εξειδικεύεται
στην απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων της παρ. 5 του άρθρου 51. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη µορφή µεταβίβασης.
η) Για την εξέταση της αίτησης και των δικαιολογητικών τους κατά τη διαδικασία αδειοδότησης, ανανέωσης
ή µεταβίβασης της άδειας, οι φορείς καταβάλλουν στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τέλη για την εξέτασή τους. Για την διενέργεια ελέγχων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καταβάλλονται τέλη
εποπτείας υπέρ αυτού. Επίσης, καταβάλλεται από τους
φορείς, στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τέλη για την έκδοση κάθε
χορηγούµενου πιστοποιητικού/τίτλου.
θ) Για την αξιοποίηση των επαγγελµατικών περιγραµµάτων, καθώς και για τη βελτίωση της διαδικασίας πιστοποίησης µαθησιακών αποτελεσµάτων, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
συστήνει και τηρεί παρατηρητήριο µετάβασης, στο οποίο
εντάσσεται η λειτουργία µηχανισµού παρακολούθησης
της πορείας των αποφοίτων εκπαιδευτικών διαδροµών
επιπέδων τρία (3) και πέντε (5) προς την αγορά εργασίας. Προς τούτο συνεργάζεται µε το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. του άρθρου 5, τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. του άρθρου 6, την Κ.Ε.Ε. του άρθρου 7, ερευνητικούς φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ινστιτούτα των κοινωνικών εταίρων, καθώς και
το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού.
3. Το άρθρο 28 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48), όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του
άρθρου 19 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), αντικαθίσταται ως
εξής:
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«Άρθρο 28
1.α. Οι φορείς της ηµεδαπής, που χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ, πιστοποιούνται µε αποφάσεις του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισµού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), µε βάση και τη διεθνή επί
του θέµατος πρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υποδοµές,
το λογισµικό, τις µεθόδους και τη διαδικασία πιστοποίησης και, µετά την πιστοποίησή τους, τίθενται υπό την εποπτεία του.
β. Οι φορείς της προηγούµενης περίπτωσης εδαφίου
για την εξέταση της αίτησης και των δικαιολογητικών
τους κατά τη διαδικασία πιστοποίησης, την εξέταση φακέλου δικαιολογητικών ανανέωσής της, την αξιολόγηση
θεµάτων εξέτασης και την ανανέωσή τους, την αναµόρφωση του συστήµατος εξετάσεων, τη µεταβίβαση της απόφασης πιστοποίησης, καταβάλλουν ανταποδοτικά τέλη υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Για τη διενέργεια ελέγχων
των από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καταβάλλονται τέλη εποπτείας υπέρ αυτού. Επίσης, καταβάλλεται τέλος για την έκδοση κάθε χορηγούµενου πιστοποιητικού.
γ. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης παρατυπιών ή παραβάσεων των όρων και προϋποθέσεων της πιστοποίησης,
της διαδικασίας διενέργειας των εξετάσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισµού
(Η/Υ) και διατάξεων του εκάστοτε υφιστάµενου κανονιστικού πλαισίου, επιβάλλονται κυρώσεις (διοικητικές ή
και χρηµατικές), ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης, από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
2. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποφασίζει για την αναγνώριση φορέων της αλλοδαπής, που χορηγούν τίτλους
που αποδεικνύουν τη γνώση πληροφορικής ή χειρισµού
Η/Υ, την αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή
χειρισµού Η/Υ της αλλοδαπής µε πιστοποιητικά της ηµεδαπής µε βάση και την επί των θεµάτων αυτών διεθνή
πρακτική, και οι τίτλοι που αντιστοιχούνται, περιλαµβάνονται σε ειδικό κατάλογο ισχυόντων τίτλων ανά κράτος
προέλευσης και φορέα. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. του προηγούµενου εδαφίου, εκδίδονται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Αναγνώρισης Φορέων
Πιστοποίησης
Πληροφορικής
Αλλοδαπής
(Ε.Α.Φ.Π.Π.Α.), η οποία απαρτίζεται από τρία (3) µέλη επιστήµονες, του δηµοσίου ή και ιδιωτικού τοµέα, σε θέµατα αναγνώρισης φορέων της αλλοδαπής, που χορηγούν τίτλους που αποδεικνύουν τη γνώση πληροφορικής
ή χειρισµού Η/Υ και σε θέµατα αντιστοίχισης τίτλων
γνώσης πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ της αλλοδαπής,
µε προηγούµενη εµπειρία στα θέµατα αυτά. Η γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής γίνεται
από στελέχη της καθ’ ύλην αρµόδιας υπηρεσίας. Τα µέλη
και η γραµµατεία της Ε.Α.Φ.Π.Π.Α. ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., έχει
τριετή θητεία, και συγκροτείται µε απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., που δεν δηµοσιεύεται στη Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Για την εξέταση αναγνώρισης φορέων
της αλλοδαπής και την αντιστοίχιση τίτλων της αλλοδαπής καταβάλλονται από τους φορείς αυτούς ή τα φυσικά
πρόσωπα που τους υποβάλλουν για αντιστοίχιση, ανταποδοτικά τέλη υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Στους φορείς της

αλλοδαπής, καθώς και στα φυσικά πρόσωπα των οποίων
έχει γίνει αντιστοίχιση των τίτλων τους, στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραβάσεις των
όρων αναγνώρισής τους ή των όρων έκδοσης ή και χρήσης των αντιστοιχηµένων τίτλων, επιβάλλονται κυρώσεις (διοικητικές ή και χρηµατικές), ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης, από τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
3. Η διαδικασία πιστοποίησης του παρόντος άρθρου ισχύει και όπου αυτή προβλέπεται ως πρόσθετο προσόν
διορισµού στο Δηµόσιο.»
Άρθρο 51
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Η΄
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθορίζονται θέµατα όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας της διαµόρφωσης και ανάπτυξης
του Πλαισίου, της αντιστοίχισής του µε το Ε.Π.Ε.Π., της
κατάταξης στο Πλαίσιο τίτλων/προσόντων που αποκτώνται µέσω της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της µη τυπικής και άτυπης µάθησης, και κάθε άλλο συναφές θέµα. Ειδικότερα, για ειδικότητες των οποίων οι άδειες ασκήσεως επαγγέλµατος χορηγούνται από
το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε την οποία καθορίζονται τα ανωτέρω θέµατα, εκδίδεται µε προηγούµενη κοινή εισήγηση των Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και του
ΚΕ.ΜΕ.Α..
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., καθορίζονται, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 46, τα αντικείµενα της εποπτείας κατά τη διαµόρφωση και λειτουργία του Πλαισίου, τα όργανα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, από τα οποία ασκείται η εποπτεία, ο τρόπος και η
διαδικασία άσκησής της, ο τρόπος και η διαδικασία ορισµού και συντονισµού όσων συµµετέχουν στη διαδικασία διαµόρφωσης και ανάπτυξης του Πλαισίου, καθώς
και κάθε άλλο συναφές θέµα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., δύναται να συνιστώνται οµάδες εργασίας µε έργο την ανάλυση των
τίτλων/προσόντων για κάθε επαγγελµατική οµάδα ή και
για κάθε επαγγελµατική ειδικότητα ή και για κάθε εξειδίκευση, και να καθορίζονται ο αριθµός των µελών, οι ιδιότητες και ο τρόπος ορισµού τους, ζητήµατα λειτουργίας
των εν λόγω οµάδων, οι οποίες λειτουργούν εντός του
κανονικού ωραρίου εργασίας ή σε χρόνο που καλύπτεται
από υπερωριακή απασχόληση, και ζητήµατα καταβολής
αποζηµίωσης σε όσα µέλη τους είναι ιδιώτες, σύµφωνα
µε την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176),
καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθορίζονται το ύψος και η διαδικασία καταβολής στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. των τελών εξέτασης των αιτήσεων αδειοδότησης, ανανέωσης και µεταβίβασης της άδειας των φορέων διεξαγωγής εξετάσεων
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πιστοποίησης προσόντων, το ύψος και ο τρόπος καταβολής των τελών εποπτείας, του τέλους κάθε πιστοποιητικού/τίτλου που χορηγείται από τους φορείς αυτούς, το
ύψος και ο τρόπος καταβολής αποζηµιώσεων στα µέλη
του τριµελούς οργάνου αµεροληψίας/ανεξαρτησίας των
φορέων διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων στα προβλεπόµενα όρια και µε τις προϋποθέσεις
των εδαφίων τρίτο, πέµπτο και έκτο της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, καθώς και κάθε άλλο συναφές
θέµα.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού,
η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, ρυθµίζονται, για κάθε κατηγορία πιστοποίησης προσόντων των φορέων της περ. α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 50, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και η εξειδίκευση των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας αδειοδότησης, ανανέωσης της αδειοδότησης και
µεταβίβασης της άδειας των φορέων διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης φορέων, συµπεριλαµβανοµένου
στην τελευταία περίπτωση και του ελάχιστου περιεχοµένου του ιδιωτικού συµφωνητικού µεταβίβασης. Ειδικά
στις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία αδειοδότησης περιλαµβάνονται, ιδίως, η µέθοδος, τα κριτήρια
και οι προδιαγραφές της διαδικασίας του εξεταστικού
συστήµατος των φορέων αυτών, τα όργανα και τα πρόσωπα που απασχολούνται µε οποιαδήποτε ιδιότητα στη
διενέργεια εξετάσεων, των οποίων η αποζηµίωση καταβάλλεται από τους φορείς, η βαθµολογία και η διαδικασία βαθµολογίας, η διαδικασία υποβολής ενστάσεων
των υποψηφίων κατά των αποτελεσµάτων των εξετάσεων που διενεργεί ο φορέας, καθώς και τα όργανα και η
διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων από τους φορείς.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης, τα κριτήρια
και η κλιµάκωση των προβλεπόµενων κυρώσεων στους
φορείς που έχουν αδειοδοτηθεί, η διαδικασία επιβολής
τους και ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής των προστίµων στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η διαδικασία και το περιεχόµενο γνωστοποίησης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων από τους φορείς στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο τύπος και το
περιεχόµενο των πιστοποιητικών/τίτλων που χορηγούνται και η διαδικασία χορήγησής τους, ο τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία ανάκλησής τους, οι λεπτοµέρειες
της διαδικασίας τήρησης του καταλόγου των φορέων
διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων που έχουν αδειοδοτηθεί, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα.
6.
Με
απόφαση
του
Γενικού
Γραµµατέα
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθορίζεται:
α) Κάθε ειδικότερο θέµα σχετικά µε τις διαδικασίες
διάγνωσης, αξιολόγησης, επικύρωσης, πιστοποίησης και
τελικής ένταξης των τίτλων/προσόντων της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της µη τυπικής και άτυπης
µάθησης στο Πλαίσιο, εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις
για την κατάταξη, τροποποίηση ή συµπλήρωση της κατάταξης των τίτλων/ προσόντων, που αποκτώνται στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και µη τυπικής και άτυπης µάθησης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή και υλοποίηση του άρθρου 48.
β) Κάθε θέµα σχετικό µε τα όργανα διοίκησης και στελέχωσης του παρατηρητηρίου µετάβασης, καθώς και τη

µεθοδολογία, τον χρόνο και τον τρόπο παρακολούθησης
των αποφοίτων, την έκδοση των αναφορών ιχνηλάτησης
και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή και υλοποίηση της περ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 50.
7. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.:
α) Καθορίζονται οι λεπτοµέρειες και οι διαδικασίες κατάρτισης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Προσόντων,
καθώς και κάθε ειδικότερο τεχνικό θέµα.
β) Συγκροτούνται οι οµάδες εργασίας, που συνιστώνται σύµφωνα µε την παρ. 3.
8. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., που εκδίδεται µε τη σύµφωνη γνώµη του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α., ρυθµίζεται η πιστοποίηση προσόντων αποφοίτων φορέων µη
τυπικής και άτυπης µάθησης για ειδικότητες των οποίων
οι άδειες ασκήσεως επαγγέλµατος χορηγούνται από το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
9. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Οικονοµικών, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα αναγκαία δικαιολογητικά και η διαδικασία ελέγχου της πιστοποίησης από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. των φορέων της ηµεδαπής που χορηγούν
πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισµού (Η/Υ),
η µέθοδος, τα κριτήρια και οι προδιαγραφές της διαδικασίας του εξεταστικού συστήµατος των φορέων αυτών,
το πλαίσιο του περιεχοµένου της εξεταστέας ύλης και οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία αναδιαµόρφωσής του, η
διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων πιστοποίησης και
οι προδιαγραφές των εξεταστικών κέντρων, το πλαίσιο
του περιεχοµένου του λογισµικού των φορέων αυτών, η
διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανανέωσης της πιστοποίησης των φορέων, της έκδοσης, χορήγησης και ανάκλησης των πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισµού (Η/Υ), ο έλεγχος του περιεχοµένου των πιστοποιητικών αυτών και ο τρόπος χορήγησής τους από τους
φορείς, τα αντικείµενα εποπτείας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., και
ο τρόπος και η διαδικασία άσκησής της.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης, οι κατηγορίες κυρώσεων (διοικητικές ή και χρηµατικές), µε βάση
το είδος της διαπιστωθείσας παρατυπίας ή παράβασης, η
διαδικασία για τη διαπίστωση παρατυπίας ή παράβασης,
καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης των κυρώσεων. Επίσης,
το ύψος, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής των ανταποδοτικών τελών που καταβάλλονται από τους φορείς
γνώσης πληροφορικής ή χειρισµού (Η/Υ) υπέρ του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την εξέταση της αίτησης και των δικαιολογητικών τους κατά τη διαδικασία πιστοποίησής τους,
την εξέταση φακέλου δικαιολογητικών ανανέωσής της,
την αναµόρφωση του συστήµατος εξετάσεων, τη µεταβίβαση της απόφασης πιστοποίησης, το ύψος, ο χρόνος
και ο τρόπος καταβολής των τελών εποπτείας, το τέλος
για την έκδοση κάθε χορηγούµενου πιστοποιητικού, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτοµερειακού
χαρακτήρα θέµα.
β. Με την απόφαση της προηγούµενης περίπτωσης,
καθορίζονται επίσης, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισης φορέων της αλλοδαπής, που χορηγούν τίτλους, οι οποίοι αποδεικνύουν γνώση πληροφορικής ή χειρισµού (Η/Υ) και αντιστοίχισης των εν λόγω τίτλων της αλλοδαπής µε πιστοποιητικά της ηµεδαπής, τα ειδικότερα και λεπτοµερειακά θέµατα κατάρτισης και τήρησης του ειδικού καταλόγου ισχυόντων τίτ-
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λων ανά κράτος προέλευσης και φορέα έκδοσής τους, οι
κατηγορίες κυρώσεων (διοικητικές ή και χρηµατικές), µε
βάση το είδος της διαπιστωθείσας παρατυπίας ή παράβασης, η διαδικασία για τη διαπίστωση παρατυπίας ή παράβασης, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης των κυρώσεων.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και
η διαδικασία ανάκλησης των αποφάσεων αναγνώρισης ή
και αντιστοίχισης των τίτλων της αλλοδαπής από το Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.., καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της
Επιτροπής Αναγνώρισης Φορέων Πιστοποίησης Πληροφορικής Αλλοδαπής (Ε.Α.Φ.Π.Π.Α.), κατά παρέκκλιση
των διατάξεων λειτουργίας των συλλογικών οργάνων
του Δηµοσίου, το ύψος, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής ανταποδοτικού τέλους, που καταβάλλεται από τους
φορείς της αλλοδαπής υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την αναγνώρισή τους και τέλους από τους φορείς της αλλοδαπής ή τα φυσικά πρόσωπα για την αντιστοίχιση τίτλων
γνώσης πληροφορικής ή χειρισµού (Η/Υ) της αλλοδαπής
και τη χορήγησή τους. Επίσης, ρυθµίζεται το ύψος της αποζηµίωσης και οι προϋποθέσεις για την καταβολή της
στα µέλη της (Ε.Α.Φ.Π.Π.Α.), καθορίζεται αυτή στα όρια
που προβλέπονται στο άρθρο 21 παρ. 2 εδαφ. γ΄ του
ν. 4354/2015 και µε τις προϋποθέσεις των εδαφίων ε΄
και στ΄, της ίδιας παραγράφου του ιδίου άρθρου του ιδίου νόµου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο τεχνικό ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα θέµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.)
Άρθρο 52
Σκοπός των Κ.Δ.Β.Μ.
Τα Κ.Δ.Β.Μ. αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών
στο πλαίσιο της µη τυπικής µάθησης που παρέχουν σε ενήλικες:
α) συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση,
β) επανειδίκευση (reskilling),
γ) αναβάθµιση δεξιοτήτων (upskilling),
δ) γενική εκπαίδευση ενηλίκων και
ε) συµβουλευτική και επαγγελµατικό προσανατολισµό. Μπορεί να ανήκουν στον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα.
Άρθρο 53
Ίδρυση, αδειοδότηση και πιστοποίηση
ποιότητας των Κ.Δ.Β.Μ.
1. Τα δηµόσια Κ.Δ.Β.Μ. αδειοδοτούνται µε τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 66 και τα ιδιωτικά Κ.Δ.Β.Μ. αδειοδοτούνται από τον αρµόδιο Γενικό Διευθυντή, κατά
το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και, εφόσον δεν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης, από τον Γενικό Γραµµατέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την περ.
5 της υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222).
2. Τα Κ.Δ.Β.Μ. υποχρεούνται να χρησιµοποιούν στις ιδρυτικές ή συστατικές πράξεις τους, καθώς και στις εν
γένει σχέσεις τους προς τα έξω τον όρο «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης» ή το αρκτικόλεξο Κ.Δ.Β.Μ., που συνοδεύει

τον διακριτικό τίτλο τους, µε τον οποίο αδειοδοτούνται.
3. Κατά την αρχική αδειοδότηση, την ανανέωση άδειας λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ., καθώς και σε κάθε ενδιάµεσο έλεγχο που διενεργείται σε αυτά, τα Κ.Δ.Β.Μ. υποχρεούνται να διαθέτουν και να συντηρούν τον βασικό εκπαιδευτικό εξοπλισµό και υποδοµές ψηφιακής τεχνολογίας για την υποστήριξη του συνόλου των λειτουργιών
τους και ειδικότερα να διαθέτουν:
α) αίθουσα πληροφορικής, για τα προγράµµατα που
παρέχονται και που υλοποιούνται διά ζώσης, µε µέριµνα
για έναν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) ανά συµµετέχοντα, λογισµικό µε νόµιµη άδεια χρήσης, ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς και αναβαθµισµένες ψηφιακές υπηρεσίες, και
β) ολοκληρωµένα πληροφοριακά συστήµατα, σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης και υποστήριξης των συµµετεχόντων, εφόσον υλοποιούνται
προγράµµατα εξ αποστάσεως ή µικτής κατάρτισης.
4. Για την επίτευξη των σκοπών τους τα Κ.Δ.Β.Μ. διαθέτουν κατ’ ελάχιστον το ακόλουθο στελεχιακό δυναµικό, τα µέλη του οποίου προσλαµβάνονται και απασχολούνται µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας:
α) Διευθυντή Κατάρτισης, που διαθέτει πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και µεταπτυχιακό ή διδακτορικό
τίτλο, µε τριετή επαγγελµατική εµπειρία στον σχεδιασµό, υλοποίηση και αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή
συµβουλευτικής ή πιστοποίησης ή εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο Διευθυντής Κατάρτισης, αν δεν διαθέτει µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον επταετή σχετική επαγγελµατική εµπειρία και δεν
δύναται να απασχολείται σε άλλο Κ.Δ.Β.Μ..
β) Συντονιστικό/εκπαιδευτικό υπεύθυνο, που διαθέτει
πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, µε διετή επαγγελµατική εµπειρία στον
σχεδιασµό, υλοποίηση και αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή συµβουλευτικής ή πιστοποίησης ή εκπαίδευσης ενηλίκων. Αν ο συντονιστικός/εκπαιδευτικός υπεύθυνος
δεν διαθέτει µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, πρέπει
να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή σχετική επαγγελµατική εµπειρία.
γ) Ειδικότερα, για τα προγράµµατα Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή για τα Κ.Δ.Β.Μ. που παρέχουν υπηρεσίες Συµβουλευτικής, Υπεύθυνο Συµβουλευτικής και εποπτείας και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης, που διαθέτει πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και
µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο. Αν ο υπεύθυνος δεν
διαθέτει µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, πρέπει να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον τριακόσιες ώρες Συµβουλευτικής.
δ) Το διοικητικό προσωπικό, το οποίο ανέρχεται σε
τουλάχιστον έναν (1) υπάλληλο για τη γραµµατειακή και
διοικητική υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ..
Το στελεχιακό δυναµικό των Κ.Δ.Β.Μ. ανέρχεται συνολικά κατ’ ελάχιστον σε τρεις (3) Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), αν υπάρχει µία (1) δοµή κατάρτισης και
µία (1) Ε.Μ.Ε. για κάθε επιπλέον δοµή, καθώς και επιπλέον µία (1) Ε.Μ.Ε., αν το Κ.Δ.Β.Μ. παρέχει υπηρεσίες Συµβουλευτικής. Στις τρεις (3) Ε.Μ.Ε. δύνανται να συµπεριλαµβάνεται το στελεχιακό δυναµικό των περ. α΄ και β΄.
Το ανωτέρω στελεχιακό δυναµικό καταχωρείται στο
πληροφοριακό σύστηµα των Κ.Δ.Β.Μ. του άρθρου 61.
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5. Ειδικά για την υλοποίηση προγραµµάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης ή µικτής κατάρτισης, επιπλέον του
προσωπικού της παρ. 4, απαιτείται να οριστεί από τον
πάροχο ένας (1) υπεύθυνος διαχείρισης Ολοκληρωµένου Συστήµατος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.ΤΚ.).
6. Για δράσεις συµβουλευτικής σταδιοδροµίας ή επαγγελµατικού προσανατολισµού απαιτείται η απασχόληση
πιστοποιηµένων Συµβούλων Σταδιοδροµίας ή Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, µε βάση το σύστηµα πιστοποίησης της επάρκειας Συµβούλων σταδιοδροµίας/επαγγελµατικού προσανατολισµού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίοι θα είναι ενταγµένοι στο Μητρώο Στελεχών Συµβουλευτικής Επαγγελµατικού Προσανατολισµού του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Αν δεν επαρκεί ο αριθµός πιστοποιηµένων
συµβούλων Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής ή Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, επιτρέπεται η απασχόληση µη πιστοποιηµένων συµβούλων, ύστερα από έγκριση
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα
προσόντα εξειδίκευσης στην συµβουλευτική σταδιοδροµίας/επαγγελµατικό προσανατολισµό.
Άρθρο 54
Εκπαιδευτές των Κ.Δ.Β.Μ.
1. Οι εκπαιδευτές που διδάσκουν στα Κ.Δ.Β.Μ., είναι
κάτοχοι αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών σε γνωστικό
αντικείµενο συναφές προς το πρόγραµµα που διδάσκουν. Σε ειδικές περιπτώσεις, που προκύπτουν από την
ιδιαιτερότητα του αντικειµένου κατάρτισης, είναι δυνατή
η αξιοποίηση εµπειροτεχνών µε επαγγελµατική εµπειρία, συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο του προγράµµατος.
2. Στα προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους και παρέχονται στα Κ.Δ.Β.Μ.,
απασχολούνται αποκλειστικά εκπαιδευτές ενηλίκων εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκπαιδευτών
Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., της περ. β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 21 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), µε πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας σε θεµατικό αντικείµενο συναφές µε αυτό που καλούνται να διδάξουν. Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης σε Κ.Δ.Β.Μ., από εκπαιδευτές που δεν
διαθέτουν την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, επιτρέπεται στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η εξεύρεση πιστοποιηµένων εκπαιδευτών, ύστερα από έγκριση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Περιλαµβάνουν ατοµικές ή και οµαδικές συνεδρίες, σε
αριθµό και χρονική κατανοµή που καθορίζονται στην
πρόσκληση/προκήρυξη, µε εξειδικευµένα στελέχη συµβουλευτικής, µε στόχο τη διαµόρφωση ατοµικού σχεδίου αναβάθµισης των δεξιοτήτων και την επιλογή προγράµµατος κατάρτισης, µε βάση τα ενδιαφέροντα και τις
ικανότητες των ωφελούµενων, την προετοιµασία των
συµµετεχόντων για την πρακτική άσκηση, αν προβλέπεται στο πρόγραµµα, την προσέγγιση της αγοράς εργασίας ευρύτερα και την υποστήριξη της διατήρησης θέσης
εργασίας για εργαζόµενους συµµετέχοντες.
3. Τα προγράµµατα των Κ.Δ.Β.Μ., τα οποία παρέχονται
µε τη µέθοδο της εξ αποστάσεως κατάρτισης, συνοδεύονται από εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική µορφή.
4. Ο αριθµός των συµµετεχόντων σε τµήµατα µάθησης
των Κ.Δ.Β.Μ. δεν µπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε
(25) άτοµα ή τα δεκαπέντε (15) σε περιπτώσεις προγραµµάτων που απευθύνονται αποκλειστικά σε ειδικές
κοινωνικές οµάδες, όπως ΑµεΑ. Τα κριτήρια ένταξης των
συµµετεχόντων στα τµήµατα µάθησης προσδιορίζονται
στα αντίστοιχα προγράµµατα.
5. Η θεωρητική κατάρτιση, προκειµένου περί προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, γίνεται στις εγκαταστάσεις των Κ.Δ.Β.Μ..
Το εργαστηριακό µέρος της κατάρτισης µπορεί να υλοποιείται είτε σε εργαστήρια των Κ.Δ.Β.Μ. είτε σε επιχειρήσεις ή φορείς που διαθέτουν εργαστήρια, αν η κατάρτιση πραγµατοποιείται για εργαζόµενους αυτών ή σε άλλους επαγγελµατικούς χώρους που διαθέτουν εργαστήρια, ύστερα από σύναψη σχετικής σύµβασης. Ως εργαστήρια νοούνται οργανωµένοι χώροι µε κατάλληλο εξοπλισµό, στους οποίους πραγµατοποιείται το εργαστηριακό µέρος της κατάρτισης, προσοµοιώνοντας πραγµατικές συνθήκες εργασίας, απόλυτα συνυφασµένες µε το
περιεχόµενο και τις ανάγκες της εκπαίδευσης που πραγµατοποιείται. Οι απαιτούµενες εργαστηριακές ώρες, οι
προδιαγραφές των χώρων και ο απαραίτητος εξοπλισµός των εργαστηρίων περιγράφονται αναλυτικά στα αντίστοιχα προγράµµατα.
Τα Κ.Δ.Β.Μ. µπορούν να διαµορφώνουν τις αίθουσες
διδασκαλίας σε αίθουσες διδασκαλίας ειδικού σκοπού,
µε ειδικό εξοπλισµό που υποστηρίζει την εκπαιδευτική
διαδικασία, όπως αίθουσες πληροφορικής.
Οι προδιαγραφές των χώρων και ο εξοπλισµός των αιθουσών διδασκαλίας ειδικού σκοπού, όταν απαιτούνται,
περιγράφονται αναλυτικά στα εκάστοτε προγράµµατα.

Άρθρο 55
Παρακολούθηση προγραµµάτων στα Κ.Δ.Β.Μ.
1. Τα προγράµµατα Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής
Κατάρτισης και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που παρέχονται από τα Κ.Δ.Β.Μ., έχουν θεωρητικό ή εργαστηριακό µέρος ή και τα δύο, ή και πρακτική άσκηση, όπου
προβλέπεται στο εκάστοτε πρόγραµµα. Η συνολική
διάρκεια του προγράµµατος κατάρτισης καθορίζεται µε
βάση το θεµατικό αντικείµενό του, τον σκοπό παρέµβασης και το προφίλ των συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τα
ειδικώς οριζόµενα στις εκάστοτε προσκλήσεις/προκηρύξεις των δικαιούχων των έργων.
2. Οι υπηρεσίες Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού, οι οποίες παρέχονται στα Κ.Δ.Β.Μ.,
αποτελούν δράσεις υποστηρικτικές, οι οποίες συνδέονται στενά µε τις υπηρεσίες κατάρτισης που παρέχονται.

Άρθρο 56
Πρακτική άσκηση στα Κ.Δ.Β.Μ.
Η πρακτική άσκηση µπορεί να αποτελεί µέρος των
προγραµµάτων Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, η οποία οργανώνεται και προωθείται µε ευθύνη
των Κ.Δ.Β.Μ. και δύναται να υλοποιείται:
α) σε φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα που σχετίζονται άµεσα µε το αντικείµενο της κατάρτισης. Οι τύποι των επιχειρήσεων και των φορέων στους οποίους
µπορεί να πραγµατοποιηθεί η πρακτική άσκηση, το περιεχόµενό της, οι όροι υλοποίησής της και η διάρκειά της
προσδιορίζονται στις εκάστοτε προσκλήσεις/ προκηρύξεις,
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β) στη δοµή του Κ.Δ.Β.Μ., ιδίως σε προγράµµατα εργαζοµένων και αυτοαπασχολουµένων, καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις προγραµµάτων Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης ανέργων, σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προκηρυσσόµενων προγραµµάτων Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης.
Άρθρο 57
Πιστοποιηµένα Προγράµµατα των Κ.Δ.Β.Μ.
1. Εκπαιδευτικά προγράµµατα, των οποίων το αποτέλεσµα πρόκειται να οδηγήσει σε οποιασδήποτε µορφής
πιστοποίηση, καθώς και όσα χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους και παρέχονται από τα
Κ.Δ.Β.Μ., υποβάλλονται προς πιστοποίηση στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Τα ανωτέρω προγράµµατα υποβάλλονται
από: α) τα Κ.Δ.Β.Μ. που επιθυµούν να τα παρέχουν ή β)
από επαγγελµατικούς φορείς, κλαδικούς εκπροσώπους
ή κοινωνικούς εταίρους ή γ) από φορείς άσκησης δηµόσιας πολιτικής.
2. Τα Πιστοποιηµένα Προγράµµατα των Κ.Δ.Β.Μ. περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) ανταπόκριση του τίτλου προγράµµατος στο περιεχόµενό του,
β) είδος προγράµµατος, σύµφωνα µε τις κατηγορίες
της µη τυπικής µάθησης του άρθρου 52,
γ) διάρθρωση προγράµµατος σε επιµέρους ενότητες,
προβλεπόµενες ώρες ανά ενότητα επιµερισµένες σε θεωρητικό µέρος ή εργαστηριακό µέρος ή και πρακτική άσκηση, κατά περίπτωση,
δ) προσδιορισµό των αναµενόµενων µαθησιακών αποτελεσµάτων ανά ενότητα,
ε) ενδεικτικό κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό,
στ) έκθεση σκοπιµότητας, από την οποία προκύπτει η
ανάγκη πιστοποίησης του προγράµµατος,
ζ) ειδικές περαιτέρω προδιαγραφές για την εξ αποστάσεως µάθηση,
η) τρόπους αξιολόγησης συµµετεχόντων προσαρµοσµένους στα αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και
θ) τρόπους αξιολόγησης του προγράµµατος.
3. Η πιστοποίηση των προγραµµάτων των Κ.Δ.Β.Μ. της
παρ. 1 γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., µε βάση τα κριτήρια
της παρ. 2. Για τον σκοπό αυτόν, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συνιστά
Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης µε ισοµερή εκπροσώπηση
των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων ή άλλων Υπουργείων για θέµατα αρµοδιότητάς τους και των κοινωνικών εταίρων.
Άρθρο 58
Επικύρωση µαθησιακών αποτελεσµάτων Κ.Δ.Β.Μ.
1. Η επιτυχής παρακολούθηση ενός πιστοποιηµένου
προγράµµατος των Κ.Δ.Β.Μ. οδηγεί στη χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης και πιστοποίησης, σύµφωνα
µε το άρθρο 50 του παρόντος, όπου απαιτείται.
2. Οι βεβαιώσεις της παρ. 1 εκδίδονται από το
Κ.Δ.Β.Μ., υπογράφονται από τον Διευθυντή Κατάρτισης
του Κ.Δ.Β.Μ., φέρουν τον διακριτικό τίτλο, τον λογότυπο του Κ.Δ.Β.Μ. και τον κωδικό αδειοδότησής του και αναφέρουν τον ακριβή τίτλο, τη διάρκεια σε ώρες, τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής και τον τόπο υλοποίησης του

προγράµµατος.
3. Για την επιτυχή παρακολούθηση πιστοποιηµένου
προγράµµατος των Κ.Δ.Β.Μ. συντρέχουν υποχρεωτικά
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) επιβεβαιωµένη συµµετοχή, διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, του συµµετέχοντος στα προγράµµατα,
β) αξιολόγηση µαθησιακών αποτελεσµάτων και
γ) επιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, όπου απαιτείται.
Άρθρο 59
Δηµοσιοποίηση πιστοποιηµένων
προγραµµάτων Κ.Δ.Β.Μ.
Τα πιστοποιηµένα προγράµµατα των Κ.Δ.Β.Μ., αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και του κατά
περίπτωση δικαιούχου. Η ανάρτηση περιλαµβάνει:
α) τον ακριβή τίτλο του προγράµµατος,
β) το είδος του προγράµµατος,
γ) τη χρονική διάρκειά του σε ώρες,
δ) το περιεχόµενο, δηλαδή τις θεµατικές ενότητες και
τη διάρκειά τους σε ώρες,
ε) τις προϋποθέσεις συµµετοχής των υποψηφίων και
στ) τη βεβαίωση παρακολούθησης, που αποκτάται ύστερα από την επιτυχή παρακολούθηση του προγράµµατος.
Άρθρο 60
Αρχεία και Έντυπα Κ.Δ.Β.Μ.
1. Κάθε Κ.Δ.Β.Μ., µε ευθύνη των Διευθυντών Κατάρτισης, υποχρεούται να τηρεί σε έντυπη και ηλεκτρονική
µορφή:
α) το µητρώο όσων συµµετέχουν στα προγράµµατα,
στο οποίο καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία τους και ιδίως, τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, ο Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και οι τίτλοι σπουδών
τους,
β) το µητρώο εκπαιδευτών, στο οποίο καταχωρούνται
τα πλήρη στοιχεία των εκπαιδευτών και ιδίως, τα στοιχεία ταυτότητάς τους, ο Α.Μ.Κ.Α., ο Α.Φ.Μ. και οι τίτλοι
σπουδών τους,
γ) το µητρώο τµηµάτων µάθησης, στο οποίο καταχωρούνται ανά τµήµα ιδίως, οι εκπαιδευόµενοι, οι εκπαιδευτές, το ωρολόγιο πρόγραµµα και η διδακτέα ύλη, οι
χώροι εκπαίδευσης, οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης,
οι αξιολογήσεις/επιδόσεις των συµµετεχόντων,
δ) τα παρουσιολόγια εκπαιδευτών και συµµετεχόντων
ανά τµήµα µάθησης.
2. Επιπλέον των αρχείων της παρ. 1, τα Κ.Δ.Β.Μ. τηρούν τουλάχιστον σε έντυπη µορφή:
α) το σύνολο των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που έχουν υποβληθεί για την αδειοδότησή τους,
β) τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά µε το προσωπικό τους, στελεχιακό και γραµµατειακό, και
γ) τους πίνακες στελεχιακού και διοικητικού προσωπικού µε παραστατικά πρόσληψης.
3. Με την υποχρεωτική ένταξη των Κ.Δ.Β.Μ. στο Πληροφοριακό Σύστηµα Εποπτείας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.,
τα παραπάνω έντυπα τηρούνται µόνο σε ηλεκτρονική
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µορφή.
Άρθρο 61
Πληροφοριακό Σύστηµα υποστήριξης των Κ.Δ.Β.Μ.
1. Η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. σχεδιάζει, εκπονεί και υποστηρίζει ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα των
Κ.Δ.Β.Μ., µε στόχο την ευέλικτη και πολύπλευρη εποπτεία, παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας
των Κ.Δ.Β.Μ., καθώς και την έγκαιρη και έγκυρη παροχή
πληροφοριών στο κοινό γι’ αυτά.
Ειδικότερα το Πληροφοριακό Σύστηµα περιλαµβάνει:
α) το µητρώο Κ.Δ.Β.Μ.,
β) τον µηχανισµό στήριξης της αδειοδότησης των
Κ.Δ.Β.Μ.,
γ) την καταγραφή και τήρηση δεδοµένων της διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ.,
δ) τον µηχανισµό πληροφόρησης του κοινού για τα
Κ.Δ.Β.Μ., που έχουν αδειοδοτηθεί και τα προγράµµατα
που παρέχουν.
2. Η ένταξη όλων των Κ.Δ.Β.Μ. στις λειτουργίες του
Πληροφοριακού Συστήµατος της παρ. 1 είναι υποχρεωτική.
3. Προς επίτευξη των σκοπών του, το Πληροφοριακό
Σύστηµα της παρ. 1, δύναται να διασυνδέεται µε πληροφοριακά συστήµατα άλλων φορέων του δηµοσίου τοµέα,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 47 του άρθρου
4623/2019 (Α΄ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020
(Α΄ 184).
Άρθρο 62
Εποπτεία και έλεγχος των Κ.Δ.Β.Μ.
1. Η εποπτεία των Κ.Δ.Β.Μ., ως προς την τήρηση των
όρων αδειοδότησης και των προδιαγραφών του Kεφαλαίου
Θ΄,
ανήκει
στην
αρµοδιότητα
της
Γ.Γ.Ε.Ε.Δ.Β.Μ.Ν.. Ο έλεγχος των Κ.Δ.Β.Μ. πραγµατοποιείται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Γενικής
Γραµµατείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., µε επιτόπιους ελέγχους
από τριµελείς επιτροπές. Οι έλεγχοι διενεργούνται τακτικά ανά δύο (2) έτη και δύνανται να διενεργούνται και
εκτάκτως.
2. Για κάθε υπαίτια πράξη ή παράλειψη, που συνιστά
παράβαση της νοµοθεσίας για την οργάνωση και τη λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ., επιβάλλεται στους φορείς µε σχετική άδεια λειτουργίας, διοικητική κύρωση.
3. Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στον φορέα είναι:
α) έγγραφη επίπληξη,
β) χρηµατικό πρόστιµο για κάθε παράβαση,
γ) ανάκληση άδειας Κ.Δ.Β.Μ..
4. Για την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων συνεκτιµώνται ιδίως, η σοβαρότητα της παράβασης,
η τυχόν επαναλαµβανόµενη µη συµµόρφωση στις υποδείξεις των αρµόδιων οργάνων, οι κατ’ εξακολούθηση
παρόµοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί
κυρώσεις στο παρελθόν και ο βαθµός υπαιτιότητας.
5. Η έγγραφη επίπληξη επιβάλλεται από τη Διεύθυνση
που εποπτεύει τα Κ.Δ.Β.Μ. της Γενικής Γραµµατείας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά βίου µάθησης και Νεολαίας, ενώ οι κυρώσεις του χρηµατικού

προστίµου και της ανάκλησης αδείας µε αιτιολογηµένη
απόφαση αρµόδιου Γενικού Διευθυντή, κατά το άρθρο
109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης του Γενικού Γραµµατέα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά βίου µάθησης και Νεολαίας.
6. Οι κυρώσεις επί παραβάσεων, που επιβάλλονται
στους φορείς που έχουν αδειοδοτηθεί για Κ.Δ.Β.Μ., καθώς και θέµατα καταβολής προστίµων, συνδροµής αστυνοµικών αρχών, προβλέπονται στο άρθρο 26Α του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και δεν θίγουν άλλες κυρώσεις,
που επιβάλλονται σύµφωνα µε τον ν. 4093/2012
(Α΄ 222).
Άρθρο 63
Ένταξη των Κέντρων Επιµόρφωσης
και Διά Βίου Μάθησης
(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι. στο Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ.
Τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι. του άρθρου 48 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), εντάσσονται αυτοδικαίως, µετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσής τους, στο Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ., που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστηµα των Κ.Δ.Β.Μ. της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Μ.&Ν. του άρθρου 61
και υποχρεούνται να υποβάλουν ετησίως και το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου εκάστου έτους στο ως άνω πληροφοριακό σύστηµα τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον συνολικό αριθµό των εκπαιδευτικών προγραµµάτων που υλοποιούν ανά ηµερολογιακό έτος, µε σχετική αναφορά του αριθµού των κύκλων που προσφέρονται
ανά έτος,
β) τις µεθόδους υλοποίησης ανά εκπαιδευτικό πρόγραµµα, δηλαδή εξ αποστάσεως, δια ζώσης ή µεικτή,
γ) τη θεµατική ενότητα στην οποία εντάσσεται κάθε
εκπαιδευτικό πρόγραµµα,
δ) τον συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων συµµετεχόντων ανά φύλο, ηλικία και επίπεδο εκπαιδευτικής βαθµίδας, και
ε) τον συνολικό αριθµό των συµµετεχόντων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το κάθε πρόγραµµα, µε αναφορά
των επιµέρους στοιχείων της περ. δ΄.
Άρθρο 64
Ειδική χρηµατοδότηση Κ.Δ.Β.Μ.
Τα προγράµµατα των Κ.Δ.Β.Μ. µπορούν να χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραµµάτων και να υλοποιούνται
µε τους όρους, που κατά περίπτωση προσδιορίζονται από τα αντίστοιχα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου και
εξειδικεύονται στις σχετικές προσκλήσεις/προκηρύξεις
έργων.
Άρθρο 65
Μεταβολές αδειοδότησης Κ.Δ.Β.Μ.
1. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρονται οι όροι
«Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα» ή «Κέντρο
Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο» ή «Κέντρο Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Επιπέδου Δύο», νοείται το
«Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)».
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2. Στο πρώτο εδάφιο της περ. 10 της υποπαρ. Θ.3 της
παρ. Θ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222),
διαγράφεται ο όρος «Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα» και η περ. 10 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ΄ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Για την κτιριολογική υποδοµή των Φροντιστηρίων
και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών απαιτείται ανά κτιριολογική µονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο):
α) οικοδοµική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση
µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόµενα στις παρ.
6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017,
β) πιστοποιητικό πυροπροστασίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
γ) ο συνολικός αριθµός εκπαιδευοµένων ανά ώρα να
µην υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόµου ανά δύο και
µισό (2 1/2) τετραγωνικά µέτρα στο συνολικό εµβαδόν
του φορέα και τον αριθµό των εβδοµήντα πέντε (75) εκπαιδευόµενων,
δ) ενάµισι (1,5) τετραγωνικό µέτρο ανά εκπαιδευόµενο στις αίθουσες διδασκαλίας,
ε) επαρκής και άµεσος φυσικός φωτισµός και αερισµός,
στ) ένα (1) WC ανά τριάντα (30) εκπαιδευόµενους,
ζ) ελάχιστο εµβαδό αίθουσας διδασκαλίας δώδεκα
(12) τετραγωνικά µέτρα,
η) βεβαίωση δύο (2) µηχανικών περί της στατικής επάρκειας του κτιρίου ως προς το µέγιστο προβλεπόµενο
πληθυσµό και
θ) βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη µηχανικό, µε επισυναπτόµενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάµενης κατάστασης.»
Άρθρο 66
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Θ΄
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, δύναται να ιδρύονται δηµόσια
Κ.Δ.Β.Μ., Κ.Δ.Β.Μ. Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού
και να προσδιορίζονται οι επιµέρους όροι, διαδικασίες
και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα. Για την αδειοδότηση των
Κ.Δ.Β.Μ. των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις της περ. 5 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ΄ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222).
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, δύναται να συγχωνεύονται και να καταργούνται δηµόσια Κ.Δ.Β.Μ., Κ.Δ.Β.Μ. Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθµού, καθώς και να ρυθµίζεται κάθε άλλο ειδικότερο
θέµα. Αν η εν λόγω συγχώνευση ή κατάργηση προκαλεί
αύξηση των δαπανών, η κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται µε τη σύµπραξη και του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία ρυθµίζονται και ο τρόπος και η
διαδικασία κάλυψης των δαπανών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευµάτων
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθµίζονται τα
θέµατα που αφορούν στους όρους και τις διαδικασίες ε-

φαρµογής της πρακτικής άσκησης στα Κ.Δ.Β.Μ., καθώς
και στις αµοιβές και ασφαλιστικές εισφορές των πρακτικά ασκούµενων.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, ρυθµίζονται οι επιµέρους ειδικότεροι όροι και
οι διαδικασίες για την υλοποίηση της ειδικής χρηµατοδότησης των Κ.Δ.Β.Μ. του άρθρου 64.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, εξειδικεύονται τα κριτήρια και καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης των προγραµµάτων των Κ.Δ.Β.Μ.
και κάθε άλλο συναφές θέµα.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθορίζονται το ύψος, ο
τρόπος και η διαδικασία καταβολής από τα Κ.Δ.Β.Μ. ή
τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 57 στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
των τελών για την πιστοποίηση των προγραµµάτων των
Κ.Δ.Β.Μ.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται, επίσης, το
ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής αποζηµίωσης στα µέλη της Ειδικής Επιτροπής Πιστοποίησης της
παρ. 3 του άρθρου 57, στα προβλεπόµενα όρια και µε τις
προϋποθέσεις των εδαφίων τρίτου, πέµπτου και έκτου
της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), µη
υπολογιζόµενου στην περίπτωση αυτήν του ορίου της
παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόµου, καθώς και το
ύψος, ο τρόπος καταβολής αποζηµίωσης, µε τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, στους ιδιώτες - µέλη της Ειδικής Επιτροπής Πιστοποίησης της
παρ. 3 του άρθρου 57 και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
7.
Με
απόφαση
του
Γενικού
Γραµµατέα
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.:
α) Καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ. και εκδίδεται ο κανονισµός
λειτουργίας τους.
β) Καθορίζονται θέµατα τεχνικού ή λεπτοµερειακού
χαρακτήρα για την εφαρµογή της επικύρωσης µαθησιακών αποτελεσµάτων των Κ.Δ.Β.Μ..
γ) Ορίζονται τα µέλη των Επιτροπών που διενεργούν
επιτόπιους ελέγχους, σύµφωνα µε το άρθρο 62.
δ) Εξειδικεύεται η διαδικασία ελέγχου, καθορίζονται οι
υποχρεώσεις των ελεγχόµενων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.)
Άρθρο 67
Σκοπός των Σ.Δ.Ε.
Σκοπός των Σ.Δ.Ε. είναι:
α) η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ατόµων ηλικίας δεκαοκτώ ετών και άνω,
β) η επανασύνδεση των εκπαιδευοµένων µε τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης,
γ) η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και
στάσεων που θα τους βοηθήσουν στην κοινωνική - οικονοµική ένταξη και ανέλιξη,
δ) η ενίσχυση της αυτοεκτίµησης των εκπαιδευοµένων
και
ε) η συµβολή στην ένταξή τους ή στη βελτίωση της θέ-
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σης τους στον χώρο της εργασίας.
Άρθρο 68
Ίδρυση των Σ.Δ.Ε.
1. Η ίδρυση των Σ.Δ.Ε. γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 73.
2. Τα Σ.Δ.Ε. υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων, το οποίο, διά της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.,
διαµορφώνει το εκπαιδευτικό πλαίσιό τους και έχει την
εποπτεία της λειτουργίας τους. Αποτελούν φορείς Γενικής Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και χορηγούν τίτλο
σπουδών ισότιµο µε το απολυτήριο Γυµνασίου.
3. Τα Σ.Δ.Ε. µπορούν να χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.
Άρθρο 69
Φοίτηση στα Σ.Δ.Ε. - Πρόγραµµα σπουδών
1. Δικαίωµα εγγραφής στα Σ.Δ.Ε. έχουν όσοι: α) συµπληρώνουν το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους
µέχρι την 31η Δεκεµβρίου του έτους εγγραφής ή έχουν
υπερβεί το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους και
β) δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εννιάχρονη
εκπαίδευση και έχουν απολυτήριο Δηµοτικού.
2. Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης στα Σ.Δ.Ε. ορίζεται σε δύο (2) σχολικά έτη.
3. Το πρόγραµµα σπουδών των Σ.Δ.Ε. είναι ανοικτό και
ευέλικτο και στοχεύει στην παροχή γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων. Ο βασικός πυρήνας
του προγράµµατος σπουδών συγκροτείται από τα γνωστικά αντικείµενα - γραµµατισµούς, που εναρµονίζονται
µε τις οκτώ βασικές ικανότητες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.
4. Σε κάθε Σ.Δ.Ε. δύναται να λειτουργούν τµήµατα
προετοιµασίας για τη συµµετοχή στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δηµοτικού σχολείου της παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109).
5. Στα Σ.Δ.Ε. µπορεί να λειτουργούν προπαρασκευαστικά τµήµατα εκµάθησης ελληνικής γλώσσας για µετανάστες και πρόσφυγες, προκειµένου να εγγραφούν σε
Σ.Δ.Ε.. Τα προπαρασκευαστικά τµήµατα εκµάθησης ελληνικής γλώσσας µπορούν να χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.
Άρθρο 70
Όργανα διοίκησης των Σ.Δ.Ε.
1. Η διοίκηση των Σ.Δ.Ε. ασκείται από τον Διευθυντή,
τον Υποδιευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων, στον
οποίο συµµετέχει το σύνολο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε κάθε Σ.Δ.Ε.. Ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής είναι αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας και της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και έχουν θητεία τριών (3) ετών. Διευθυντής ορίζεται εκπαιδευτικός
µε πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή ισότιµο τίτλο
σπουδών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, σηµαντικά διοικητικά
προσόντα, καθώς και γνώσεις και εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων
του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή των Σ.Δ.Ε. λογίζεται και ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων.
2. Ο Διευθυντής που προΐσταται του προσωπικού των

Σ.Δ.Ε., είναι παιδαγωγικός, διοικητικός, οικονοµικός υπεύθυνος και πειθαρχικός προϊστάµενος των Σ.Δ.Ε. και
είναι αρµόδιος για τα θέµατα που αφορούν στην εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία τους.
Ο Διευθυντής των Σ.Δ.Ε. ασκεί ιδίως, τις ακόλουθες
αρµοδιότητες:
α) µεριµνά και έχει την ευθύνη για την υλοποίηση της
εκπαιδευτικής πολιτικής και την τήρηση των νόµων, των
εγκυκλίων και των αποφάσεων, που εκδίδονται αρµοδίως για την εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών και
του ωρολογίου προγράµµατος του σχολείου,
β) έχει την ευθύνη για τη διοικητική και οικονοµική διαχείριση του Σ.Δ.Ε.,
γ) µεριµνά και έχει την ευθύνη για τις σχέσεις και τη
συνεργασία µε τους τοπικούς και άλλους φορείς για την
προώθηση των στόχων του σχολείου,
δ) συντονίζει και έχει την ευθύνη για την εύρυθµη διοικητική λειτουργία του Σ.Δ.Ε.,
ε) προεδρεύει στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων,
στ) µεριµνά για την καλή εκπροσώπηση του σχολείου
σε δηµόσιες συναντήσεις,
ζ) µεριµνά και έχει την ευθύνη για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενηµέρωση της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης
της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν, εντύπως ή και ηλεκτρονικά, και
αποστέλλει όλα τα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου, όπως στοιχεία που αφορούν στις εγγραφές, τη φοίτηση, δραστηριότητες του σχολείου, ενηµερωτικές εκθέσεις και στατιστικά στοιχεία,
η) αναθέτει στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Σ.Δ.Ε.
συγκεκριµένες αρµοδιότητες, που συνδέονται µε το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο,
θ) χορηγεί στο προσωπικό του Σ.Δ.Ε., του οποίου
προΐσταται, τις νόµιµες άδειες και ενηµερώνει τη
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. για τη χορήγησή τους,
ι) ασκεί διδακτικό έργο τριών (3) ωρών εβδοµαδιαίως.
3. Ο Διευθυντής του Σ.Δ.Ε., όταν ελλείπει, απουσιάζει
ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή. Αν
ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο Υποδιευθυντής, ο
Διευθυντής αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο Σ.Δ.Ε. και ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του
Διευθυντή. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν οριστεί αναπληρωτής, ο Διευθυντής αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο εκπαιδευτικό του Σ.Δ.Ε..
4. Ο Υποδιευθυντής του Σ.Δ.Ε. συνεπικουρεί τον Διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει, σύµφωνα µε την παρ. 3. Ο Υποδιευθυντής πρέπει
να έχει γνώση και εµπειρία σε εκπαιδευτικές µεθόδους
και τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ειδικότερα, ο Υποδιευθυντής ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) µεριµνά για την υλοποίηση του διοικητικού έργου,
β) εκτελεί τις αποφάσεις του Διευθυντή και του συλλόγου των διδασκόντων που αφορούν σε θέµατα φοίτησης των εκπαιδευοµένων,
γ) ασκεί τις αρµοδιότητες που του αναθέτει ο Διευθυντής και
δ) ασκεί διδακτικό έργο εννέα (9) ωρών εβδοµαδιαίως.
5. Σε κάθε Σ.Δ.Ε. λειτουργεί σύλλογος διδασκόντων,
στον οποίο συµµετέχει το σύνολο του εκπαιδευτικού
προσωπικού των Σ.Δ.Ε. και προεδρεύει ο Διευθυντής του
Σ.Δ.Ε.. Ο σύλλογος διδασκόντων συνεδριάζει τακτικά ή
έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του. Οι
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τακτικές συνεδριάσεις πραγµατοποιούνται υποχρεωτικά
δύο (2) φορές τον µήνα. Οι έκτακτες συνεδριάσεις πραγµατοποιούνται, όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή το
ζητήσει τουλάχιστον το ένα τρίτο των µελών του, µε έγγραφη αίτησή του, στην οποία προσδιορίζονται τα θέµατα για τα οποία ζητείται η συνεδρίαση.
6. Ο σύλλογος διδασκόντων ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) συµβάλλει στη χάραξη κατευθύνσεων για την εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στο επίπεδο του
Σ.Δ.Ε., στην οµαλή λειτουργία του, καθώς και στην παιδαγωγική διευθέτηση των σπουδαστικών ζητηµάτων,
β) διαπιστώνει και αξιολογεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες, συµβάλλει στον προγραµµατισµό, σχεδιασµό και
ανασχεδιασµό των ενεργειών που απαιτούνται για την ικανοποίησή τους, αξιολογεί τα αποτελέσµατα των ενεργειών αυτών και εν γένει του εκπαιδευτικού έργου και αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάµεσα στο προσωπικό, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους φορείς
της τοπικής κοινωνίας και
γ) αποφασίζει για θέµατα φοίτησης, επίδοσης και αξιολόγησης των εκπαιδευοµένων.
Άρθρο 71
Στελέχωση των Σ.Δ.Ε.
1. α) Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Σ.Δ.Ε. αποτελείται από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που αποσπώνται σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις, ωροµίσθιους εκπαιδευτές, καθώς
και εκπαιδευτές ενηλίκων, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του
ν. 4713/2020 (Α΄ 147), µε ειδικότητες που µπορούν να διδάξουν τους γραµµατισµούς στα Σ.Δ.Ε..
β) Εκπαιδευτής ενηλίκων στα Σ.Δ.Ε. ορίζεται ο επαγγελµατίας, ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα για την άσκηση του επαγγέλµατός του και την
απαιτούµενη πιστοποιηµένη εκπαιδευτική επάρκεια για
τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων, όπως προσδιορίζεται
σχετικά στο πιστοποιηµένο επαγγελµατικό περίγραµµα
εκπαιδευτή που εκάστοτε ισχύει.
γ) Η επάρκεια και η διαρκής ανανέωση και επικαιροποίηση των προσόντων των εκπαιδευτών, όπως και η χρήση
των κατάλληλων εκπαιδευτικών µεθόδων και εργαλείων,
συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης.
2. Σε κάθε Σ.Δ.Ε. παρέχονται συµβουλευτικές υπηρεσίες από έναν σύµβουλο σταδιοδροµίας και έναν σύµβουλο ψυχολόγο, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 19
του ν. 4713/2020 (Α΄ 147).
3. Ο σύµβουλος σταδιοδροµίας έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) υποστηρίζει τους εκπαιδευόµενους κάθε τµήµατος
µια (1) ώρα εβδοµαδιαίως,
β) παρέχει ατοµική και οµαδική συµβουλευτική µε στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευοµένων
για την είσοδο ή επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας,
γ) αναζητά πηγές πληροφόρησης, συλλέγει, οργανώνει και παρέχει πληροφοριακό υλικό ικανό να καλύψει
τις ανάγκες-αιτήµατα των εκπαιδευοµένων όσον αφορά
στις επαγγελµατικές δυνατότητές τους,

δ) επικοινωνεί µε άλλους φορείς - υπηρεσίες εξειδικευµένες σε θέµατα σχετικά µε την αγορά εργασίας, εκπαιδευτικούς φορείς, φορείς κατάρτισης και παραπέµπει
τους εκπαιδευοµένους στις κατάλληλες υπηρεσίες και
ε) δηµιουργεί αρχείο εκπαιδευοµένων και οργανώνει
σύστηµα παρακολούθησης της εξέλιξής τους.
4. Ο σύµβουλος ψυχολόγος έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) υποστηρίζει τους εκπαιδευόµενους κάθε τµήµατος
µια (1) ώρα εβδοµαδιαίως,
β) παρέχει ατοµική και οµαδική συµβουλευτική µε στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευοµένων,
γ) παρεµβαίνει υποστηρικτικά σε πρόσωπα ή οµάδες,
που δυσκολεύονται να λειτουργήσουν στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο και
δ) συνεργάζεται, ενηµερώνει και στηρίζει τους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές για την αντιµετώπιση προβληµάτων που ανακύπτουν.
5. Οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού και των
συµβούλων σταδιοδροµίας και συµβούλων ψυχολόγων
των Σ.Δ.Ε. προκηρύσσονται από τη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.
ή από άλλον φορέα, Ν.Π.Δ.Δ. ή ν.Ν.Π.Ι.Δ., όπως ορίζεται
στην περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 73.
Άρθρο 72
Κανονισµός λειτουργίας των Σ.Δ.Ε.
Με τον κανονισµό λειτουργίας των Σ.Δ.Ε., ο οποίος
καταρτίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 73,
ρυθµίζονται:
α) τα θέµατα που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση και
λειτουργία των Σ.Δ.Ε.,
β) τα προγράµµατα εκπαίδευσης και η διάρκειά τους,
γ) η διοίκηση και στελέχωση των Σ.Δ.Ε.,
δ) η µοριοδότηση των εκπαιδευτών,
ε) η διαδικασία αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης δοµών, προγραµµάτων, εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων,
στ) η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των
Σ.Δ.Ε.,
ζ) η διαδικασία και ο τρόπος εγγραφών και µετεγγραφών των εκπαιδευόµενων,
η) η έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους,
θ) τα υπηρεσιακά έντυπα και
ι) κάθε άλλο ειδικότερο θέµα, που αφορά στην οργάνωση και τη λειτουργία των Σ.Δ.Ε..
Άρθρο 73
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι΄
1. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., δύναται να ιδρύονται Σ.Δ.Ε. και
να προσδιορίζονται οι επιµέρους ειδικότεροι όροι, διαδικασίες και κάθε άλλο συναφές θέµα.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται η ωριαία αποζηµίωση του ωροµίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού των
Σ.Δ.Ε..
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού
Γραµµατέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.:
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α) Εξειδικεύονται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή του Σ.Δ.Ε..
β) Καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής
του εκπαιδευτικού προσωπικού, των συµβούλων σταδιοδροµίας και συµβούλων ψυχολόγων των Σ.Δ.Ε. και δύναται να ορίζεται άλλος φορέας, Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ., για
την προκήρυξη των θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού, των συµβούλων σταδιοδροµίας και των συµβούλων
ψυχολόγων των Σ.Δ.Ε..
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων εκδίδεται ο κανονισµός λειτουργίας των Σ.Δ.Ε.,
σύµφωνα µε το άρθρο 72.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&
Ν., δύναται να λειτουργούν στα Σ.Δ.Ε. προπαρασκευαστικά τµήµατα εκµάθησης ελληνικής γλώσσας για µετανάστες και πρόσφυγες, προκειµένου να εγγραφούν σε
Σ.Δ.Ε., εφόσον πληρούν και τις υπόλοιπες νόµιµες προϋποθέσεις, καθώς και να προσδιορίζονται οι επιµέρους ειδικότεροι όροι και διαδικασίες και κάθε άλλο συναφές
θέµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Άρθρο 74
Λειτουργία εκπαιδευτικών δοµών
στα Καταστήµατα Κράτησης
1. Σε κάθε Κατάστηµα Κράτησης και στο Ίδρυµα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου µπορεί να ιδρύονται σχολικές µονάδες Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, δηλαδή Δηµοτικό Σχολείο, Γυµνάσιο ή
Σ.Δ.Ε., ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., δηµόσια Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., δηµόσια
Κ.Δ.Β.Μ. και τµήµατα εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας. Στους χώρους λειτουργίας των σχολικών µονάδων
µπορεί να αναπτύσσονται οι δραστηριότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 34 του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν. 2776/1999, Α΄ 291) από τις αρµόδιες υπηρεσίες του καταστήµατος κράτησης για το σύνολο των
κρατουµένων.
2. Σε κάθε Κατάστηµα Κράτησης και στο Ίδρυµα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, όπου είναι εφικτή η άµεση λειτουργία δοµών και προγραµµάτων εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 75, επιλέγεται ως Διευθυντής, µόνιµος εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθµιας ή της Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε τριετή θητεία.
3. Ο Διευθυντής ασκεί καθήκοντα Διευθυντή κάθε δοµής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που λειτουργεί εντός
του Καταστήµατος Κράτησης και στο Ίδρυµα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.
4. Ο Διευθυντής έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) διερευνά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των κρατουµένων, σε συνεργασία µε το Ι.Ε.Π., µε το Τµήµα Γ΄ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ειδικών πληθυσµιακών οµάδων
της
Διεύθυνσης
Διά
Βίου
Μάθησης
της
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε το Τµήµα Οργάνωσης Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουµένων του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, καθώς και µε τους αρµόδιους υπαλλήλους
και τους Προϊσταµένους Διεύθυνσης των Καταστηµάτων

Κράτησης,
β) µεριµνά για τη δυνατότητα εύρεσης, δηµιουργίας,
χρήσης και επέκτασης των αναγκαίων χώρων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε συνεργασία µε
τους Προϊσταµένους Διεύθυνσης των Καταστηµάτων
Κράτησης,
γ) υποβάλλει αιτιολογηµένη εισήγηση, στην οποία καταγράφεται και η σχετική πρόταση του Συµβουλίου του
Καταστήµατος Κράτησης, προς τα αρµόδια Τµήµατα των
Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευµάτων και Προστασίας του Πολίτη για τη λειτουργία µονάδων τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και µη τυπικής µάθησης, σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των κρατουµένων,
δ) συµµετέχει στο Συµβούλιο Εργασίας του Καταστήµατος Κράτησης ως εξειδικευµένος επιστήµονας της
παρ. 3 του άρθρου 41 του Σωφρονιστικού Κώδικα
(ν. 2776/1999, Α΄ 291), όταν εξετάζονται θέµατα εκπαίδευσης κρατουµένων,
ε) µεριµνά για:
εα) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία προπαρασκευαστικών τάξεων ενηλίκων για απόκτηση απολυτηρίου δηµοτικού, σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, δοµών τυπικής κατάρτισης και µη τυπικής µάθησης, προγραµµάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, δηµιουργικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και αθλητικών δραστηριοτήτων που διοργανώνονται στις εκπαιδευτικές δοµές του Καταστήµατος Κράτησης, των µαθηµάτων ελληνοµάθειας για αλλοδαπούς και της διαδικασίας εξετάσεων για πιστοποίηση
Ελληνοµάθειας,
εβ) την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών σε όλα τα
επίπεδα εκπαίδευσης και, όπου δεν λειτουργούν εκπαιδευτικές δοµές, µε τη συνδροµή άλλων υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή µε τη δηµιουργία Τµηµάτων Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης
(Τ.Α.Ε.),
εγ) τον συντονισµό και τη ρύθµιση επιµέρους θεµάτων,
που ανακύπτουν κατά τη φοίτηση των κρατουµένων σε
σχολές της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
στ) καταγράφει τις ελλείψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού στις δοµές τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
και µη τυπικής µάθησης βάσει του αριθµού των εκπαιδευοµένων και του προγράµµατος σπουδών κάθε εκπαιδευτικής δοµής και ενηµερώνει τις αρµόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
ζ) καταθέτει ετήσιο απολογισµό δράσης προς το Τµήµα Γ΄ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ειδικών πληθυσµιακών οµάδων της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και προς το Τµήµα Οργάνωσης Εργασίας και
Εκπαίδευσης Κρατουµένων του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη.
5. Στις επιµέρους δοµές εκπαίδευσης που λειτουργούν
σε κάθε Κατάστηµα Κράτησης επιλέγονται Υποδιευθυντές, µόνιµοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε τριετή (3) θητεία, που διαθέτουν διοικητικά και παιδαγωγικά προσόντα, γνώσεις
για τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών δοµών σε Καταστήµατα Κράτησης, καθώς και σχετική εκπαιδευτική ή
και διδακτική εµπειρία.
6. Οι ελλείψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού καλύπτονται µε εκπαιδευτικούς ειδικών προσόντων, κατά την
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ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
α) µε µόνιµους εκπαιδευτικούς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
β) µε τους µόνιµους εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν
στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή
τους,
γ) µε αναπληρωτές από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους,
δ) µε ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, µόνο για τα
Σ.Δ.Ε. τα Δ.Ι.Ε.Κ., τις Ε.Σ.Κ. και τα δηµόσια Κ.Δ.Β.Μ.. Για
τη συµπλήρωση του ωραρίου τους οι εκπαιδευτικοί των
κοινών και στις δύο βαθµίδες εκπαίδευσης ειδικοτήτων
µπορούν να διδάσκουν σε όλες τις βαθµίδες του ίδιου
Καταστήµατος Κράτησης.
7. Για την αποτελεσµατική λειτουργία των εκπαιδευτικών δοµών τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και µη
τυπικής µάθησης στα Καταστήµατα Κράτησης, η
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. µεριµνά: α) για την επιµόρφωση
του εκπαιδευτικού προσωπικού της παρ. 6 σε θέµατα
σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες της λειτουργίας δοµών εκπαίδευσης στα Καταστήµατα Κράτησης και την αξιοποίηση κατάλληλων εκπαιδευτικών µεθόδων και τεχνικών
για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των κρατουµένων εκπαιδευοµένων - καταρτιζοµένων και β) για
τον σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης των υπαλλήλων των Καταστηµάτων Κράτησης σε θέµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατουµένων, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Άρθρο 75
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ΄
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, και του αρµόδιου για τα καταστήµατα κράτησης και τα ιδρύµατα αγωγής ανηλίκων
Υπουργού, δύναται να ιδρύονται σε κάθε κατάστηµα
κράτησης και στο Ίδρυµα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων
Βόλου σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, δηλαδή δηµοτικό σχολείο, γυµνάσιο ή Σ.Δ.Ε., ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., δηµόσια Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., δηµόσια Κ.Δ.Β.Μ. και τµήµατα εκµάθησης της ελληνικής
γλώσσας, καθώς και να ρυθµίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών και κάθε άλλο συναφές θέµα.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και του αρµόδιου για τα καταστήµατα κράτησης και τα ιδρύµατα αγωγής ανηλίκων Υπουργού, καθορίζονται κάθε ειδικότερο θέµα για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δοµών της παρ. 1.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., καθορίζονται:
α) τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής του Διευθυντή
στα καταστήµατα κράτησης και το Ίδρυµα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου,
β) οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των Υποδιευθυντών των επιµέρους δοµών εκπαίδευσης που λειτουργούν στα καταστήµατα κράτησης,
γ) τα ειδικά προσόντα των εκπαιδευτικών της παρ. 6

του άρθρου 74.
4.
Με
απόφαση
του
Γενικού
Γραµµατέα
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. συνιστάται και συγκροτείται πενταµελής επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τον συντονισµό και
την επιτάχυνση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας των δοµών εκπαίδευσης της παρ. 1 του άρθρου 74.
Έργο της επιτροπής είναι, ιδίως, η διερεύνηση βασικών
θεµάτων που αφορούν στις προϋποθέσεις και την ανάγκη λειτουργίας δοµών εκπαίδευσης στα καταστήµατα
κράτησης και η σχετική εισήγηση προς τα συναρµόδια Υπουργεία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ
Άρθρο 76
Ελληνοµάθεια
1. Η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. οργανώνει και εποπτεύει
προγράµµατα ελληνοµάθειας: α) εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισµού και β) πολιτειακής
εκπαίδευσης.
2. Τα προγράµµατα ελληνοµάθειας αναπτύσσονται
στα επίπεδα Α1, Α2, Β1 και Β2. Το πρόγραµµα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Α2, καθώς και της
ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού, απευθύνεται σε πολίτες τρίτων χωρών ή αιτούντες άσυλο άνω των δεκαέξι ετών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να υπαχθούν στο καθεστώς
του επί µακρόν διαµένοντος και οδηγεί, ύστερα από εξετάσεις, βάσει της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του
ν. 4251/2014 (Α΄ 80), στη λήψη ειδικού πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων
ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού. Η χρήση του πιστοποιητικού αυτού είναι δυνατή και για επαγγελµατικούς
σκοπούς, όπου το πιστοποιητικό είναι προαπαιτούµενο
για άδεια άσκησης επαγγέλµατος.
3. Τα προγράµµατα παρέχονται δωρεάν, στο πλαίσιο
δράσεων των Κ.Δ.Β.Μ., ή σε συνεργασία µε συναρµόδια
Υπουργεία.
Άρθρο 77
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΒ΄
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Μετανάστευσης και Ασύλου, ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που αφορούν στη διαδικασία των εξετάσεων για την πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Α2, ιστορίας και πολιτισµού για
πολίτες τρίτων χωρών, στις αµοιβές των συλλογικών οργάνων και των συντελεστών των εξετάσεων, καθώς και
στην έκδοση παραβόλου των υποψηφίων εξεταζόµενων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των αξιολογητών που εγγράφονται στο σώµα αξιολογητών
για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας
επιπέδου Α2, ιστορίας και πολιτισµού για πολίτες τρίτων
χωρών.
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3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στη
διαµόρφωση και υλοποίηση των προγραµµάτων ελληνοµάθειας και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτοµέρεια.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
(Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.
Άρθρο 78
Μετονοµασία της Γενικής Γραµµατείας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
1. Η Γενική Γραµµατεία Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, που συστάθηκε µε
την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123), µετονοµάζεται σε Γενική Γραµµατεία Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας
(Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.).
2. Όπου στις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) ή σε οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις αναφέρεται η Γενική Γραµµατεία Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και
Διά Βίου Μάθησης, η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς και
Διά Βίου Μάθησης, η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς ή η
Γενική Γραµµατεία Διά Βίου Μάθησης, εννοείται η Γενική
Γραµµατεία Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης,
Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.).
Άρθρο 79
Αποστολή της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. Τροποποίηση του άρθρου 66 του π.δ. 18/2018
Η παρ. 1 του άρθρου 66 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αποστολή της Γενικής Γραµµατείας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και
Νεολαίας είναι ο σχεδιασµός, ο συντονισµός, η εποπτεία και η αξιολόγηση των πολιτικών, των δράσεων και
των προγραµµάτων στους τοµείς της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της διά βίου µάθησης και
της νεολαίας, δίχως διακρίσεις και αποκλεισµούς, µε κύριο σκοπό τη θωράκιση του ανθρώπινου δυναµικού της
χώρας µε σύγχρονα προσόντα, προσαρµοσµένα στις
πραγµατικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, την αύξηση
της απασχόλησης σε ποιοτικές νέες θέσεις εργασίας,
την καλύτερη οργάνωση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, την προσωπική ανάπτυξη και αναβάθµιση των δεξιοτήτων των πολιτών, καθώς και τη διασφάλιση των δικαιωµάτων και των ίσων
ευκαιριών του συνόλου των νέων, συµπεριλαµβανοµένων των νέων µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, για την
απρόσκοπτη ένταξή τους στην εκπαιδευτική, κοινωνική
και οικονοµική ζωή της Χώρας.»

Άρθρο 80
Συγκρότηση της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. Τροποποίηση των άρθρων 2 και 66 του π.δ. 18/2018
1. Η περ. Η΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 18/2018
(Α΄ 31) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η. Η Γενική Γραµµατεία Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας
(Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.), στην οποία υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά
Βίου Μάθησης και Νεολαίας και το Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 66 του π.δ. 18/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
α) Γενική Διεύθυνση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, µε τις Διευθύνσεις και τα Τµήµατα που τη συγκροτούν και
β) Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
(Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.)
Άρθρο 81
Γενική Διεύθυνση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας Τροποποίηση του άρθρου 67 του π.δ. 18/2018
Το άρθρο 67 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 67
Γενική Διεύθυνση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας
1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας είναι η επιστηµονική και διοικητική υποστήριξη του σχεδιασµού του Εθνικού Συστήµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.)
και της εφαρµογής των πολιτικών για τα θέµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, διά βίου µάθησης και νεολαίας.
2. Η Γενική Διεύθυνση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
α) Διεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης
(Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.).
β) Διεύθυνση Εφαρµογής Επαγγελµατικής Κατάρτισης.
γ) Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης.
δ) Διεύθυνση Νεολαίας.
ε) Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και
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στ) Διεύθυνση Τεκµηρίωσης και Επικοινωνίας.»
Άρθρο 82
Διεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.Τροποποίηση του άρθρου 68 του π.δ. 18/2018
Το άρθρο 68 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 68
Διεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Σχεδιασµού
και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. είναι ο σχεδιασµός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση πολιτικών, προγραµµάτων και δράσεων για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση,
Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση, ο συντονισµός των συναρµόδιων φορέων, η παρακολούθηση και η διεθνής και
ευρωπαϊκή εκπροσώπηση για τα ανωτέρω θέµατα.
2. Η Διεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. &
Δ.Β.Μ. συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
α) Τµήµα Α΄ Σχεδιασµού Πολιτικών για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση.
β) Τµήµα Β΄ Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης µε την Αγορά Εργασίας.
γ) Τµήµα Γ΄ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεµάτων.
3. Το Τµήµα Α΄ Σχεδιασµού Πολιτικών για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση,
είναι αρµόδιο για:
α) τον συντονισµό υπηρεσιών των Υπουργείων, οργανισµών, φορέων, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και Ν.Π.Δ.Δ.
και Ν.Π.Ι.Δ. κατά την ανάπτυξη συνεργειών ή και την υλοποίηση κοινών προγραµµάτων και δράσεων στον τοµέα της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και
Διά Βίου Μάθησης,
β) τη µέριµνα για τη σύγκληση, ενηµέρωση και υποστήριξη οργάνων, που συµµετέχουν στο πλαίσιο διυπουργικών συνεργασιών ή συνεργειών για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Βίου Μάθηση,
γ) τη συλλογή προτάσεων ή εισηγήσεων Υπουργείων,
φορέων, οργανώσεων νέων και κάθε άλλου θεσµικού οργάνου ή συλλογικότητας, µε σκοπό την κατ’ ελάχιστο ετήσια κατάρτιση έκθεσης αξιολόγησης πολιτικών για την
Επαγγελµατική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση,
δ) τη συνεργασία µε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), στο πλαίσιο του σχεδιασµού της εφαρµογής των πολιτικών για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τη Διά Βίου Μάθηση,
ε) τη διοικητική υποστήριξη του Κεντρικού Συµβουλίου
Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης
και
Κατάρτισης
(Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.),
στ) τη συγκρότηση των Συµβουλίων Σύνδεσης µε την
Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) και του
Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.,

ζ) την επεξεργασία των εισηγήσεων του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.,
η) τη συλλογή και ανάλυση των εισηγήσεων των
Σ.Σ.Π.Α.Ε.,
θ) τη διοικητική υποστήριξη της Κεντρικής Επιστηµονικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.),
ι) τον σχεδιασµό και την εφαρµογή των σκοπών των
Πρότυπων Επαγγελµατικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.),
ια) την παρακολούθηση της εφαρµογής των προγραµµάτων σπουδών της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, σε
συνεργασία µε τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
ιβ) την κατάρτιση εισηγήσεων, σχετικά µε τον σχεδιασµό δράσεων για τη συµµετοχή ευάλωτων κοινωνικών οµάδων σε προγράµµατα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης,
ιγ) τη σύνταξη εισηγήσεων για τον σχεδιασµό Προγραµµάτων Διά Βίου Μάθησης, που αφορούν στον πληθυσµό της Χώρας, καθώς και δράσεων που στοχεύουν
στη συµµετοχή ευάλωτων κοινωνικών οµάδων σε προγράµµατα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων,
ιδ) τον σχεδιασµό και την προώθηση προγραµµάτων
και δράσεων µε έµφαση στην απασχόληση, στις νέες τεχνολογίες, εφαρµογές, ευρεσιτεχνίες και καινοτοµίες
και
ιε) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
4. Το Τµήµα Β΄ Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης µε την Αγορά
Εργασίας είναι αρµόδιο για:
α) την οριοθέτηση της αρχικής και της συνεχιζόµενης
επαγγελµατικής κατάρτισης και της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και την εναρµόνιση και σύνδεσή τους µε την
αγορά εργασίας,
β) τη σύνταξη σχεδίων αποφάσεων, που αφορούν
στον καθορισµό συστηµάτων κινήτρων για τη συµµετοχή
εργαζοµένων του ιδιωτικού τοµέα στη συνεχιζόµενη κατάρτιση και την εποπτεία εφαρµογής τους,
γ) τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών αναγκών της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης σε σχέση µε τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας,
δ) τα θέµατα που αφορούν στη διασύνδεση των µαθητών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και των καταρτιζοµένων Επαγγελµατικής Κατάρτισης µε την αγορά εργασίας και ειδικότερα στη Μαθητεία και τη µάθηση στο χώρο εργασίας, καθώς και τη συνεργασία µε τα Γ.Ε.Α.Σ.
των Ι.Ε.Κ.,
ε) την ευθύνη για τη σύνταξη των οδηγών κατάρτισης,
στ) τη συνεργασία:
στα) µε συναρµόδιες υπηρεσίες για τη χάραξη στρατηγικής, τον συντονισµό και την εποπτεία δράσεων Μαθητείας για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση,
στβ) µε συναρµόδιες υπηρεσίες και εκπροσώπους των
κοινωνικών εταίρων και της αγοράς εργασίας για την εύρεση θέσεων Μαθητείας,
στγ) µε συναρµόδιες υπηρεσίες για τη διαµόρφωση
των Οδηγών Κατάρτισης της Μαθητείας,
στδ) µε συναρµόδιες υπηρεσίες για την παρακολούθηση πολιτικών και στρατηγικών της Ε.Ε., σχετικών µε τη
σύνδεση της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την αγορά
εργασίας,
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στε) µε τους συναρµόδιους φορείς για την υλοποίηση
δράσεων και προγραµµάτων, σχετικών µε την Επαγγελµατική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και τη σύνδεσή της µε
την αγορά εργασίας,
ζ) τη συγκέντρωση, επεξεργασία και µελέτη δεδοµένων και στατιστικών στοιχείων σχετικών µε την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, καθώς και τη σύνδεσή τους µε την αγορά εργασίας,
η) την εισήγηση για επιµόρφωση του πάσης φύσεως
προσωπικού σε θέµατα σύνδεσης της Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την αγορά εργασίας,
θ) τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας και την παροχή εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής πληροφόρησης,
ι) τη διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών
δράσεων µε σκοπό την ενίσχυση και προώθηση της απασχόλησης και
ια) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
5. Το Τµήµα Γ΄ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεµάτων είναι αρµόδιο για:
α) την παρακολούθηση, τη συµµετοχή στην ανάπτυξη
και την εφαρµογή πολιτικών για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σε συνεργασία µε το Τµήµα Α΄
Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και
Διεθνών Θεµάτων της παρ. 3 του άρθρου 48,
β) την εκπροσώπηση για θέµατα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης σε συνέδρια, συναντήσεις, σεµινάρια και οµάδες εργασίας, όργανα και επιτροπές των ευρωπαϊκών και λοιπών διεθνών
οργανισµών, όπως η Ε.Ε., το Συµβούλιο της Ευρώπης, ο
Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και ο Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήµη και τον Πολιτισµό (UNESCO - ΟΥΝΕΣΚΟ) και τη
διατύπωση πρότασης προς τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών
και Διεθνών Θεµάτων, για τις αποφάσεις ορισµού εκπροσώπων για τα ανωτέρω αναφερόµενα θέµατα,
γ) την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών µε οµόλογους φορείς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, µε σκοπό τον συντονισµό, την εισήγηση, την προετοιµασία, την
παρακολούθηση και υλοποίηση των πρωτοκόλλων συνεργασίας ή των διµερών συµφωνιών, σε θέµατα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,
δ) την παρακολούθηση και τον συντονισµό της υλοποίησης των διακρατικών µορφωτικών συµφωνιών σε θέµατα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,
ε) την προβολή της εθνικής πολιτικής σε θέµατα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης στο εξωτερικό,
στ) την προώθηση των περιφερειακών και πολυµερών
συνεργασιών και τη διαµόρφωση διακρατικών συνεργασιών σε θέµατα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,
ζ) τη συγκέντρωση και την επεξεργασία στοιχείων που
προκύπτουν από τη συµµετοχή σε διεθνείς συναντήσεις
και από τη συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς και τη
διάχυση της σχετικής πληροφόρησης στις αρµόδιες υπηρεσίες,
η) την ενηµέρωση των αρµόδιων υπηρεσιών για τις δυ-

νατότητες, τις ευκαιρίες και τα προγράµµατα που διαµορφώνονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
θ) την κατάρτιση και την υποβολή προτάσεων και σχεδίων στην Ε.Ε. και σε άλλους διεθνείς οργανισµούς, καθώς και την παρακολούθηση και υλοποίηση των σχετικών προγραµµάτων συνεργασίας, σε θέµατα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,
ι) τη σύνταξη και την υποβολή των περιοδικών εθνικών
εκθέσεων και ερωτηµατολογίων για θέµατα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,
τα οποία προκύπτουν από τη συµµετοχή της Χώρας µας
στην Ε.Ε. και σε άλλους διεθνείς οργανισµούς,
ια) τη σύνταξη σχεδίων αποφάσεων έγκρισης µετακίνησης για συµµετοχή εκπροσώπων σε όργανα, συναντήσεις και επιτροπές στο εξωτερικό, για θέµατα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,
ιβ) την υλοποίηση ή την εισήγηση ανάθεσης υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραµµάτων για την Επαγγελµατική
Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση,
ιγ) την παρακολούθηση των συγχρηµατοδοτούµενων
έργων, την υποβολή προτάσεων - απόψεων αναφορικά
µε τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα αρµοδιότητας Γ.Γ.
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.,
ιδ) την εισήγηση για συγκρότηση επιτροπών και οµάδων εργασίας για την εποπτεία της εθνικής εφαρµογής
ευρωπαϊκών προγραµµάτων για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση, για τα οποία
η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. αποτελεί την εποπτεύουσα Εθνική Αρχή και
ιε) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
Άρθρο 83
Διεύθυνση Εφαρµογής Επαγγελµατικής Κατάρτισης Προσθήκη άρθρου 68Α στο π.δ. 18/2018
Μετά το άρθρο 68 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) προστίθεται άρθρο 68Α ως εξής:
«Άρθρο 68Α
Διεύθυνση Εφαρµογής Επαγγελµατικής Κατάρτισης
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εφαρµογής
Επαγγελµατικής Κατάρτισης είναι η οργάνωση και εφαρµογή του συστήµατος της αρχικής και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, συµπεριλαµβανοµένων αντίστοιχων θεµάτων που άπτονται ειδικών πληθυσµιακών
οµάδων.
2. Η Διεύθυνση Εφαρµογής Επαγγελµατικής Κατάρτισης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
α) Τµήµα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρµογής Επαγγελµατικής Κατάρτισης.
β) Τµήµα Β΄ Οργάνωσης και Εφαρµογής Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας.
γ) Τµήµα Γ΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελµατικής Κατάρτισης.
3. Το Τµήµα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρµογής Επαγγελµατικής Κατάρτισης είναι αρµόδιο για:
α) τη σύνταξη και έκδοση των κανονισµών λειτουρ-
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γίας, την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των δηµοσίων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
και των δηµοσίων Επαγγελµατικών Σχολών Κατάρτισης
(Ε.Σ.Κ.), αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, καθώς και τη συνεργασία για τη διαµόρφωση Κανονισµών Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., αρµοδιότητας
άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ.,
β) το περιεχόµενο και τις µεθόδους της επαγγελµατικής κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. και των Ε.Σ.Κ.,
γ) τον καθορισµό των εκπαιδευτικών προδιαγραφών
των προγραµµάτων των Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ., αρµοδιότητας
άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ.,
δ) την εφαρµογή των Οδηγών Κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ.
και Ε.Σ.Κ., αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων,
ε) το εκπαιδευτικό υλικό,
στ) τη µορφή, τη διάρκεια και τους όρους πρακτικής άσκησης και Μαθητείας,
ζ) την έναρξη και λήξη των περιόδων κατάρτισης,
η) τη διάρκεια της κατάρτισης των εκπαιδευτικών δοµών των περ. α΄ έως δ΄, συµπεριλαµβανοµένων και των
δοµών αρµοδιότητας άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ.,
θ) τη διαχείριση της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και
ι) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
4. Το Τµήµα Β΄ Οργάνωσης και Εφαρµογής Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας είναι αρµόδιο για:
α) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των τµηµάτων του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας,
β) τη διοίκηση του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, σε συνεργασία µε τις εκπαιδευτικές δοµές των
ΕΠΑ.Λ. και των Ε.Κ., τις Περιφερειακές Διευθύνσεις
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς
και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της
χώρας,
γ) το περιεχόµενο και τις µεθόδους του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας,
δ) το εκπαιδευτικό υλικό,
ε) τη µορφή, τη διάρκεια και τους όρους Μαθητείας,
στ) την έναρξη και τη λήξη των περιόδων Μαθητείας,
ζ) την αξιολόγηση του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης
Μαθητείας,
η) τη στελέχωση µε εκπαιδευτικό προσωπικό όλων
των τµηµάτων του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, καθώς και τη διευθέτηση των θεµάτων διοίκησης
του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας και
θ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
5. Το Τµήµα Γ΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελµατικής Κατάρτισης είναι αρµόδιο για:
α) τη ρύθµιση θεµάτων, που αφορούν στην ίδρυση,
συγχώνευση ή κατάργηση Ε.Σ.Κ. και Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
β) τη στελέχωση των δηµοσίων Ι.Ε.Κ. και των δηµοσίων Ε.Σ.Κ. µε το πάσης φύσεως προσωπικό και την υπηρεσιακή κατάσταση του µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού των ως άνω µονάδων,
γ) τη ρύθµιση κάθε θέµατος, που αφορά στην εκπαίδευση και επιµόρφωση πάσης φύσης προσωπικού επαγγελµατικής κατάρτισης,
δ) την έκδοση αποφάσεων κριτηρίων µοριοδότησης υποψηφίων για θέσεις πάσης φύσης προσωπικού των δηµοσίων Ι.Ε.Κ. και των δηµοσίων Ε.Σ.Κ., καθώς και την τή-

ρηση και λειτουργία του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελµατικής Κατάρτισης,
ε) την εξέταση ενστάσεων των εκπαιδευτών δηµοσίων
Ι.Ε.Κ. και δηµόσιων Ε.Σ.Κ., σχετικά µε τις αναθέσεις µαθηµάτων,
στ) τη χορήγηση κάθε είδους αδειών στους Διευθυντές των δηµοσίων Ι.Ε.Κ. και των δηµόσιων Ε.Σ.Κ.,
ζ) τις αποφάσεις αµοιβών εµπειροτεχνών των δηµοσίων Ι.Ε.Κ. και των δηµοσίων Ε.Σ.Κ.,
η) την έκδοση αποφάσεων έγκρισης µετακινήσεων ωφελουµένων ευρωπαϊκών προγραµµάτων των δηµοσίων
Ι.Ε.Κ. και δηµοσίων Ε.Σ.Κ.,
θ) τη σύνταξη της πρότασης για το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων,
ι) τη σύνταξη της πρότασης για τους εξοπλισµούς δοµών µέσω συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και
ια) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
Άρθρο 84
Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης - Προσθήκη άρθρου 68Β
στο π.δ. 18/2018
Μετά το άρθρο 68Α του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) προστίθεται άρθρο 68Β ως εξής:
«Άρθρο 68Β
Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διά Βίου
Μάθησης είναι η οργάνωση και εφαρµογή του συστήµατος της εκπαίδευσης ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
(Κ.Δ.Β.Μ.), καθώς και του χειρισµού συναφών θεµάτων
που άπτονται ειδικών πληθυσµιακών οµάδων και ειδικών
θεµάτων ελληνοµάθειας.
2. Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης συγκροτείται από
τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
α) Τµήµα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρµογής Εκπαίδευσης
Ενηλίκων.
β) Τµήµα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου
Μάθησης.
γ) Τµήµα Γ΄ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ειδικών πληθυσµιακών οµάδων.
3. Το Τµήµα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρµογής Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι αρµόδιο για:
α) την οργάνωση, τη σύνταξη και την έκδοση του κανονισµού λειτουργίας και την εποπτεία εφαρµογής του
εκπαιδευτικού πλαισίου στα Σ.Δ.Ε. και στα δηµόσια Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.),
β) την εφαρµογή των Προγραµµάτων Διά Βίου Μάθησης και την εποπτεία εφαρµογής του Οδηγού Σχεδιασµού Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων Διά Βίου
Μάθησης των δήµων,
γ) την υποστήριξη των δήµων για την αποτελεσµατική
εφαρµογή των προτύπων και µέσων προώθησης διά βίου
µάθησης,
δ) την προσαρµογή των οργανωτικών δοµών των δήµων στην άσκηση αρµοδιοτήτων διά βίου µάθησης µε τη
δηµιουργία Κ.Δ.Β.Μ.,
ε) τις προγραµµατικές συµβάσεις µε τους δήµους για
την ανάθεση της λειτουργίας και της διαχείρισης των τοπικών δοµών και των προγραµµάτων γενικής εκπαίδευ-
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σης ενηλίκων,
στ) την αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών στα
Σ.Δ.Ε. και στα δηµόσια Κ.Δ.Β.Μ.,
ζ) τη διαχείριση Προγραµµάτων Διά Βίου Μάθησης,
που αφορούν στον πληθυσµό της Χώρας, καθώς και στη
διαχείριση δράσεων που στοχεύουν στη συµµετοχή ευάλωτων κοινωνικών οµάδων σε προγράµµατα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων,
η) την εποπτεία της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα στον έλεγχο της λειτουργίας των Σ.Δ.Ε. και των
δηµόσιων Κ.Δ.Β.Μ.,
θ) στην εκπαίδευση των µελών εθελοντικών οργανώσεων στο πλαίσιο κοινωφελών σκοπών και
ι) στον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
4. Το Τµήµα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου
Μάθησης είναι αρµόδιο για:
α) τη ρύθµιση θεµάτων, που αφορούν στην ίδρυση ή
κατάργηση Σ.Δ.Ε.,
β) τη στελέχωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
και των Δηµοσίων Κέντρων Διά Βίου Μάθησης και την υπηρεσιακή κατάσταση πάσης φύσεως προσωπικού των
ως άνω µονάδων,
γ) τη ρύθµιση κάθε θέµατος, που αφορά στην εκπαίδευση και επιµόρφωση των εκπαιδευτών και στελεχών
των δοµών διά βίου µάθησης,
δ) τη χορήγηση κάθε είδους αδειών στους Διευθυντές
Σ.Δ.Ε. και στους Διευθυντές σε Καταστήµατα Κράτησης,
ε) την έκδοση αποφάσεων κριτηρίων µοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε., εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών Σ.Δ.Ε., Κ.Δ.Β.Μ., Συµβούλων
Σταδιοδροµίας Σ.Δ.Ε. και Ψυχολόγων Σ.Δ.Ε., Διευθυντών σε Καταστήµατα Κράτησης, εκπαιδευτών προγραµµάτων ελληνοµάθειας, καθώς και αξιολογητών των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνοµάθειας,
στ) την έκδοση αποφάσεων έγκρισης µετακινήσεων ωφελουµένων ευρωπαϊκών προγραµµάτων για τα Σ.Δ.Ε.,
και
ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
5. Το Τµήµα Γ΄ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ειδικών
πληθυσµιακών οµάδων είναι αρµόδιο για:
α) Την εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στα Καταστήµατα Κράτησης, όπως αυτή εξειδικεύεται στο
πλαίσιο της συνεργασίας:
αα) της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου στο οποίο υπάγονται,
αβ) του Διευθυντή κάθε Καταστήµατος Κράτησης όπου λειτουργούν δοµές εκπαίδευσης.
β) Τα θέµατα σπουδών και οργάνωσης της εκπαίδευσης των κρατουµένων για όλες τις βαθµίδες και τύπους
εκπαίδευσης, όπως τα θέµατα που σχετίζονται µε την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και αντίστοιχου τίτλου ή
πιστοποιητικού παρακολούθησης της επαγγελµατικής
κατάρτισης και της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και της άτυπης µάθησης και ιδίως για την οργάνωση,
λειτουργία και εποπτεία:
βα) των προπαρασκευαστικών τάξεων ενηλίκων µε
στόχο την απόκτηση απολυτηρίου του δηµοτικού σχολείου σε Καταστήµατα Κράτησης ενηλίκων,
ββ) των προγραµµάτων σπουδών των Σ.Δ.Ε., Ι.Ε.Κ.
που λειτουργούν σε Καταστήµατα Κράτησης,
βγ) των εκπαιδευτικών προγραµµάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, δηµιουργικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, που διοργανώνονται σε δοµές εκπαίδευσης των Καταστηµάτων Κρά-

τησης,
βδ) των µαθηµάτων της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας
και ελληνικού πολιτισµού και ελληνοµάθειας για αλλοδαπούς και της διαδικασίας εξετάσεων πιστοποίησης ελληνοµάθειας.
γ) Την οργάνωση και λειτουργία δανειστικών βιβλιοθηκών στις δοµές εκπαίδευσης των Καταστηµάτων Κράτησης και τη σύνδεσή τους µε τις υφιστάµενες δανειστικές
βιβλιοθήκες των Καταστηµάτων Κράτησης.
δ) Τον συντονισµό και τη ρύθµιση επιµέρους θεµάτων
που ανακύπτουν κατά τη φοίτηση των κρατουµένων σε
σχολές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
ε) Το περιεχόµενο και τις µεθόδους εκπαίδευσης και
κατάρτισης.
στ) Την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών σε ζητήµατα, που αφορούν:
στα) στις ιδιαιτερότητες λειτουργίας των δοµών εκπαίδευσης στα Καταστήµατα Κράτησης,
στβ) στον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αναγκών των κρατουµένων,
στγ) στην υιοθέτηση των κατάλληλων και εξατοµικευµένων διδακτικών µεθόδων και
στδ) στα µαθησιακά και άλλου είδους προβλήµατα.
ζ) Τη συνεργασία µε το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη, για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης των υπαλλήλων των Καταστηµάτων Κράτησης στα θέµατα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των κρατουµένων.
η) Τη συνεργασία µε το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και τους αρµόδιους φορείς σε εθνικό επίπεδο,
καθώς και τους αντίστοιχους οργανισµούς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
θ) Την εισήγηση εκπόνησης µελετών για τη διερεύνηση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε Καταστήµατα Κράτησης, σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, τη σύνδεση της εκπαίδευσης
και κατάρτισης µε τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, τη
µεθοδολογία και τις καλές πρακτικές από τη διεθνή εµπειρία.
ι) Τη µέριµνα για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των κρατουµένων,
ια) τη σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης µε τις
δοµές εκπαίδευσης και κατάρτισης εκτός Καταστηµάτων
Κράτησης και τη διασφάλιση της συνέχισης των σπουδών µετά την αποφυλάκιση, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και
ιβ) τη µελέτη, τον σχεδιασµό και την εφαρµογή προγραµµάτων που αφορούν στην εκπαίδευση ενηλίκων πολιτών τρίτων χωρών και µεταναστών, ιδίως σε θέµατα
της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και ελληνικού πολιτισµού, σε συνεργασία, µε άλλα τµήµατα της Διεύθυνσης,
µε συναρµόδια Υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς,
ιγ) την επιµόρφωση των εκπαιδευτών ενηλίκων που διδάσκουν στα τµήµατα ελληνοµάθειας,
ιδ) την οργάνωση και υλοποίηση των εξετάσεων πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Α2, ιστορίας και ελληνικού πολιτισµού που απευθύνονται σε πολίτες τρίτων χωρών, µε σκοπό την υπαγωγή
τους στο καθεστώς του «επί µακρόν διαµένοντος», βάσει της περ. ε΄ της παρ.1 του άρθρου 107 του
ν. 4251/2014 (Α΄ 80),
ιε) την οργάνωση και υλοποίηση εξετάσεων ελληνοµάθειας, επιπέδου Α2 και άνω, για πολίτες τρίτων χωρών
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µε σκοπό την επάρκεια της ελληνικής γλώσσας για επαγγελµατικούς σκοπούς,
ιστ) τη σύνταξη εισηγήσεων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην υλοποίηση των προγραµµάτων εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας σε πολίτες τρίτων χωρών
και µετανάστες, καθώς και τον σχεδιασµό και την επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού των µαθηµάτων ελληνικής
γλώσσας, ιστορίας και ελληνικού πολιτισµού σε συνεργασία µε συναρµόδια Υπουργεία και φορείς και
ιζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
Άρθρο 85
Διεύθυνση Νεολαίας - Προσθήκη άρθρου 68Γ
στο π.δ. 18/2018
Μετά το άρθρο 68Β του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) προστίθεται άρθρο 68Γ ως εξής:
«Άρθρο 68Γ
Διεύθυνση Νεολαίας
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Νεολαίας
είναι ο συντονισµός και η εφαρµογή της πολιτικής για τη
νεολαία, η προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων, ο
σχεδιασµός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση εξειδικευµένων θεµατικών προγραµµάτων και δράσεων για τη νεολαία.
2. Η Διεύθυνση Νεολαίας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
α) Τµήµα Α΄ Σχεδιασµού και Εφαρµογής Πολιτικών και
Αναπτυξιακών Δράσεων για τη νεολαία.
β) Τµήµα Β΄ Πολιτισµού και Νεανικής Καλλιτεχνικής
Δηµιουργίας.
γ) Τµήµα Γ΄ Κοινωνικής Συµµετοχής, Εθελοντισµού
και Δοµών Νεολαίας.
δ) Τµήµα Δ΄ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεµάτων για τη
Νεολαία.
3. Το Τµήµα Α΄ Σχεδιασµού και Εφαρµογής Πολιτικών
και Αναπτυξιακών Δράσεων για τη Νεολαία είναι αρµόδιο για:
α) την κατάρτιση εισήγησης αναφορικά µε τον καθορισµό της εθνικής στρατηγικής σε θέµατα νεολαίας,
β) τον συντονισµό υπηρεσιών των Υπουργείων, οργανισµών, φορέων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, της
Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθµού και Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. κατά την ανάπτυξη συνεργειών ή την υλοποίηση κοινών προγραµµάτων και
δράσεων στον τοµέα της νεολαίας,
γ) τη σύγκληση, ενηµέρωση και υποστήριξη οργάνων,
που συµµετέχουν στο πλαίσιο διυπουργικών συνεργασιών ή συνεργειών για τον τοµέα των ζητηµάτων της νεολαίας,
δ) την εισήγηση για τη σύσταση, την εποπτεία και την
υποστήριξη γνωµοδοτικών ερευνητικών επιτροπών για
θέµατα νεολαίας,
ε) τη συλλογή προτάσεων ή εισηγήσεων Υπουργείων,
φορέων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος, οργανώσεων νέων και κάθε θεσµικού οργάνου ή συλλογικότητας σχετικών µε
τους νέους µε σκοπό τη σύνταξη κατ’ ελάχιστον ετησίως

έκθεσης αξιολόγησης πολιτικών για τη νεολαία,
στ) τη σύνταξη εισηγήσεων για τον σχεδιασµό προγραµµάτων για τη νεολαία που αφορούν στον πληθυσµό
της Χώρας,
ζ) τον σχεδιασµό και την προώθηση προγραµµάτων και
δράσεων µε έµφαση στις ευρεσιτεχνίες και καινοτοµίες
των νέων,
η) την ενηµέρωση των νέων και την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της ενεργού συµµετοχής τους στην
παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία του τόπου, καθώς και για θέµατα που αφορούν στην πολιτική στήριξης
παραγωγικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων της
νεολαίας,
θ) τον σχεδιασµό, την εποπτεία και την εισήγηση ανάθεσης υλοποίησης του προγράµµατος Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και της ευρωπαϊκής πλατφόρµας πληροφόρησης των νέων Eurodesk,
ι) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
4. Το Τµήµα Β΄ Πολιτισµού και Νεανικής Καλλιτεχνικής Δηµιουργίας είναι αρµόδιο για:
α) την υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για τους νέους
σε θέµατα πολιτισµού,
β) την προώθηση και ανάδειξη της καλλιτεχνικής, αισθητικής και πολιτιστικής έκφρασης των νέων σε τοπικό,
εθνικό και διεθνές επίπεδο,
γ) την εφαρµογή της εθνικής πολιτικής για την ανάδειξη και προστασία των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων νεανικών πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων
που παράγονται σε εθνικό επίπεδο,
δ) την οργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, προγραµµάτων και εκδηλώσεων για τη νεολαία,
ε) την υποστήριξη της νεανικής καλλιτεχνικής δηµιουργίας και τη σύνδεσή της µε την κοινωνία και τους θεσµούς,
στ) την υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων δηµιουργών µε στόχο την ατοµική και επαγγελµατική τους ανάπτυξη,
ζ) τη διευκόλυνση της κινητικότητας των νέων δηµιουργών και τη δικτύωσή τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
η) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για τη
στήριξη της νεανικής καλλιτεχνικής δηµιουργίας και καινοτοµίας, µέσα από τη συµµετοχή σε οργανισµούς και
δίκτυα, και την εκπροσώπηση στα σχετικά καταστατικά
όργανα,
θ) τη δηµιουργία προϋποθέσεων και την παροχή κινήτρων µε σκοπό τη συνεχή διεύρυνση της κοινωνικής
συµµετοχής των νέων,
ι) την εκπροσώπηση σε διεθνείς οργανισµούς, οι οποίοι έχουν ως στόχο τη στήριξη των νέων δηµιουργών και
την παροχή ευκαιριών για συµµετοχή σε δράσεις διεθνούς χαρακτήρα και τη δικτύωσή τους σε ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο, µε γνώµονα τη διευκόλυνση της
συµµετοχής τους στην εθνική και διεθνή αγορά εργασίας στους τοµείς της τέχνης και του πολιτισµού και
ια) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
5. Το Τµήµα Γ΄ Κοινωνικής Συµµετοχής, Εθελοντισµού
και Δοµών Νεολαίας είναι αρµόδιο για:
α) τη στήριξη και την προώθηση του εθελοντισµού και
της εθελοντικής δράσης των νέων σε ατοµικό και συλλο-
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γικό επίπεδο,
β) την υλοποίηση και υποστήριξη προγραµµάτων και
δράσεων σε θέµατα:
βα) εθελοντικών πρωτοβουλιών, οργανώσεων νέων
και φορέων αρµόδιων για τη νεολαία,
ββ) δηµιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου
και βελτίωσης της υγείας των νέων,
βγ) προώθησης και προαγωγής της περιβαλλοντικής
και οικολογικής παιδείας των νέων,
βδ) πρόληψης και αντιµετώπισης του φαινοµένου του
κοινωνικού αποκλεισµού των νέων και ενίσχυσης της
κοινωνικής ένταξής τους,
βε) αντιµετώπισης φαινοµένων αντικοινωνικής συµπεριφοράς, ρατσισµού, µίσους, εκφοβισµού, ξενοφοβίας
των νέων,
γ) τη διοργάνωση θεµατικών σεµιναρίων σε νέους εθελοντές,
δ) τη σύνταξη εισηγήσεων για τη δηµιουργία θεσµικού
πλαισίου για την αναγνώριση και προστασία του εθελοντή, καθώς και των εργαζοµένων µε και για τους νέους
(youth workers),
ε) την ανάπτυξη και υποστήριξη, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο:
εα) των δοµών νεανικής συµµετοχής,
εβ) των θεµατικών δικτύων,
εγ) των οργανώσεων νέων,
εδ) των συλλογικών οργάνων αντιπροσώπευσης των
νέων,
εε) της συµµετοχής των νέων σε οργανώσεις και δίκτυα για τη νεολαία,
στ) την κατάρτιση και τήρηση µητρώου εθελοντικών
οργανώσεων και δοµών νεολαίας,
ζ) την έρευνα, µελέτη και διατύπωση προτάσεων που
αφορούν σε θέµατα εθελοντισµού και δοµών νεολαίας,
η) τη στήριξη ευπαθών οµάδων της νεολαίας, µέσω
της υλοποίησης σχετικών πρωτοβουλιών, δράσεων και
προγραµµάτων, όπως το πρόγραµµα «Νοµική βοήθεια
για νέους», µε σκοπό τη διασφάλιση του δικαιώµατος υπεράσπισης των νέων ή προσφυγής τους στη Δικαιοσύνη,
θ) την κατάρτιση των εισηγήσεων, σχετικά µε τον σχεδιασµό δράσεων για τη συµµετοχή ευάλωτων κοινωνικά
οµάδων και προσφύγων σε προγράµµατα που αφορούν
στη νεολαία,
ι) τη µέριµνα και τη στήριξη νέων προσφύγων και µεταναστών, µέσω της υλοποίησης ειδικών προγραµµάτων
δηµιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, σε
συνεργασία και µε συναρµόδια Υπουργεία,
ια) την έρευνα, τη µελέτη και τη διατύπωση προτάσεων που αφορούν σε θέµατα κοινωνικής συµµετοχής και
µέριµνας για τους νέους,
ιβ) τη δηµιουργία προϋποθέσεων και την παροχή κινήτρων µε σκοπό τη συνεχή διεύρυνση της κοινωνικής
συµµετοχής των νέων και
ιγ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
6. Το Τµήµα Δ΄ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεµάτων για
τη Νεολαία είναι αρµόδιο για:
α) την παρακολούθηση, τη συµµετοχή στην ανάπτυξη
και την εφαρµογή πολιτικών για τη νεολαία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
β) την εκπροσώπηση για θέµατα νεολαίας σε συνέδρια, συναντήσεις, σεµινάρια και οµάδες εργασίας, όργανα και επιτροπές των ευρωπαϊκών και λοιπών διεθνών

οργανισµών, όπως η Ε.Ε., το Συµβούλιο της Ευρώπης, ο
Ο.Η.Ε. και η UNESCO (ΟΥΝΕΣΚΟ),
γ) την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών µε οµόλογους φορείς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, µε σκοπό τον συντονισµό, την προετοιµασία, παρακολούθηση
και υλοποίηση των πρωτοκόλλων συνεργασίας ή των διµερών συµφωνιών σε θέµατα νεολαίας,
δ) την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών µε διεθνείς Οργανισµούς σε θέµατα νεολαίας,
ε) την ενεργοποίηση των διακρατικών µορφωτικών
συµφωνιών σε θέµατα νεολαίας,
στ) την προβολή της εθνικής πολιτικής σε θέµατα νεολαίας στο εξωτερικό,
ζ) την προώθηση των διµερών και πολυµερών συνεργασιών και τη διαµόρφωση διακρατικών συνεργασιών σε
θέµατα νεολαίας,
η) τη διοργάνωση σε εθνικό επίπεδο, συνεδρίων, συναντήσεων, σεµιναρίων, διαγωνισµών και οµάδων εργασίας για θέµατα νεολαίας,
θ) τη συνεργασία µε δοµές οργανώσεων νέων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
ι) τη συγκέντρωση και την επεξεργασία στοιχείων που
προκύπτουν από τη συµµετοχή σε διεθνείς συναντήσεις
και από τη συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς σε θέµατα νεολαίας και τη διάχυση της σχετικής πληροφορίας στις αρµόδιες υπηρεσίες,
ια) την ενηµέρωση των αρµόδιων υπηρεσιών για τις
δυνατότητες, ευκαιρίες και προγράµµατα που διαµορφώνονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στον τοµέα της
νεολαίας,
ιβ) την κατάρτιση και την υποβολή προτάσεων και σχεδίων στην Ε.Ε. και σε άλλους διεθνείς οργανισµούς για
θέµατα νεολαίας και την παρακολούθηση και υλοποίηση
των σχετικών προγραµµάτων συνεργασίας,
ιγ) τη σύνταξη και την υποβολή των περιοδικών εθνικών εκθέσεων και ερωτηµατολογίων για θέµατα νεολαίας, τα οποία προκύπτουν από τη συµµετοχή της χώρας
µας στην Ε.Ε. και άλλους διεθνείς οργανισµούς,
ιδ) την έκδοση σχεδίων αποφάσεων έγκρισης µετακίνησης για συµµετοχή σε συναντήσεις και επιτροπές στο
εξωτερικό για θέµατα νεολαίας,
ιε) την εποπτεία, την υλοποίηση ή την εισήγηση ανάθεσης υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραµµάτων για τη
νεολαία,
ιστ) την εισήγηση για συγκρότηση επιτροπών και οµάδων εργασίας για την εποπτεία της εθνικής εφαρµογής
ευρωπαϊκών προγραµµάτων για τη νεολαία, για τα οποία
η Γ.Γ. Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. αποτελεί την εποπτεύουσα Εθνική Αρχή και
ιζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
Άρθρο 86
Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελµατικής
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης - Προσθήκη
άρθρου 68Δ στο π.δ. 18/2018
Μετά το άρθρο 68Γ του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) προστίθεται άρθρο 68Δ ως εξής:
«Άρθρο 68Δ
Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελµατικής
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
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1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εποπτείας
Φορέων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης είναι η γενική εποπτεία των φορέων της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην οποία περιλαµβάνονται η αδειοδότηση και ο έλεγχος των ιδιωτικών
Ι.Ε.Κ., των ιδιωτικών Ε.Σ.Κ., των Κολλεγίων και των ιδιωτικών Κ.Δ.Β.Μ..
2. Η Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελµατικής
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης συγκροτείται από τις
ακόλουθες οργανικές µονάδες:
α) Τµήµα Α΄ Διοίκησης και Εποπτείας δηµόσιων Φορέων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
β) Τµήµα Β΄ Αδειοδότησης ιδιωτικών Φορέων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.
γ) Τµήµα Γ΄ Εποπτείας της λειτουργίας ιδιωτικών Φορέων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.
3. Το Τµήµα Α΄ Διοίκησης και Εποπτείας δηµόσιων Φορέων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι αρµόδιο για:
α) την εποπτεία των φορέων υλοποίησης επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που υπάγονται στη
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., όπως η Δηµόσια Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων και το Ίδρυµα Νεολαίας
και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), για τις δράσεις
που άπτονται των αρµοδιοτήτων της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&
Ν.,
β) την εποπτεία των φορέων που έχουν ως αρµοδιότητα την αναγνώριση προσόντων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και διά βίου µάθησης και ειδικότερα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
γ) τη συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς και τα
Υπουργεία σε θέµατα σχετικά µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των τίτλων και προσόντων που αποκτώνται
στο πλαίσιο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και
δ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
4. Το Τµήµα Β΄ Αδειοδότησης ιδιωτικών Φορέων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, είναι
αρµόδιο για:
α) την εξέταση αιτήσεων και την έκδοση αποφάσεων
που αφορούν στην έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίων, ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., ιδιωτικών Ε.Σ.Κ. και ιδιωτικών Κ.Δ.Β.Μ.,
β) την τροποποίηση, ανανέωση, µεταβίβαση και ανάκληση αδειών των αδειοδοτηµένων Κολλεγίων, ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., ιδιωτικών Ε.Σ.Κ. και ιδιωτικών Κ.Δ.Β.Μ.,
γ) την τήρηση και διαχείριση του Μητρώου των Κολλεγίων των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., ιδιωτικών Ε.Σ.Κ. και ιδιωτικών
Κ.Δ.Β.Μ., καθώς και την παροχή σχετικών υπηρεσιών
προς τον πολίτη,
δ) τον καθορισµό των δικαιολογητικών:
δα) για τη χορήγηση, τροποποίηση και την ανανέωση
άδειας Κολλεγίου, ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., ιδιωτικής Ε.Σ.Κ. και ιδιωτικού Κ.Δ.Β.Μ.,
δβ) για τη µεταβίβαση άδειας Κολλεγίου, ιδιωτικού
Ι.Ε.Κ., ιδιωτικής Ε.Σ.Κ., και ιδιωτικού Κ.Δ.Β.Μ.,
ε) τη διαµόρφωση, την τήρηση και τη διαχείριση ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος Μητρώου των
Κολλεγίων, ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., ιδιωτικών Ε.Σ.Κ. και ιδιωτικών Κ.Δ.Β.Μ. που έχουν αδειοδοτηθεί, καθώς και Μη-

τρώου Διδασκόντων Κολλεγίων,
στ) την έκδοση αποφάσεων προσάρτησης προγραµµάτων σπουδών στην άδεια Κολλεγίου, την τροποποίηση
αυτών και τον έλεγχο χρονικής διάρκειας ισχύος των υπαρχουσών συµβάσεων,
ζ) τη διαµόρφωση και τήρηση ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος παρακολούθησης των συµβάσεων
των Κολλεγίων µε τα Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής,
η) την ένταξη των προγραµµάτων σπουδών των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. στην άδειά τους και
θ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
5. Το Τµήµα Γ΄ Εποπτείας της λειτουργίας ιδιωτικών
Φορέων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, είναι αρµόδιο για:
α) την εποπτεία της λειτουργίας των Κολλεγίων, των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., των ιδιωτικών Ε.Σ.Κ. και των ιδιωτικών
Κ.Δ.Β.Μ.,
β) τη διαµόρφωση και τήρηση ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος παρακολούθησης της λειτουργίας
των Κολλεγίων, των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., των ιδιωτικών
Ε.Σ.Κ. και των ιδιωτικών Κ.Δ.Β.Μ.,
γ) την πραγµατοποίηση τακτικών και έκτακτων ελέγχων στους ιδιωτικούς φορείς Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,
δ) τη σύνταξη σχεδίων πράξεων, αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν στην παρακολούθηση και εποπτεία
της λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων Επαγγελµατικής
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, καθώς και των Κανονισµών Λειτουργίας για τη ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας, οργάνωσης και διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν,
ε) την εξέταση αιτήσεων για την ένταξη στο Μητρώο
Διδασκόντων Κολλεγίων, την έκδοση των βεβαιώσεων
ένταξης στο µητρώο, την τήρηση και διαχείριση του Μητρώου Διδασκόντων Κολλεγίων και την παροχή σχετικών υπηρεσιών προς τον πολίτη,
στ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
Άρθρο 87
Διεύθυνση Τεκµηρίωσης και Επικοινωνίας Προσθήκη άρθρου 68Ε στο π.δ. 18/2018
Μετά το άρθρο 68Δ του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) προστίθε
«Άρθρο 68Ε
Διεύθυνση Τεκµηρίωσης και Επικοινωνίας
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Τεκµηρίωσης και Επικοινωνίας είναι η αξιοποίηση µηχανισµών για
την τεκµηρίωση των αναγκών της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, διά βίου µάθησης και νεολαίας,
η αποτίµηση της εφαρµογής των προγραµµάτων της, η
γενική παρακολούθηση και επικαιροποίηση του συνολικού σχεδιασµού των αντίστοιχων πολιτικών, η αξιοποίηση εφαρµογών και πληροφοριακών συστηµάτων για την
ενίσχυσή της, η υιοθέτηση νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, καθώς και ο σχεδιασµός, η εφαρµογή και η ανάπτυξη κάθε πρόσφορου µέσου προβολής και προώθησης
των πολιτικών και προγραµµάτων της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης, κατάρτισης, διά βίου µάθησης και νεολαίας
στην ελληνική κοινωνία και στις οµάδες υψηλού κινδύ-
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νου αποκλεισµού από την αγορά εργασίας.
2. Η Διεύθυνση Τεκµηρίωσης και Επικοινωνίας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
α) Τµήµα Α΄ Τεκµηρίωσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.
β) Τµήµα Β΄ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης
και Νεολαίας.
γ) Τµήµα Γ΄ Επικοινωνίας για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Διά Βίου Μάθηση και Νεολαία.΄
δ) Τµήµα Δ΄ Περιφερειακών Δράσεων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και
Νεολαίας.
3. Το Τµήµα Α΄ Τεκµηρίωσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας
είναι αρµόδιο για:
α) την αξιοποίηση εργαλείων και µηχανισµών καταγραφής και τεκµηρίωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας για τη διαµόρφωση τοµέων, ειδικοτήτων, προγραµµάτων σπουδών και οδηγών κατάρτισης, σε συνεργασία
µε συναρµόδιους φορείς και οργανισµούς,
β) την αποτίµηση της εφαρµογής των προγραµµάτων
σπουδών της επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε συνεργασία µε το Ι.Ε.Π.,
γ) την αξιολόγηση και αποτίµηση των αποτελεσµάτων
καινοτόµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων και δράσεων
για την υποστήριξη ατόµων που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές οµάδες και την πρόληψη του κοινωνικού τους αποκλεισµού,
δ) την παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ., των επιµέρους εκπαιδευτικών δοµών και µονάδων, του συνόλου ίδιων προγραµµάτων και
δράσεων, καθώς και αυτών των άλλων Υπουργείων και
Κ.Δ.Β.Μ. των Α.Ε.Ι. επί θεµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, διά βίου µάθησης και νεολαίας,
ε) τον καθορισµό δεικτών και την παρακολούθησή
τους, τη συγκέντρωση, ανάλυση και ερµηνεία στατιστικών στοιχείων και κάθε άλλου πρόσφορου µέσου και µεθόδου για τη διαπίστωση της αποτελεσµατικότητας των
Ι.Ε.Κ. , καθώς και δράσεων και προγραµµάτων που υλοποιούνται εντός πλαισίου στρατηγικής και δράσεων για
την ενδυνάµωση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, διά βίου µάθησης και νεολαίας,
στ) την έρευνα και µελέτη θεµάτων απασχόλησης και
καινοτοµίας, σε συνεργασία µε Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα, επιστηµονικούς φορείς κοινωνικούς εταίρους και
εκπαιδευτικούς οργανισµούς,
ζ) τη σύνταξη εξαµηνιαίας έκθεσης αξιολόγησης προγραµµάτων και δράσεων που πραγµατοποιούνται εντός
πλαισίου στρατηγικής και δράσεων για την ενδυνάµωση
της νεολαίας και την εισήγηση από τον Γενικό Γραµµατέα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου
Μάθησης και Νεολαίας για τον επαναπροσδιορισµό των
κονδυλίων του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων ή
του τακτικού προϋπολογισµού µε βάση το µέγεθος της
απορρόφησής τους και τον δείκτη αποτελεσµατικότητας
των υλοποιηµένων δράσεων και προγραµµάτων κατά
την περίοδο αξιολόγησης,
η) την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου
µάθησης και

θ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
4. Το Τµήµα Β΄ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας είναι αρµόδιο για:
α) τη διασφάλιση της ποιότητας και την αξιολόγηση
των ψηφιακών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης και
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που παρέχονται στο
πλαίσιο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατάρτισης
και διά βίου µάθησης, καθώς και για τη νεολαία,
β) την εισήγηση εκπαιδευτικού υλικού για την επίτευξη
των στόχων των Οδηγών Κατάρτισης και λοιπών προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και τη χρήση του υλικού αυτού στο πλαίσιο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου µάθησης µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.),
γ) την υλοποίηση προγράµµατος για τη συνεχιζόµενη
εκπαίδευση των εκπαιδευτών της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου µάθησης πάνω στη
χρήση νέων τεχνολογιών και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
δ) τη µελέτη και την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών σε θέµατα εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην επαγγελµατική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου µάθηση,
συµπεριλαµβανοµένης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτοµίας της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστηµάτων, Υποδοµών και Εξετάσεων,
ε) την εισήγηση µεθοδολογιών, ψηφιακών συστηµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και προτύπων για την περιγραφή του µαθησιακού υλικού στην επαγγελµατική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου µάθηση,
στ) την προώθηση της χρήσης του ανοικτού λογισµικού και γενικά τη διάδοση της χρήσης ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στην επαγγελµατική εκπαίδευση, κατάρτιση, διά βίου µάθηση, καθώς και για τη νεολαία,
ζ) την εισήγηση µεθοδολογιών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραµµατισµού στην επαγγελµατική εκπαίδευση, κατάρτιση, διά βίου µάθηση, καθώς και για τη νεολαία,
η) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
5. Το Τµήµα Γ΄ Επικοινωνίας για την Επαγγελµατική
Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Διά Βίου Μάθηση και Νεολαία,
το οποίο είναι αρµόδιο για:
α) τον σχεδιασµό προγράµµατος επικοινωνίας µεταξύ
της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και λοιπών φορέων για την
προώθηση θεµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, διά βίου µάθησης και νεολαίας,
β) την παρακολούθηση του προγράµµατος επικοινωνίας µε στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας των υποσυστηµάτων της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, διά βίου µάθησης και νεολαίας,
γ) τη διαµόρφωση και προώθηση δελτίων τύπου, δηµοσιεύσεων, ανακοινώσεων, συνεντεύξεων, παραγωγών
και εκποµπών, για τα θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, διά βίου µάθησης και νεολαίας, µέσω
του τύπου, των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.), της τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, των ψηφιακών µέσων κοινωνικής δικτύωσης και κάθε άλλου
πρόσφορου µέσου,
δ) την παραγωγή οπτικοακουστικού, έντυπου ή άλλου
υλικού και τη διοργάνωση συναντήσεων, ηµερίδων, διη-
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µερίδων, συνεδρίων, µεµονωµένων γεγονότων ή και φεστιβάλ µε σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου µάθησης, καθώς και σε θέµατα που αφορούν στη νεολαία,
ε) τη διαχείριση των ιστοσελίδων και των λογαριασµών στα κοινωνικά δίκτυα που ανήκουν στη
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν.,
στ) τη σύσταση και επικαιροποίηση αρχείου µε πληροφοριακό υλικό για ενηµέρωση των νέων σε θέµατα ιδίως
ανάπτυξης, κινήτρων, θεσµών και µέτρων, µε σκοπό την
προώθηση της απασχόλησης των νέων,
ζ) τη δηµιουργία δικτύων επικοινωνίας µε όλους τους
τοπικούς φορείς και οργανώσεις που αναπτύσσουν δράσεις για την επαγγελµατική εκπαίδευση, κατάρτιση, διά
βίου µάθηση και τη νεολαία,
η) την οργάνωση και λειτουργία έκτακτων ή µόνιµων
σηµείων πληροφόρησης,
θ) τη µέριµνα για τη χορήγηση αιγίδας σε δράσεις, όπως συνέδρια, σεµινάρια και παρόµοιες εκδηλώσεις κατάρτισης, επιµόρφωσης που αφορούν στην επαγγελµατική κατάρτιση, διά βίου µάθηση και τη νεολαία και
ι) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
6. Το Τµήµα Δ΄ Περιφερειακών Δράσεων, µε έδρα τη
Θεσσαλονίκη, είναι αρµόδιο για:
α) την ανάδειξη, υποστήριξη και παρακολούθηση προγραµµάτων και δράσεων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. στη Βόρεια Ελλάδα σε
συνεργασία µε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθµού,
β) τη δηµιουργία δικτύων επικοινωνίας µε όλους τους
τοπικούς φορείς και οργανώσεις που αναπτύσσουν δράσεις για την επαγγελµατική εκπαίδευση, κατάρτιση, διά
βίου µάθηση και νεολαία, όπως δήµοι, Α.Ε.Ι., ερευνητικά
ιδρύµατα και φορείς και οργανώσεις της εκπαιδευτικής
κοινότητας στη Βόρεια Ελλάδα,
γ) τη συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και τη διαρκή ενηµέρωση των υπηρεσιών αυτών για όλα τα θέµατα που αφορούν στην επαγγελµατική εκπαίδευση, κατάρτιση, διά βίου µάθηση
και νεολαία στη βόρεια Ελλάδα και τις δράσεις που αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο,
δ) την υποστήριξη του προγράµµατος «Ευρωπαϊκή
Κάρτα Νέων» της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. στη Θεσσαλονίκη,
ε) τη λειτουργία των γραφείων ενηµέρωσης στη Βόρεια Ελλάδα,
στ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
Άρθρο 88
Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής
Νοµοθεσίας - Τροποποίηση του άρθρου 69
του π.δ. 18/2018
Το άρθρο 69 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 69
Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµογής
της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας
Το Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας υπάγεται στον Γενικό Γραµµατέα Επαγγελµα-

τικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
και είναι αρµόδιο για:
α) την εξέταση αιτήσεων των ενδιαφεροµένων και την
έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων σύµφωνα µε το π.δ. 38/2010 (Α΄ 78),
β) την εξέταση αιτήσεων των ενδιαφεροµένων και την
έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κρατών-µελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών, σύµφωνα µε το π.δ.
38/2010,
γ) την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων για την έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελµατικής ταυτότητας, όπως
προβλέπεται από το π.δ. 51/2017 (Α΄ 82) που ενσωµατώνει στην εθνική νοµοθεσία την Οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2013/55/ΕΕ (EE L 354,
ΣΕΛ. 132) της 20ής Νοεµβρίου 2013,
δ) την εφαρµογή του ευρωπαϊκού δικαίου στην αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων,
ε) τη διοργάνωση ηµερίδων, συνεδρίων και άλλων διεθνών συναντήσεων σχετικά µε θέµατα ή υποχρεώσεις
που απορρέουν από τη συµµετοχή της χώρας µας σε διεθνείς οργανισµούς για θέµατα αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων,
στ) τη σύνταξη εκθέσεων και την καταχώρηση αναλυτικών πληροφοριών για θέµατα που προκύπτουν από τις
νοµικές δεσµεύσεις της χώρας µας στην Ε.Ε. και άλλους
διεθνείς οργανισµούς για θέµατα αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων,
ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
Άρθρο 89
Οργανικές θέσεις - Τροποποίηση
των άρθρων 70 και 71 του π.δ. 18/2018
1. Το άρθρο 70 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Ο συνολικός αριθµός των θέσεων του προσωπικού
των Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων ανέρχεται σε χίλιες εξακόσιες τριάντα τέσσερις (1.634) θέσεις, εκ των οποίων χίλιες πεντακόσιες ενενήντα πέντε (1.595) οργανικές και
δεκαεννέα (19) προσωποπαγείς.»
2. Στο άρθρο 71 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) προστίθεται
παρ. 3 ως εξής:
«3. Στη Γενική Γραµµατεία Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, κατανέµονται είκοσι (20) οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): αα)
Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονοµικός, θέσεις τρεις (3),
ββ) Κλάδος ΠΕ Μηχανικών, θέσεις δύο (2), γγ) Κλάδος
ΠΕ Πληροφορικής, θέσεις τέσσερις (4), δδ) Κλάδος ΠΕ
Γεωτεχνικών, θέσεις τρεις (3), εε) Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος, θέσεις τρεις (3), στστ) Κλάδος ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, θέσεις µία (1).
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): αα)
Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέσεις µία (1), ββ)
Κλάδος ΤΕ Μηχανικών, θέσεις µία (1), γγ) Κλάδος ΤΕ
Πληροφορικής, θέσεις δύο (2).»
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Άρθρο 90
Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων Τροποποίηση του άρθρου 84 του π.δ. 18/2018
Στην παρ. 1 του άρθρου 84 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31)
προστίθενται οι περ. ε΄ και στ΄ ως εξής:
«ε) Στις Διευθύνσεις Σχεδιασµού και Ανάπτυξης
Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. και Εφαρµογής Επαγγελµατικής Κατάρτισης που υπάγονται στη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν., στο Τµήµα
Α΄ Οργάνωσης και Εφαρµογής Επαγγελµατικής Κατάρτισης, στο Τµήµα Β΄ Οργάνωσης και Εφαρµογής Μεταλυκειακού έτους-τάξης µαθητείας, καθώς και στο Τµήµα
Β΄ Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης µε την Αγορά Εργασίας, δύναται να προΐστανται και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης. Για την επιλογή των προϊσταµένων στις ανωτέρω οργανικές µονάδες απαιτείται εµπειρία οκτώ (8)
ετών τουλάχιστον σε θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και µαθητείας για τη θέση των προϊσταµένων των Διευθύνσεων Σχεδιασµού και Ανάπτυξης
Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. και Εφαρµογής Επαγγελµατικής και Κατάρτισης και εµπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον, αντίστοιχα, για τις θέσεις προϊσταµένων των ανωτέρω Τµηµάτων.
στ) Στο Τµήµα Ε΄ Περιφερειακών Δράσεων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης
και Νεολαίας της Διεύθυνσης Τεκµηρίωσης και Επικοινωνίας, η οποία υπάγεται στη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. δύναται
να προΐστανται και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Για την επιλογή του προϊσταµένου στην ανωτέρω οργανική µονάδα απαιτείται εµπειρία πέντε (5) ετών
τουλάχιστον σε θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης,
κατάρτισης ή νεολαίας.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (I.E.Π.)
Άρθρο 91
Σκοπός και αρµοδιότητες
1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118)
τροποποιείται και διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Το Ι.Ε.Π. είναι επιτελικός επιστηµονικός και ερευνητικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευµάτων και τους εποπτευόµενους φορείς του
σε θέµατα που αφορούν στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών,
τη µετάβαση από τη δευτεροβάθµια στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, τη µεταλυκειακή εκπαίδευση, την αντιµετώπιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, της µαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, µε
στόχο τη διασφάλιση του δικαιώµατος όλων των παιδιών
στην εκπαίδευση. Συνδράµει το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων σε θέµατα αποτίµησης του εκπαιδευτικού έργου και αξιολόγησης σχολικών µονάδων και εκπαιδευτικών κατά τις κείµενες διατάξεις. Για κάθε συναφή πρωτοβουλία ή δράση υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων ή εποπτευόµενων φορέων
του απαιτείται συνεργασία µε το Ι.Ε.Π.»

2. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το Ι.Ε.Π. δύναται να συνεργάζεται και να συνάπτει µνηµόνιο συνεργασίας µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), και ιδίως τα Παιδαγωγικά Τµήµατά
τους, τους ερευνητικούς φορείς, τα γνωµοδοτικά συµβούλια της εκπαίδευσης, τα ιδρύµατα και τους οργανισµούς µελετών και ερευνών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, τις δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις
των εκπαιδευτικών, φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών,
καθώς και άλλους φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα µε συναφή αποστολή ή τα µέλη των ανωτέρω φορέων.»
Άρθρο 92
Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Δ.Σ. είναι αρµόδιο για τη διαµόρφωση και την υλοποίηση της στρατηγικής του Ι.Ε.Π. για την επίτευξη
της αποστολής του, την εφαρµογή του κανονισµού εσωτερικής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19 και
της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε άλλο θέµα σχετικό µε
τη διοίκηση και τη λειτουργία του Ι.Ε.Π. που δεν ρυθµίζεται από τον παρόντα ή από τον κανονισµό εσωτερικής
λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19.»
Άρθρο 93
Αρµοδιότητες διευθυντή και αναπλήρωση
υποδιευθυντή Οικονοµικής Υπηρεσίας
1. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο διευθυντής προΐσταται της διοικητικής και οικονοµικής υπηρεσίας και του διοικητικού προσωπικού της,
συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο τους,
είναι υπεύθυνος έναντι του διοικητικού συµβουλίου για
την εύρυθµη λειτουργία του Ι.Ε.Π., καθώς και των διοικητικών και οικονοµικών ενεργειών στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων ή µη έργων και δράσεων που υλοποιεί το
Ι.Ε.Π., πλην των επιστηµονικών θεµάτων. Είναι υπεύθυνος για κάθε άλλη αρµοδιότητα που του µεταβιβάζεται
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον παρόντα. Ο διευθυντής
αναπληρώνει πλήρως στα καθήκοντά του τον υποδιευθυντή της οικονοµικής υπηρεσίας, όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται. Ύστερα από έγγραφη εισήγηση
του Διευθυντή, το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει την αναπλήρωση του Υποδιευθυντή και στον αρχαιότερο προϊστάµενο Τµήµατος της Οικονοµικής Υπηρεσίας. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και σε περίπτωση που η
θέση του Υποδιευθυντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο, έως ότου πληρωθεί σύµ-
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φωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14 του ν. 3966/2011.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο Διευθυντής, µε απόφασή του που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Δ.Σ., δύναται να παρέχει
εξουσιοδότηση υπογραφής για συγκεκριµένες πράξεις
στον Υποδιευθυντή Οικονοµικής Υπηρεσίας ή σε προϊστάµενο τµήµατος, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 25
του ν. 4270/2014 (Α΄143) και του άρθρου 65 του ν.
4270/2014 (Α΄143).»
Άρθρο 94
Επιστηµονικό προσωπικό
Το άρθρο 11 του ν. 3966/2011 (Α΄118) αντικαθίσταται
και διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 11
Επιστηµονικό προσωπικό
1. Οι ανάγκες της επιστηµονικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π.
καλύπτονται από εκπαιδευτικούς της δηµόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης, σε θέσεις επιστηµονικού προσωπικού
ως εξής:
α) Σύµβουλοι Α΄: είκοσι (20) θέσεις.
β) Σύµβουλοι Β΄: σαράντα (40) θέσεις.
γ) Ειδικοί Σύµβουλοι: πέντε (5) θέσεις.
2. Οι θέσεις Συµβούλων Α΄ και Συµβούλων Β΄ του
Ι.Ε.Π. καλύπτονται µε αποσπάσεις εκπαιδευτικών της
δηµόσιας εκπαίδευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 63
παρ. 4547/2018 (Α΄ 102) Καθήκοντα Ειδικών Συµβούλων
για τετραετή θητεία δύνανται να αναλαµβάνουν εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης µε απόφαση του Δ.Σ.
του Ι.Ε.Π., µετά από σύµφωνη γνώµη του ιδιωτικού φορέα που υπηρετούν. Κατ’ εξαίρεση, το προσωπικό
Ι.Δ.Α.Χ.,
σύµφωνα
µε
την
υπό
στοιχεία
33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 947), µπορεί να τοποθετηθεί στην Επιστηµονική Υπηρεσία για να συνεπικουρήσει το έργο της, µε απόφαση του Δ.Σ. για επιστηµονικό έργο αντίστοιχο των προσόντων του, χωρίς την ιδιότητα του Συµβούλου.
3. Η ανάθεση καθηκόντων Συµβούλων Α΄ και Συµβούλων Β΄ σε εκπαιδευτικούς της δηµόσιας εκπαίδευσης γίνεται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος, επιλογή
και απόσπαση. Κατά την πρόσκληση ενδιαφέροντος
λαµβάνεται µέριµνα ώστε στη σύνθεση του επιστηµονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. να αποφεύγεται η µονοµέρεια σε γνωστικά αντικείµενα και σε εκπαιδευτικές βαθµίδες. Επίσης, λαµβάνεται µέριµνα, ώστε να εξασφαλίζεται επάρκεια του προσωπικού σε θέµατα που αφορούν
στην επιµόρφωση, τις παιδαγωγικές και διδακτικές µεθόδους, τη µελέτη επιστηµονικών ζητηµάτων εκπαιδευτικής πολιτικής και, ιδίως, της µαθητικής διαρροής και της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, καθώς και την αξιολόγηση, τη διοίκηση της εκπαίδευσης, την αποτίµηση
του εκπαιδευτικού έργου, την ειδική αγωγή, την ανάπτυ-

ξη προγραµµάτων σπουδών και γενικότερα τα αντικείµενα που εµπίπτουν στο εκάστοτε επιστηµονικό ενδιαφέρον του φορέα. Στοιχεία προσωπικότητας και γενικής
συγκρότησης των υποψηφίων λαµβάνονται υπόψη και αξιολογούνται µε προσωπική συνέντευξη για την καταλληλότητα του υποψηφίου για το υπό ανάθεση επιστηµονικό έργο.
4. Για την επιλογή Συµβούλου Α΄ απαιτούνται ως ειδικά τυπικά προσόντα διδακτορικός τίτλος σπουδών και
συναφείς µε το αντικείµενο της θέσης πρωτότυπες επιστηµονικές µονογραφίες ή δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά, καθώς και εξαετής τουλάχιστον διδακτική
υπηρεσία ή οκταετής εκπαιδευτική εµπειρία.
5. Για την επιλογή και ανάθεση καθηκόντων Συµβούλου Β΄ απαιτούνται ως ειδικά τυπικά προσόντα µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και συναφείς µε το αντικείµενο
της θέσης πρωτότυπες επιστηµονικές µονογραφίες ή
δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά, καθώς και οκταετής τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία ή δεκαετής εκπαιδευτική εµπειρία.
6. Η εµπειρία στο σχεδιασµό και την εφαρµογή καινοτόµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων συνεκτιµάται για
την επιλογή και ανάθεση καθηκόντων Συµβούλων Α΄ και
Συµβούλων Β΄.
7. Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης µε αυξηµένα ακαδηµαϊκά προσόντα και µακρόχρονη
εκπαιδευτική εµπειρία ή διακεκριµένη δράση ή βεβαιωµένη συµµετοχή σε καινοτόµα προγράµµατα µπορεί να
απασχολούνται στο Ι.Ε.Π. ως Ειδικοί Σύµβουλοι. Για την
κάλυψη των θέσεων δηµοσιεύεται πρόσκληση του Ι.Ε.Π.
που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Στην πρόσκληση
υποβολής υποψηφιοτήτων καθορίζονται τα ειδικότερα
προσόντα ανάλογα µε τους στόχους και τις ανάγκες του
Ι.Ε.Π.. Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά καθορίζονται στον κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας του Ι.Ε.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 19.
8. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του επιστηµονικού προσωπικού της ιδιωτικής εκπαίδευσης δε βαρύνουν το
Ι.Ε.Π. και καταβάλλονται από τον ιδιωτικό φορέα της θέσης τους, Στην περίπτωση αυτή, οι εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης που αναλαµβάνουν καθήκοντα
στο Ι.Ε.Π. θεωρείται ότι τελούν σε εκπαιδευτική άδεια
και λαµβάνουν µόνο τις αποδοχές της άδειας.
9. Οι Σύµβουλοι αξιολογούνται από το Δ.Σ., µε γνώµονα ιδίως την επιστηµονική επάρκεια, την εκπόνηση µελετών και επιστηµονικών έργων, την πρωτοβουλία, την αποτελεσµατικότητα, τη διοικητική ικανότητα, την επίδειξη ενδιαφέροντος, τις υπηρεσιακές σχέσεις και τη συµπεριφορά, εντός τεσσάρων µηνών τόσο από τη συµπλήρωση ενός έτους, όσο και από τη συµπλήρωση
τριών ετών από την ανάληψη των καθηκόντων τους,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας του Ι.Ε.Π., που προβλέπεται στο
άρθρο 19. Οι Σύµβουλοι έχουν δικαίωµα για υποβολή αντιρρήσεων επί της αξιολογικής έκθεσης ενώπιον πενταµελούς επιτροπής που αποτελείται από εξωτερικούς εµπειρογνώµονες-µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-
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πικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.), τουλάχιστον ένας (1) από τους οποίους έχει
γνωστικό αντικείµενο αντίστοιχο ή συναφές της ειδικότητας του αξιολογούµενου, και µέλη του Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης του Ι.Ε.Π., χωρίς αποφασιστική αρµοδιότητα. Αν το έργο τους αξιολογηθεί ως µη επαρκές για
τις ανάγκες της Επιστηµονικής Υπηρεσίας, λήγει η θητεία τους και επιστρέφουν στην οργανική θέση τους µε
τη λήξη του σχολικού έτους, κατά το οποίο οριστικοποιείται η αξιολόγηση.»
Άρθρο 95
Διοικητικό προσωπικό
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 12 του ν. 3966/2011
(Α΄ 118) τροποποιείται και το άρθρο 12 του ν. 3966/2011
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 12
Διοικητικό προσωπικό
Οι ανάγκες της διοικητικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π., των
αυτοτελών τµηµάτων και γραφείων και της γραµµατειακής υποστήριξης του γραφείου του Προέδρου και του Αντιπροέδρου καλύπτονται από το προσωπικό του Ι.Ε.Π.,
σύµφωνα µε την υπό στοιχεία 33404/Η/27.3.2012 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και του Υφυπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 947). Για την κάλυψη των αναγκών του πρώτου εδαφίου δύνανται να αποσπώνται έως ογδόντα (80)
υπάλληλοι που είναι είτε εκπαιδευτικοί της δηµόσιας εκπαίδευσης είτε διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, των υπαγοµένων σε αυτό
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και λοιπών αποκεντρωµένων
υπηρεσιών του ή των εποπτευόµενων φορέων, σύµφωνα
µε την παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).
Για την υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων από
την Ευρωπαϊκή Ένωση πράξεων που υλοποιούνται από
το Ι.Ε.Π. δύνανται να αποσπώνται επιπλέον έως και πέντε (5) εκπαιδευτικοί της δηµόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και των υπαγοµένων σε αυτό Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης και λοιπών αποκεντρωµένων υπηρεσιών
του, ανά έργο. Η αναγκαιότητα και τα κριτήρια πλήρωσης των θέσεων του παρόντος καθορίζεται µε απόφαση
του διοικητικού συµβουλίου.
Το διοικητικό προσωπικό του Ι.Ε.Π. δύναται να αξιολογείται κάθε δύο (2) έτη. Την αξιολόγηση διενεργεί, ύστερα από εισήγηση του προϊσταµένου της οργανικής µονάδας που υπηρετεί ο αξιολογούµενος, τριµελής επιτροπή,
που συγκροτείται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Ι.Ε.Π. και αποτελείται από δύο Προϊστάµενους
της Διοικητικής Υπηρεσίας ή των Αυτοτελών Τµηµάτων,
και ένα (1) µέλος Δ.Σ., το οποίο συµµετέχει ως Πρόεδρος. Ο αξιολογούµενος έχει δικαίωµα υποβολής αντιρρήσεων κατά της αξιολογικής έκθεσης που υποβάλλεται
ενώπιον πενταµελούς δευτεροβάθµιας επιτροπής που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. , οποίος συµµετέχει ως Πρόεδρος, τρία (3) µέλη Δ.Σ. και ένα (1) µέλος
του Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης, το οποίο παρίσταται χωρίς αποφασιστική αρµοδιότητα. Κριτήρια αξιολό-

γησης αποτελούν ιδίως η εκτέλεση διοικητικού έργου, η
αποτελεσµατικότητα, η διοικητική ικανότητα, η επίδειξη
ενδιαφέροντος, οι υπηρεσιακές σχέσεις και η συµπεριφορά. Η αρνητική αξιολόγηση συνιστά λόγο απαλλαγής
του αξιολογουµένου από τα καθήκοντά του ή ανάκλησης
της απόσπασής του.»
Άρθρο 96
Επιστηµονική Υπηρεσία
Το άρθρο 13 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 13
Επιστηµονική Υπηρεσία
1. Η Επιστηµονική Υπηρεσία µελετά και επεξεργάζεται
θέµατα που αφορούν ιδίως στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, καθώς και τη µετάβαση από τη
δευτεροβάθµια στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, τα προγράµµατα σπουδών και την παραγωγή επιµορφωτικού
και εκπαιδευτικού υλικού. Προβαίνει στη συγκέντρωση
κάθε είδους τεκµηρίων και στοιχείων που αφορούν στη
λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος και στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών.
Σχεδιάζει, υλοποιεί και συντονίζει επιµορφωτικές δράσεις των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης.
Εισηγείται µέτρα, οργανώνει δράσεις, και διατυπώνει
γνωµοδοτήσεις και παρατηρήσεις κατά τις κείµενες διατάξεις. Μεριµνά για τη διάχυση των πληροφοριών αυτών
στην Κοινωνία των Πολιτών.
2. Η Επιστηµονική Υπηρεσία του Ι.Ε.Π. διαρθρώνεται
ως εξής:
Τµήµα Α΄: Εκπαιδευτικής Καινοτοµίας και Ενταξιακής
Εκπαίδευσης.
Τµήµα Β΄: Προγραµµάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικού
Υλικού.
Τµήµα Γ΄: Επιµόρφωσης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
3. Το Τµήµα Α΄ Εκπαιδευτικής Καινοτοµίας και Ενταξιακής Εκπαίδευσης έχει αρµοδιότητα κάθε θέµα που
σχετίζεται µε την εκπαιδευτική καινοτοµία, την ενταξιακή εκπαίδευση και ιδιαίτερα ζητήµατα ειδικής αγωγής,
µειονοτικής, διαπολιτισµικής και οµογενειακής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικές δοµές σε καταστήµατα κράτησης και τη διαφοροποιηµένη διδασκαλία.
4. Το Τµήµα Β΄ Προγραµµάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικού Υλικού έχει ως αντικείµενο την επεξεργασία γνωµοδοτήσεων και εισηγήσεων, στο πλαίσιο των κείµενων
διατάξεων, για την κατάρτιση και αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα εστιάζει σε θέµατα που αφορούν: α) την πρωτοβάθµια και προσχολική εκπαίδευση, β) τις ανθρωπιστικές επιστήµες και τη φιλολογία, γ) τα µαθηµατικά, τις φυσικές
επιστήµες και την τεχνολογία, δ) τις κοινωνικές επιστήµες, ε) τις τέχνες και στ) την τεχνική και επαγγελµατική
εκπαίδευση.
5. Το Τµήµα Γ΄ Επιµόρφωσης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει αρµοδιότητα για θέ-
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µατα που σχετίζονται µε την επιµόρφωση και την πιστοποίηση των επιµορφωτικών δράσεων των εκπαιδευτικών
και των στελεχών εκπαίδευσης, της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, καθώς και την
παρακολούθηση και µελέτη της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής. Είναι αρµόδιο ιδίως για τα ακόλουθα:
i) Σχεδιάζει την εθνική στρατηγική για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και παρακολουθεί την υλοποίησή
της, συνεργάζεται µε το Τµήµα Γ΄ Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, τις λοιπές υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλων Υπουργείων, καθώς και άλλους ελληνικούς ή διεθνείς οργανισµούς για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση δράσεων επιµόρφωσης, γνωµοδοτεί για την κατανοµή των εθνικών
και ενωσιακών πόρων που διατίθενται για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και για τις προτάσεις επιµόρφωσης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται στον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, πιστοποιεί τους επιµορφωτικούς φορείς, συντονίζει και παρακολουθεί τις διαδικασίες υλοποίησης, πιστοποίησης και αποτίµησης της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, εφαρµόζει σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο έργου τα κριτήρια εγγραφής επιµορφωτών σε ειδικά µητρώα, µε γνώµονα ιδίως την καταλληλότητα και γνωστική επάρκεια των επιµορφωτών,
το επιµορφωτικό αντικείµενο, τους στόχους και την πληθυσµιακή οµάδα στην οποία απευθύνονται τα επιµορφωτικά προγράµµατα, συγκροτεί, τηρεί και επικαιροποιεί τα
µητρώα επιµορφωτών, καταρτίζει και υλοποιεί επιµορφωτικά προγράµµατα και δράσεις επιµόρφωσης, εκπονεί
ή και παραγγέλλει µελέτες και έρευνες για θέµατα που
αφορούν την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, οργανώνει εκδηλώσεις δηµοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσµάτων των δράσεων επιµόρφωσης και µεριµνά για
την ανάπτυξη και τη βιωσιµότητα των δράσεων επιµόρφωσης., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετική
µε τη λειτουργία και υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων που καταρτίζει το Ι.Ε.Π. Τα επιµορφωτικά
προγράµµατα του Ι.Ε.Π. δύνανται να πιστοποιούνται από
τους αρµόδιους δηµόσιους φορείς, ιδίως από το
Ε.Κ.Δ.Α.Α..
ii) Εισηγείται για τους θεµατικούς άξονες και τα κριτήρια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, των σχολικών µονάδων και των εκπαιδευτικών, καθώς και για την
κατανοµή των πόρων που διατίθενται για την εν λόγω αξιολόγηση, και εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων για κάθε θέµα σχετικό µε το ανωτέρω. Καταγράφει, µελετά και συγκεντρώνει τα δεδοµένα
για κάθε θέµα της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που απαιτεί παρακολούθηση και σχεδιασµό
πολιτικής, όπως τη µαθητική διαρροή, την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και την µετάβαση στην αγορά εργασία µε τη λειτουργία ειδικών Παρατηρητηρίων, εισηγείται µέτρα και δράσεις για την έγκαιρη και αποτελεσµατική ανταπόκριση στις υποχρεώσεις της Χώρας, οι οποίες απορρέουν από τη συµµετοχή της σε διεθνή προγράµµατα αξιολόγησης µαθητών, συγκροτεί και παρακολουθεί εκπαιδευτικούς δείκτες, όπως το πρόγραµµα

PISA (Programme for International Student Assessment)
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), συνεργάζεται µε φορείς του Δηµοσίου,
πανεπιστήµια και διεθνείς οργανισµούς για την ανταλλαγή στοιχείων και την ερµηνεία τους.
iii) Παρακολουθεί και µελετά την ευρωπαϊκή και την
διεθνή εκπαιδευτική πολιτική, συµµετέχει σε δηµόσιες
διαβουλεύσεις των ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων,
εκπονεί συγκριτικές µελέτες ευρωπαϊκών και διεθνών
προγραµµάτων σπουδών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µεθόδων διδασκαλίας και αγωγής, καθώς και κατάρτισης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, συντάσσει και δηµοσιοποιεί σχολιασµένες αναλύσεις των αποτελεσµάτων της ελληνικής συµµετοχής σε
διεθνή προγράµµατα για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, καθώς και την αξιολόγησή τους,
προωθεί τη δικτύωση του Ι.Ε.Π. µε αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή ινστιτούτα, καθώς και τη συµµετοχή του σε
διεθνείς οργανισµούς εκπαιδευτικής πολιτικής, ενηµερώνει τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς εκπαιδευτικής πολιτικής για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και τις µεταρρυθµίσεις του, ανταλλάσσει πληροφορίες και τεχνογνωσία µε οµόλογους ευρωπαϊκούς και
διεθνείς φορείς για θέµατα σχετικά µε τις αρµοδιότητες
του Ι.Ε.Π., οργανώνει επισκέψεις και επιτόπιες ενηµερώσεις στελεχών του Ι.Ε.Π. σε οµόλογους φορείς άλλων
χωρών, καθώς και εκπροσώπων των φορέων αυτών στο
Ι.Ε.Π., παρακολουθεί και µελετά την εθνική, ευρωπαϊκή
και διεθνή πολιτική και µεριµνά για τη δικτύωση, την επικοινωνία του Ι.Ε.Π. και την ανταλλαγή πληροφοριών και
τεχνογνωσίας µε τους οµόλογους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, που αποσκοπούν ιδίως στη βελτίωση της
πολιτικής της δευτεροβάθµιας και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
6. Με τον κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας δύναται
να εξειδικεύονται περαιτέρω οι επιµέρους επιστηµονικές
και ερευνητικές αρµοδιότητες των Τµηµάτων. Με απόφαση του Δ.Σ. δύναται να ορίζονται, να συγκροτούνται
και να καταργούνται επιστηµονικές µονάδες µέσα στα
Τµήµατα, µε βάση τις ανάγκες του Ι.Ε.Π., τους σκοπούς
και τους στόχους του. Τόσο τα Τµήµατα όσο και οι επιστηµονικές µονάδες ασκούν αρµοδιότητες που αφορούν
στα γνωστικά τους αντικείµενα και στους στόχους του
Ι.Ε.Π. και υπό την εποπτεία του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π..
7. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., η οποία εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, ορίζονται Προϊστάµενοι των Τµηµάτων και συντονιστές στις επιστηµονικές µονάδες Σύµβουλοι, µε διετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται ή να διακόπτεται πριν τη λήξη της,
µε όµοια απόφαση. Οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων συντονίζουν τη λειτουργία τους και συντάσσουν, ύστερα από την ολοκλήρωση κάθε θέµατος, σχετική έκθεση την
οποία υποβάλουν στο Δ.Σ.. Το Δ.Σ. διατυπώνει την οριστική εισήγηση του Ι.Ε.Π. προς τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων, αφού λάβει υπόψη τις εισηγήσεις
των Προϊσταµένων των Τµηµάτων.
8. Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ του Ι.Ε.Π., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Προϊσταµένων
των Τµηµάτων της Επιστηµονικής Υπηρεσίας, τοποθετεί-
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ται το επιστηµονικό προσωπικό στα Τµήµατα και τις µονάδες.
9. Το διοικητικό συµβούλιο αναθέτει, µε απόφασή του,
εφόσον το κρίνει αναγκαίο, σε µέλη του την εποπτεία
των Τµηµάτων της Επιστηµονικής Υπηρεσίας. Τα µέλη
του διοικητικού συµβουλίου που ασκούν την εποπτεία
Τµηµάτων της Επιστηµονικής Υπηρεσίας παρέχουν γενικές κατευθύνσεις στους Προϊσταµένους των Τµηµάτων,
στο πλαίσιο των αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου, ενηµερώνουν το διοικητικό συµβούλιο για την πορεία
των εργασιών των Τµηµάτων και µεριµνούν για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των
Επιστηµονικών Μονάδων και των λοιπών Τµηµάτων της
Επιστηµονικής Υπηρεσίας.
10. Για τη µελέτη συγκεκριµένων θεµάτων, µε απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. δύναται να συγκροτούνται για ορισµένο χρόνο οµάδες εργασίας, στις οποίες µπορεί να
συµµετέχουν µέλη του επιστηµονικού και διοικητικού
προσωπικού που υπηρετούν στο Ι.Ε.Π., εκπαιδευτικοί ή
άλλοι επιστήµονες.»
Άρθρο 97
Διοικητική Υπηρεσία
Το άρθρο 14 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 14
Διοικητική Υπηρεσία
ΜΕΡΟΣ Α΄
Η Διοικητική Υπηρεσία του I.E.Π. περιλαµβάνει τις εξής οργανικές µονάδες, οι οποίες υπάγονται απευθείας
στον Διευθυντή:
α) Την Υποδιεύθυνση Οικονοµικής Υπηρεσίας, η οποία
αποτελείται από:
αα) το Τµήµα, Προϋπολογισµού, Ελέγχου, Εκκαθάρισης Δαπανών και Εντολής Πληρωµών,
αβ) το Τµήµα Εξοφλήσεων και Πάγιων Προκαταβολών
και
αγ) το Τµήµα Προµηθειών, Διαγωνισµών και Συµβάσεων.
β) Το Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού και Διοικητικής
Μέριµνας.
γ) Το Τµήµα Πληροφορικής, Διαλειτουργικότητας και
Δικτύων.
δ) Το Τµήµα Έργων και Δράσεων.
Η Υποδιεύθυνση Οικονοµικής Υπηρεσίας είναι αρµόδια
για τον συντονισµό, τη διεκπεραίωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των θεµάτων και ενεργειών που
αφορούν στην υποστήριξη του φορέα για οικονοµικά και
λογιστικά θέµατα, καθώς και τη διοικητική υποστήριξη
διενέργειας προµηθειών αγαθών και υπηρεσιών. Τα τµήµατα που υπάγονται στην Υποδιεύθυνση Οικονοµικής Υπηρεσίας έχουν ενδεικτικά τις εξής αρµοδιότητες:
α) Το Τµήµα Προϋπολογισµού, Ελέγχου, Εκκαθάρισης
Δαπανών και Εντολής Πληρωµών είναι αρµόδιο ιδίως
για:
αα) την κατάρτιση του προϋπολογισµού του Ι.Ε.Π. και

των τυχόν τροποποιήσεών του, σε συνεργασία µε το
Τµήµα Έργων και Δράσεων, για τα έργα και τις δράσεις
που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π. και µε την ευθύνη και υπό την επίβλεψη του Υποδιευθυντή,
αβ) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού κάθε έργου/δράσης, τακτικού προϋπολογισµού ή
µη, µε βάση τις χρηµατοδοτήσεις και τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες, τη σύνταξη του απολογισµού των επιχορηγήσεων και την υποβολή των αιτηµάτων χρηµατοδότησης των πράξεων προς τη Διαχειριστική Αρχή. Μεριµνά, ιδίως για την καταγραφή και παρακολούθηση των
δαπανών των έργων/δράσεων, τακτικού προϋπολογισµού ή µη, και των τραπεζικών υπολοίπων τους, καθώς
και τη συγκέντρωση από τους αρµόδιους υπευθύνους
και τον έλεγχο των απαιτούµενων δικαιολογητικών και
παραστατικών στοιχείων κάθε δαπάνης, στο πλαίσιο εφαρµογής των έργων/δράσεων, τακτικού προϋπολογισµού ή µη,
αγ) την εκκαθάριση και τις εντολές πληρωµών των πάσης φύσεως δαπανών του Ι.Ε.Π.. Προβαίνει σε έλεγχο
νοµιµότητας, κανονικότητας και επιλεξιµότητας των δαπανών και την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής. Προβαίνει, ιδίως σε εκκαθάριση της µισθοδοσίας
του προσωπικού του I.E.Π., των λοιπών αµοιβών και αποζηµιώσεων, την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) και των λοιπών σχετικών καταστάσεων
στους αρµόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καθώς
και την αποστολή οικονοµικών στοιχείων στους αρµόδιους φορείς και όργανα.
β) Το Τµήµα Εξοφλήσεων και Πάγιων Προκαταβολών
είναι αρµόδιο, ιδίως για την ανάρτηση δαπανών στο
Πρόγραµµα Διαύγεια και όπου κατά νόµο απαιτείται, την
καταβολή και διεκπεραίωση κάθε φύσης πληρωµών σε
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα και κάθε νοµική οντότητα, την εφαρµογή του οικείου
λογιστικού σχεδίου, τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων και την τήρηση αρχείου σε θέµατα αρµοδιότητάς του.
γ) Το Τµήµα Προµηθειών, Διαγωνισµών και Συµβάσεων
είναι αρµόδιο, ιδίως για την υποστήριξη του Ι.Ε.Π. σε θέµατα που αφορούν διαγωνισµούς για προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών µε την ενσωµάτωση οικονοµοτεχνικών προδιαγραφών και λοιπών απαιτούµενων στοιχείων,
ύστερα από την υποβολή τους από την αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα του Ι.Ε.Π., ως και την κατάρτιση των συµβάσεων.
Το Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού και Διοικητικής Μέριµνας έχει αρµοδιότητα σε θέµατα, ιδίως υπηρεσιακής
κατάστασης, αδειών, εκπαίδευσης και ενηµέρωσης του
προσωπικού του I.E.Π., καθώς και του έκτακτου προσωπικού κατά την υλοποίηση έργων και δράσεων του φορέα, για τη νοµοθεσία, τις εγκυκλίους και τις λοιπές διοικητικές πράξεις που αφορούν σε θέµατα προσωπικού,
καθώς και µετακίνησης του προσωπικού ή µελών του
Δ.Σ. του I.E.Π. και µεριµνά για την έκδοση των σχετικών
διοικητικών πράξεων. Τηρεί Πρωτόκολλο. Παρέχει, µε απόφαση του Δ.Σ., πάσης φύσης γραµµατειακή υποστήριξη στις υπηρεσιακές µονάδες του I.E.Π., µεριµνά για την
τήρηση του πρωτοκόλλου, έντυπου και ηλεκτρονικού,
καθώς και για τη διακίνηση και διεκπεραίωση των εγγρά-
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φων και έχει την ευθύνη τήρησης και φύλαξης του αρχείου διακίνησης εγγράφων του I.E.Π.. Έχει αρµοδιότητες που αφορούν θέµατα στέγασης, φύλαξης, ασφάλειας, καθαριότητας και συντήρησης εγκαταστάσεων, λειτουργίας και επισκευής εξοπλισµού, παραλαβής και διάθεσης των κάθε είδους υλικών και µέσων του I.E.Π., τήρησης βιβλίου αποθήκης αναλωσίµων και εξοπλισµού και
εν γένει διεκπεραίωσης κάθε εργασίας που χρήζει διοικητικής µέριµνας για την κτιριακή υποδοµή και τον πάσης φύσης εξοπλισµό του I.E.Π.. Μεριµνά για την προµήθεια κάθε είδους αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται
για την εύρυθµη λειτουργία του Ι.Ε.Π..
Το Τµήµα Πληροφορικής, Διαλειτουργικότητας και Δικτύων διεκπεραιώνει την πάσης φύσης υποστήριξη του
I.E.Π. για θέµατα πληροφορικής και τεχνικής φύσης. Είναι αρµόδιο, ιδίως για την καλή λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας του I.E.Π., της ψηφιακής
βάσης δεδοµένων, των ηλεκτρονικών µητρώων, καθώς
και των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων
και συσκευών του I.E.Π., την ανάπτυξη των πάσης φύσης
εξειδικευµένων εφαρµογών λογισµικού, τη διαλειτουργικότητα µε άλλες ψηφιακές πλατφόρµες σύµφωνα µε
το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), εισηγείται τις τεχνικές προδιαγραφές για τα θέµατα αρµοδιότητάς του,
καθώς και για κάθε θέµα αποτελεσµατικότερης λειτουργίας των ψηφιακών υποδοµών του Ι.Ε.Π.. Για την ανάγκη
προµήθειας αγαθών και υπηρεσιών και για κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τις αρµοδιότητές του, υποβάλλει σχετικές
εισηγήσεις προς το Δ.Σ..
Το Τµήµα Έργων και Δράσεων είναι αρµόδιο για τον
σχεδιασµό και την υλοποίηση των έργων ή των δράσεων
που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π. Προβαίνει ιδίως :
α) σε σχεδιασµό και στην υλοποίηση έργου ή δράσης,
κατά το µέρος που αφορά στον επιστηµονικό σχεδιασµό
και την παρακολούθησή του, συνεργάζεται µε την επιστηµονική υπηρεσία του Ι.Ε.Π.. Σχεδιάζει κάθε έργο ή
δράση για την υποβολή του προς έγκριση από τα αρµόδια όργανα και παρακολουθεί την υλοποίηση του επιστηµονικού και φυσικού αντικειµένου των πάσης φύσεως
προγραµµάτων ή δράσεων παρέχοντας σύµφωνη γνώµη
στις εισηγήσεις των υπευθύνων των έργων/δράσεων,
β) σε τήρηση του αρχείου υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων και ευρωπαϊκών έργων και άλλων δράσεων που έχουν ολοκληρωθεί από το Ι.Ε.Π..
Οι επιµέρους αρµοδιότητες των τµηµάτων δύνανται να
εξειδικεύονται µε τον κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας του άρθρου 19, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του.
Οι θέσεις των Προϊσταµένων των ανωτέρω τµηµάτων
και του Προϊσταµένου της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικής
Υπηρεσίας πληρούνται µε απόσπαση εκπαιδευτικών της
δηµόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, των υπαγοµένων σε αυτό Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και λοιπών αποκεντρωµένων υπηρεσιών του ή των εποπτευόµενων από
αυτό φορέων, για τετραετή θητεία. Εκδίδεται δηµόσια
πρόσκληση από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. , η οποία δηµοσιεύεται
στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Ι.Ε.Π., στην οποία αναφέρονται οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα κριτήρια και η διαδικασία της
επιλογής για τις θέσεις αυτές, όπως αυτά ορίζονται στον
εσωτερικό κανονισµό του Ι.Ε.Π.. Αν κενωθεί η θέση του

Προϊσταµένου της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικής Υπηρεσίας ή τµήµατος, είναι δυνατή η προσωρινή κάλυψη της
θέσης, µέχρι την πλήρωσή της, από µέλος του προσωπικού που υπηρετεί στο Ι.Ε.Π.. µε µόνη την απόφαση του
Δ.Σ.. Για την κάλυψη της θέσης αυτής δηµοσιεύεται πρόσκλησή του Ι.Ε.Π. στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων εντός προθεσµίας εξήντα ηµερών, από την εποµένη της κένωσης της
θέσης.
Το προσωπικό µε σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. που έχει µεταφερθεί στο Ι.Ε.Π., σύµφωνα µε την υπό στοιχεία
33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 947), δύναται να συµµετάσχει σε πρόσκληση για την επιλογή σε θέση Προϊσταµένου υποδιεύθυνσης ή τµήµατος της Διοικητικής Υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. και των αυτοτελών οργανικών µονάδων του Μέρους Β΄, πλην του αυτοτελούς Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης. Το προσωπικό του πρώτου εδαφίου
τοποθετείται απευθείας µε απόφαση του Δ.Σ..
ΜΕΡΟΣ Β΄
Αυτοτελή Τµήµατα:
1Α Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου:
Για τον εσωτερικό έλεγχο και την παρακολούθηση της
εφαρµογής και της τήρησης του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας και της νοµοθεσίας που αφορά στο
Ι.Ε.Π., συνίσταται αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο, προς
τον οποίο υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση συµπερασµάτων και προτάσεις βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του Ι.Ε.Π.. Προϊστάµενος του Αυτοτελούς Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου επιλέγεται, ύστερα από
πρόσκληση του Ι.Ε.Π., για τετραετή θητεία, εκπαιδευτικός της δηµόσιας εκπαίδευσης ή προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. του
Ι.Ε.Π., σύµφωνα µε την 33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης(Β΄ 947), µε κριτήρια επιλογής που καθορίζονται µε
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου.
1Β Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης:
Για τη νοµική υποστήριξη του Ι.Ε.Π. συνιστάται Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο. Στο Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής
Υποστήριξης υπηρετούν δικηγόροι µε έµµισθη εντολή,
αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί της δηµόσιας εκπαίδευσης
του κλάδου ΠΕ78 µε πτυχίο νοµικής. Δικηγόροι που συµβάλλονται µε το Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων δύναται να συνεργάζονται µε το Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης, εφόσον
απαιτηθεί από το Ι.Ε.Π.. Προϊστάµενος του αυτοτελούς
Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης ορίζεται δικηγόρος µε
έµµισθη εντολή, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου είτε από τους υπηρετούντες είτε σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208), ο οποίος συντονίζει το έργο του Τµήµατος, κατανέµει τις υποθέσεις και παρακολουθεί την πορεία τους.
Το Ι.Ε.Π. εκπροσωπείται δικαστικά από δικηγόρους µε
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έµµισθη εντολή που υπηρετούν σε αυτό ή από δικηγόρους που ορίζονται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος.
Η γραµµατειακή υποστήριξη του Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης ανατίθεται σε αποσπασµένους εκπαιδευτικούς ή προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. του Ι.Ε.Π., σύµφωνα µε την
33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 947), µε απόφαση του
Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος.
1Γ Τµήµα Συντονισµού, Σχεδιασµού και Διασφάλισης
της Ποιότητας των Υπηρεσιών του Ι.Ε.Π.:
Σκοπός του τµήµατος είναι:
α) η εισήγηση του στρατηγικού σχεδιασµού για τη διαµόρφωση των κεντρικών πολιτικών του Ι.Ε.Π.,
β) η επίτευξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στο Ι.Ε.Π.,
καθώς και η αποτελεσµατικότερη λειτουργία και απόδοση των τµηµάτων, γραφείων και µονάδων, σύµφωνα µε
τις διεθνείς πρακτικές. Στις αρµοδιότητες του τµήµατος
περιλαµβάνονται η τυποποίηση και ο έλεγχος των προβλεπόµενων διαδικασιών, οι περιγραφές θέσεων και αρµοδιοτήτων, η διασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής των επιµέρους πολιτικών ποιότητας, όπως ορίζονται από το Δ.Σ., η σύνταξη ετήσιας απολογιστικής έκθεσης συµπερασµάτων και προτάσεων βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του Ι.Ε.Π και η διατήρηση της λειτουργικής συνέχειας του φορέα. Ο Προϊστάµενος του τµήµατος τοποθετείται, µε απόφαση του Δ.Σ., για τετραετή θητεία, εκπαιδευτικός της δηµόσιας εκπαίδευσης ή υπάλληλος του Ι.Ε.Π. που υπηρετεί µε σχέση εργασίας
Ι.Δ.Α.Χ., ύστερα από δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε την οποία καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 14.
Αυτοτελή Γραφεία:
2Α. Γραφείο Γραµµατείας Διοικητικού Συµβουλίου:
Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Γραµµατείας Διοικητικού Συµβουλίου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο και το διοικητικό συµβούλιο και είναι αρµόδιο για
τη σύνταξη, τη διεκπεραίωση, την αρχειοθέτηση, τη φύλαξη, τη διανοµή ή τη χορήγηση, όπου απαιτείται, των
πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου
2Β Γραφείο Επικοινωνίας, µετονοµάζεται σε 2Β:
Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας, το οποίο
υπάγεται απευθείας στο διοικητικό συµβούλιο και τον
Πρόεδρο. Είναι αρµόδιο για τη συλλογή και επιµέλεια
κάθε θέµατος που αφορά στην επικοινωνία του Ι.Ε.Π. µε
τρίτους, την προβολή των δραστηριοτήτων του, την παρακολούθηση των προβαλλόµενων στα µέσα επικοινωνίας εκπαιδευτικών θεµάτων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων ενηµέρωσης της δηµοσιότητας για θέµατα της αρµοδιότητας του Ι.Ε.Π., την απάντηση ερωτηµάτων που τίθενται από το κοινό και τον τύπο, την έκδοση ενηµερωτικών δελτίων και ανακοινώσεων και τη συνεργασία µε τις
αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων ή άλλων εµπλεκόµενων φορέων, κατόπιν
απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου ή του Προέδρου
του Ι.Ε.Π.

Προϊστάµενος σε Αυτοτελές Γραφείο της παρούσας
παραγράφου ορίζεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, µέλος
του προσωπικού του, µε διετή θητεία, η οποία µπορεί να
ανανεωθεί. Μέλη του προσωπικού των Αυτοτελών Γραφείων µπορούν να είναι και µέλη του επιστηµονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π..»
Άρθρο 98
Δηµιουργία ψηφιακής βιβλιογραφικής βάσης
Η παρ. 20 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«20. Οι βιβλιοθήκες των φορέων που καταργούνται περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Ι.Ε.Π., σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 19, και συγκροτούν µία ενιαία βιβλιοθήκη. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., δύναται η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π. ή µέρος αυτής, να περιέλθει, λόγω δωρεάς, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (Ε.Β.Ε.), καθώς
και να δηµιουργηθεί σχετική ψηφιακή βιβλιογραφική βάση σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και
Ηλεκτρονικού Περιεχοµένου (Ε.Κ.Τ.).»
Άρθρο 99
Ηλεκτρονικές συµβάσεις έργου
Στον ν. 3966/2011 (Α΄ 118) προστίθεται άρθρο 18Β ως
εξής:
«Άρθρο 18Β
Ηλεκτρονικές συµβάσεις έργου
«Οι συµβάσεις έργου, κατά τις κείµενες διατάξεις, µεταξύ του Ι.Ε.Π. και των φυσικών προσώπων που αναλαµβάνουν τις αρµοδιότητες εποπτών, εκπονητών, αξιολογητών προγραµµάτων σπουδών και επιµορφωτικού υλικού, επιµορφωτών, καθώς και συντονιστών, θεµατοδοτών, αξιολογητών στην Τράπεζα Θεµάτων στο πλαίσιο υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων από την ευρωπαϊκή ένωση πράξεων, δύνανται να συνάπτονται είτε ιδιοχείρως είτε µε τη χρήση ηλεκτρονικής εφαρµογής µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 24 και
27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). Οι συµβάσεις αυτές φέρουν µοναδικό αναγνωριστικό αριθµό επαλήθευσης και
την εγκεκριµένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Ι.Ε.Π..»
Άρθρο 100
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄
Η παρ. 1 του του άρθρου 19 του ν. 3966/2011 τροποποιείται, στο ίδιο άρθρο προστίθενται παράγραφοι 2, 3, 4
και 5 και το άρθρο 19 του ν. 3966/2011 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 19
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Το Δ.Σ. καταρτίζει κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας,
ο οποίος εγκρίνεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
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των. Με τον κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας εξειδικεύονται αρµοδιότητες όλων των οργανικών µονάδων
του Ι.Ε.Π., λοιπά θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του
Ι.Ε.Π. που δεν ρυθµίζονται µε τον παρόντα και τις λοιπές
κείµενες διατάξεις, θέµατα ωραρίου του προσωπικού
του Ι.Ε.Π. και χορήγησης αδειών, πειθαρχικά ζητήµατα,
τα κριτήρια και οι όροι επιλογής Προϊσταµένων της διοικητικής υπηρεσίας και κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά την
υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, καθώς και θέµατα απασχόλησης, εκτέλεσης προϋπολογισµού και εν
γένει διαχείρισης για έργα και δράσεις που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π.. Καθορίζονται µεταξύ των άλλων η
διαδικασία αξιολόγησης, όπως η κοινοποίηση των µελών
της αξιολογικής επιτροπής, η προθεσµία και ο τρόπος υποβολής αιτήµατος εξαίρεσης µέλους αξιολογικής επιτροπής, τα κριτήρια της αξιολόγησης, το σύστηµα βαθµολόγησης των αξιολογούµενων, η αξιολογική κατάταξη, ο τύπος, το περιεχόµενο και ο τρόπος κοινοποίησης
της έκθεσης αξιολόγησης και η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων επί της αξιολογικής έκθεσης ενώπιον της
δευτεροβάθµιας επιτροπής αξιολόγησης του Ι.Ε.Π., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., καθορίζονται η σύνθεση, η σύσταση και η διαδικασία συγκρότησης του πρωτοβάθµιου και δευτεροβάθµιου οργάνου αξιολόγησης
των Συµβούλων του Ι.Ε.Π. και ιδίως τα κριτήρια επιλογής
των εξωτερικών - εµπειρογνωµόνων µελών Δ.Ε.Π. της
δευτεροβάθµιας αξιολογικής επιτροπής.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίηση των επιµορφωτικών προγραµµάτων που καταρτίζονται από το Ι.Ε.Π..
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται τα
θέµατα χρήσης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρµογής, οι τεχνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή και
τα ειδικότερα ζητήµατα για την έκδοση των ηλεκτρονικών συµβάσεων έργου του Ι.Ε.Π.. Για τις συγχρηµατοδοτούµενες από την ευρωπαϊκή ένωση πράξεις, ως πρώτη
εφαρµογή της ηλεκτρονικής πλατφόρµας λαµβάνεται υπόψη αυτή που τυχόν ήδη χρησιµοποιείται από το ΙΕΠ
για την επιτάχυνση υλοποίησης αυτών των πράξεων.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 101
Ρυθµίσεις για τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 1566/1985
1. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τα εργαστηριακά µαθήµατα και το εργαστηριακό µέρος των µικτών µαθηµάτων των µαθητών των Επαγγελµατικών Λυκείων, των καταρτιζόµενων των Επαγγελµατικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς
και των µαθητευοµένων του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη

Μαθητείας συγκροτούνται και λειτουργούν, ανάλογα µε
τις υπάρχουσες ανάγκες, εργαστηριακά κέντρα (Ε.Κ.), ανά δύο (2) τουλάχιστον εκπαιδευτικές µονάδες, συµπεριλαµβανοµένων και των δηµόσιων Ε.Σ.Κ. ή Ι.Ε.Κ. Όταν
όσοι ασκούνται στα εργαστήρια προέρχονται από λιγότερες σχολικές µονάδες, οι εργαστηριακές ανάγκες καλύπτονται σε σχολικό εργαστήριο που υπάγεται διοικητικά στο επαγγελµατικό λύκειο. Με την παρούσα διάταξη
καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά το ίδιο θέµα.»
2. Η περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 1566/1985
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Κάθε Ε.Κ. διακρίνεται σε τοµείς εργαστηρίων. Κάθε τοµέας εργαστηρίων περιλαµβάνει τουλάχιστον πέντε (5) εργαστήρια της ίδιας ή γενικότερης κατεύθυνσης. Σε κάθε τοµέα ορίζεται ένας υπεύθυνος σύµφωνα
µε το άρθρο 11.»
3. Όπου στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά σε
«Σ.Ε.Κ.», αντικαθίσταται µε τον όρο «Ε.Κ.».
Άρθρο 102
Τίτλοι σπουδών Εσπερινών Λυκείων –
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 1566/1985
Μετά από το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6
του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) προστίθεται εδάφιο και η παρ.
5 διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Η φοίτηση στα ηµερήσια και στα εσπερινά λύκεια
(ΓΕ.Λ. - ΕΠΑ.Λ.) είναι τριετής και περιλαµβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄.
Οι χορηγούµενοι τίτλοι σπουδών των τριετών Εσπερινών Λυκείων (ΓΕ.Λ. - ΕΠΑ.Λ.) είναι ισότιµοι των αντίστοιχων τίτλων των τετραετών Εσπερινών Λυκείων
(ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.).
Τα πρώτα απολυτήρια του τριετούς εσπερινού λυκείου
(ΓΕ.Λ. - ΕΠΑ.Λ.) και τα πρώτα πτυχία του τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ. θα δοθούν στη λήξη του σχολικού έτους
2019-2020.
Από το σχολικό έτος 2019-2020 δικαίωµα πρόσβασης
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µέσω ειδικών διατάξεων
για τα εσπερινά λύκεια (ΓΕ.Λ. - ΕΠΑ.Λ.) έχουν όσοι φοίτησαν επί τρία (3) πλήρη σχολικά έτη στο τριετές εσπερινό λύκειο, µε εξαίρεση την περίπτωση αποφοίτων Λυκείου που εγγράφονται σε εσπερινό ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση πτυχίου.
Ως προς την τελευταία κατηγορία µαθητών, δικαίωµα
πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µέσω ειδικών
διατάξεων για τα εσπερινά λύκεια έχουν όσοι φοίτησαν
επί δύο (2) πλήρη σχολικά έτη σε εσπερινό ΕΠΑ.Λ..
Στην τάξη Α΄ εγγράφονται απόφοιτοι του γυµνασίου
χωρίς εξετάσεις.»
Άρθρο 103
Πρακτική άσκηση σπουδαστών Κολλεγίων
Οι σπουδαστές των Κολλεγίων δύνανται να πραγµατοποιούν την προβλεπόµενη από το πρόγραµµα σπουδών
της ειδικότητάς τους πρακτική άσκηση, όπως αυτή ορίζεται από το συµπράττον Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα
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της αλλοδαπής, σε φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
δηµόσιες υπηρεσίες και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του εκάστοτε προγράµµατος
σπουδών, µε ευθύνη του Κολλεγίου στο οποίο φοιτούν.
Η εποπτεία, ο συντονισµός, η διασφάλιση ποιότητας και
η αξιολόγηση πραγµατοποιούνται µε ευθύνη του Κολλεγίου.
Άρθρο 104
Εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων των Κολεγίων Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 3696/2008
Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3696/2008 (Α΄ 177) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στην αίτησή τους για εγγραφή οι υποψήφιοι διδάσκοντες υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Αντίγραφο πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος ή µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών
της ηµεδαπής. Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδηµαϊκής ισοτιµίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικής
ισοδυναµίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από
το Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) ή από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), ή πράξη αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων βάσει του π.δ.
38/2010 (Α΄ 78) και των δικηγόρων βάσει του π.δ.
122/2010 (Α΄ 200).
(β) Παράβολο, το ποσό του οποίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Πολιτισµού και Αθλητισµού.
(γ) Βεβαίωση του συµπράττοντος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος του στοιχείου β΄ της παρ. 2 του άρθρου
10, εφόσον δεν κατατίθεται πράξη ισοτιµίας ή απόφαση
αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλου σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης του στοιχείου α΄.
(δ) Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) περί µη καταδίκης για οποιοδήποτε αδίκηµα που αποτελεί κώλυµα διορισµού σε δηµόσια θέση.»
Άρθρο 105
Υπηρεσία Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων
(άρθρα 56 και 57 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ και άρθρο 12
του π.δ. 165/2000) - Τροποποίηση του άρθρου 59
του π.δ. 38/2010
Στην παρ. 2 του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 178)
προστίθεται περ. στ΄ και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως ακολούθως:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, και Θρησκευµάτων ορίζεται τουλάχιστον ένας συντονιστής (εθνικός εκπρόσωπος) µε τον αναπληρωτή του, ο οποίος
ενηµερώνει σχετικώς τα άλλα κράτη - µέλη και την Επιτροπή. Ο συντονιστής ή οι συντονιστές που ορίζονται αναλαµβάνουν, ειδικότερα, τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) να προωθούν την οµοιόµορφη εφαρµογή της οδη-

γίας 2005/36/ΕΚ, όπως ισχύει,
β) να συγκεντρώνουν κάθε χρήσιµη πληροφορία για
την εκτέλεση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, όπως ισχύει, και
ιδίως τις πληροφορίες που αφορούν τους όρους πρόσβασης στα νοµοθετικώς ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα στα
κράτη - µέλη,
γ) να εξετάζουν προτάσεις για κοινά πλαίσια εκπαίδευσης και κοινές δοκιµασίες εκπαίδευσης,
δ) να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της συνεχούς επαγγελµατικής εξέλιξης στα κράτη - µέλη,
ε) να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε την εφαρµογή των αντισταθµιστικών
µέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 14,
στ) να εισηγούνται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων και στον κατά περίπτωση συναρµόδιο Υπουργό, µέτρα και δράσεις για την εύρυθµη εφαρµογή
της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά µε ζητήµατα που εντάσσονται σε διαδικασία παράβασης του ενωσιακού δικαίου που έχει εκκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία
βρίσκεται στο στάδιο της αιτιολογηµένης γνώµης και ως
προς τα οποία υφίσταται το ενδεχόµενο παραποµπής
της Χώρας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τον σκοπό της εκτέλεσης του καθήκοντος που ορίζεται στο στοιχείο β), ο συντονιστής ή οι συντονιστές
µπορούν να ζητήσουν τη συνδροµή των κέντρων υποστήριξης που αναφέρονται στο άρθρο 59δ.»
Άρθρο 106
Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµορφώσεως Τροποποίηση του άρθρου 64 του ν. 4415/2016
1. Η παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής :
«2. Το Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών είναι φορέας παροχής υπηρεσιών διά βίου µάθησης και παρέχει υπηρεσίες µη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως Κέντρο Δια Βίου
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του παρόντος. Με απόφαση της
Διαρκούς Ιεράς Συνόδου κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ.
του Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών εκδίδεται ο Κανονισµός
Λειτουργίας του, ως φορέα µη τυπικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, µε τον οποίο ρυθµίζονται τα θέµατα παροχής υπηρεσιών µη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
και το σύστηµα πιστοποίησης.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών αποτελεί πιστοποιηµένη
εκπαιδευτική δοµή παροχής πιστοποιηµένων επιµορφωτικών προγραµµάτων κατά τα προβλεπόµενα στις περ.
δ΄ και ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 1 του π.δ. 57/2007 (Α΄
59). Η κατά τα ως άνω παρεχόµενη επιµόρφωση από το
Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, µοριοδοτείται σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην υποπερ. αζ΄ της παρ. 3 του άρθρου
85 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 45 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53).»
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Άρθρο 107
Υπαγωγή σε υπηρεσιακό συµβούλιο Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159)

προθεσµία του πρώτου εδαφίου µπορεί να παραταθεί για
επιπλέον χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών, µία (1) µόνο
φορά.

Στην παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159)
προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Οι µετατασσόµενοι σύµφωνα µε την παρ. 14 του
άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) εκπαιδευτικοί της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στα Δηµόσια Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και συµπληρώνουν το
ωράριό τους έως την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου µε διοικητικό έργο στα Δ.I.E.Κ., που έχουν τοποθετηθεί.
Στους εκπαιδευτικούς εφαρµόζονται αναλογικά:
α) η παρ. 13 του άρθρου 14 και η παρ. 8 του άρθρου 13
του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) για το διδακτικό και εργασιακό
ωράριο,
β) τα άρθρα 48 έως 56 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) για τις
άδειες και
γ) η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235)
για τη συµπλήρωση του ωραρίου.
Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θεωρούνται πλήρως εξοµοιωµένοι µε τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας και
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ως προς την υπηρεσιακή
τους κατάσταση και εξέλιξη.
Αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο για όλα τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού προσωπικού
των Δ.Ι.Ε.Κ. ορίζεται το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.). Τα θέµατα
που αφορούν στο ως άνω εκπαιδευτικό προσωπικό εισηγείται ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.»

Άρθρο 109
Εκπαιδευτές Επαγγελµατικής Κατάρτισης - Μητρώο
Εκπαιδευτών Επαγγελµατικής Κατάρτισης Τροποποίηση του άρθρου 55 του ν. 4692/2020

Άρθρο 108
Πιστοποίηση επαγγελµατικής επάρκειας Κοµµωτών Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών
- Τροποποίηση του άρθρου 239 του ν. 4281/2014
1. Οι περ. ζ΄ της παρ. 2 και γ΄ της παρ. 3, καθώς και η
παρ. 4 του άρθρου 239 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) καταργούνται.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται η υπό στοιχεία Κ1/87231/31.5.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών «Σύστηµα πιστοποίησης επαγγελµατικής επάρκειας Κοµµωτών-Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης
Χεριών και Ποδιών» (Β΄ 2146).
2. Οι περ. ζ΄ της παρ. 2 και γ΄ της παρ. 3, καθώς και η
παρ. 4 του άρθρου 239 του ν. 4281/2014 εξακολουθούν
να εφαρµόζονται έως τις 31.12.2022 για όσους κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος συγκεντρώνουν τις νόµιµες προϋποθέσεις συµµετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η

Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111)
πριν τη λέξη «διδάσκουν» προστίθενται οι λέξεις «και
στις δηµόσιες Ε.Σ.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων» και οι λέξεις «και των Ε.Σ.Κ.»,
στις παρ. 2, 3, και 4 µετά τις λέξεις «των Ι.Ε.Κ.» προστίθενται οι λέξεις «και των Ε.Σ.Κ.» και το άρθρο 55 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 55
Εκπαιδευτές Επαγγελµατικής Κατάρτισης Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελµατικής Κατάρτισης
1. Στα Δηµόσια Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων και στις δηµόσιες Ε.Σ.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
διδάσκουν Εκπαιδευτές Επαγγελµατικής Κατάρτισης, οι
οποίοι εντάσσονται στο «Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελµατικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. και των Ε.Σ.Κ.».
2. Το «Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελµατικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. και των Ε.Σ.Κ.» είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο από το Μητρώο Εκπαιδευτών που προβλέπεται
στον ν. 3879/2010 (Α΄ 163) και τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και
Διά Βίου Μάθησης.
3. Μέλη του «Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελµατικής
Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. και των Ε.Σ.Κ.» δύνανται να είναι
ιδιώτες µε εξειδικευµένη επιστηµονική, τεχνική ή άλλη
κατάρτιση και εµπειρία συναφή προς τη διδακτέα ύλη και
τις ειδικότητες, όπως περιγράφονται στους «Οδηγούς
Κατάρτισης» των ανωτέρω Ι.Ε.Κ. και των Ε.Σ.Κ., καταξιωµένα επαγγελµατικά στελέχη που προέρχονται από
την αγορά εργασίας, δηµόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι,
καθώς και ηµεδαποί και αλλοδαποί εµπειρογνώµονες.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού
Γραµµατέα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης
και Δια Βίου Μάθησης καθορίζεται ο «Κανονισµός Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελµατικής
Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. και των Ε.Σ.Κ.», στον οποίο, µεταξύ των άλλων, προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
ένταξης στο «Μητρώο», τα κριτήρια για την επιλογή και
ανάθεση διδακτικού έργου σε µέλη του «Μητρώου», τα
κριτήρια αξιολόγησης των µελών του «Μητρώου» στα οποία ανατίθεται διδακτικό έργο, οι κανόνες δηµοσιότητας αναφορικά µε την ένταξη ενδιαφερόµενων στο «Μητρώο» και την ανάθεση διδακτικού έργου, την τήρηση
των προβλεπόµενων από τις διατάξεις του Γενικού Κα-
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νονισµού Προστασίας Δεδοµένων (Κανονισµός (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016) αναφορικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ενδιαφερόµενων προς ένταξη και µελών του «Μητρώου», καθώς
και κάθε άλλη λεπτοµέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.»
Άρθρο 110
Σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου της Σιβιτανιδείου
Δηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4186/2013
Η παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Σιβιτανιδείου Δηµοσίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων αποτελείται από
τα εξής µέλη:
α) τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ως
Πρόεδρο,
β) τον πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
ως Αντιπρόεδρο,
γ) έναν (1) αντιπρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, ως µέλος και
δ) τέσσερα (4) µέλη, που είναι µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή στελέχη της δηµόσιας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή στελέχη της δηµόσιας διοίκησης, συµπεριλαµβανοµένων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και
των Ο.Τ.Α. όλων των βαθµίδων, ή µέλη επιστηµονικών
συλλόγων ή επιµελητηρίων.
Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Τα µέλη των
περ. α΄, β΄ και γ΄ µετέχουν στο Διοικητικό Συµβούλιο όσο χρόνο διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητά τους. Τα µέλη της περ. δ΄ ορίζονται µε τριετή θητεία. Το Διοικητικό
Συµβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.»
Άρθρο 111
Διδασκαλία του αντικειµένου της κολύµβησης στο
πλαίσιο του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4452/2017
Στην παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4452/2017 (Α΄ 12)
προστίθενται περ. γ) και δ) και η παράγραφος διαµορφώνεται ως εξής:
«5. α) Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης είναι δυνατή η µερική ή ολική διάθεση,
µέχρι και τη συµπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού
τους ωραρίου, µόνιµων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για τη διδασκαλία του αντικειµένου της
κολύµβησης στο πλαίσιο του µαθήµατος φυσικής αγωγής, καθώς και για τη διεξαγωγή διδακτικών αθλητικών
επισκέψεων, αθλητικών δράσεων και εκπαιδευτικών
προγραµµάτων που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων, στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) γυµναστήρια «Εθνικό Γυµναστήριο Αθηνών "Ο Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ"» και «Δηµόσιο Πρότυπο
Παιδικό Γυµναστήριο Καισαριανής», σε πανεπιστηµιακές
αθλητικές εγκαταστάσεις και σε άλλα αθλητικά γυµνα-

στήρια, κολυµβητήρια και αθλητικούς χώρους στα οποία
διενεργούνται αντικείµενα του µαθήµατος φυσικής αγωγής µε την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Η απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εκδίδεται ύστερα από:
αα) την έκδοση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής
Αγωγής που δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, στην οποία καθορίζονται, µεταξύ άλλων, η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους
ενδιαφερόµενους εκπαιδευτικούς, καθώς και τα κριτήρια
και η διαδικασία επιλογής τους, και
ββ) τις έγγραφες βεβαιώσεις των οικείων Διευθυντών
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µε τις
οποίες βεβαιώνεται ότι έχουν καλυφθεί πλήρως τα κενά
εκπαιδευτικών του ως άνω κλάδου στις οικείες σχολικές
µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, και ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί πλεονάζουν τόσο στη Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν, όσο και στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της άλλης βαθµίδας,
δευτεροβάθµιας ή πρωτοβάθµιας, αντίστοιχα.
β) Είναι δυνατή, µε τη διαδικασία, τους όρους και τις
προϋποθέσεις της περ. α), η απόσπαση µόνιµων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στα Ν.Π.Δ.Δ.
γυµναστήρια «Εθνικό Γυµναστήριο Αθηνών "Ο Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ"» και «Δηµόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυµναστήριο Καισαριανής», σε πανεπιστηµιακές αθλητικές εγκαταστάσεις και σε άλλα αθλητικά γυµναστήρια, κολυµβητήρια
και αθλητικούς χώρους στα οποία διενεργούνται, µε την
έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, αντικείµενα του µαθήµατος φυσικής αγωγής.
γ) Αν οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών
της διδασκαλίας του αντικειµένου της κολύµβησης στο
πλαίσιο του µαθήµατος φυσικής αγωγής, δύναται να
προσλαµβάνονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
2020 -2021 αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί του
ίδιου κλάδου, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), και
κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγµένα διδαχθεί το αντικείµενο της κολύµβησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής τους, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του
παρόντος.
δ) Η προϋπηρεσία που αποκτάται σύµφωνα µε την περ.
γ) λογίζεται ως πραγµατική εκπαιδευτική προϋπηρεσία
κατά την έννοια της περ. στ) της παρ. 4 του άρθρου 61
του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).»
Άρθρο 112
Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση Τροποποίηση των άρθρων 4, 5 και 16 του ν. 4415/2016
Στον ν. 4415/2016 (Α΄ 159) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
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α) Το δεύτερο εδάφιο της υποπαρ. 4 της παρ. Α΄ του
άρθρου 4 τροποποιείται και η παράγραφος διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Το ωρολόγιο πρόγραµµα και το πρόγραµµα σπουδών των σχολικών µονάδων καθορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από
γνώµη του Ι.Ε.Π.. Το πρόγραµµα σπουδών αξιολογείται
από τον αρµόδιο Συντονιστή Εκπαίδευσης στην ετήσια
έκθεση που συντάσσει, σύµφωνα µε την υποπερ. στστ΄
της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 11 εντός δύο (2) µηνών από τη λήξη του οικείου διδακτικού έτους. Οι µεταβολές µπορεί να αφορούν και τη διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισµού της χώρας υποδοχής. Στο δίγλωσσο πρόγραµµα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ώρες διδασκαλίας στην ελληνική γλώσσα να είναι τουλάχιστον δέκα (10) κάθε εβδοµάδα.»
β) Η υποπαρ. 3Α της παρ. Β΄ του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«3Α. Τα Τ.Ε.Γ. αναγνωρίζονται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, εφόσον υποβάλλουν:
α) αίτηση του φορέα ίδρυσης και λειτουργίας του
Τ.Ε.Γ., στην οποία σαφώς αναγράφονται η επωνυµία και
η διεύθυνση στέγασης του Τ.Ε.Γ., καθώς και του φορέα
του,
β) µεταφρασµένο καταστατικό λειτουργίας του φορέα
µε µέριµνα του οποίου λειτουργεί,
γ) βεβαίωση των οικείων διπλωµατικών ή προξενικών
αρχών ότι ο φορέας του Τ.Ε.Γ. δεν συνιστά κερδοσκοπικό οργανισµό,
δ) καταστάσεις τουλάχιστον σαράντα (40) φοιτούντων
µαθητών, µε τις ηµεροµηνίες γέννησης αυτών,
ε) αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίας,
στ) ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας τουλάχιστον είκοσι (20) διδακτικών ωρών την εβδοµάδα και τουλάχιστον τριάντα (30) διδακτικών εβδοµάδων ανά έτος,
ζ) εισηγητική έκθεση του οικείου Σ.Γ.Ε., που περιλαµβάνει στοιχεία και πληροφορίες για το Τ.Ε.Γ., το κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον και τη διασύνδεση-απόσταση µε άλλα γειτνιάζοντα Τ.Ε.Γ..
Τα αναγνωρισµένα Τ.Ε.Γ. αξιολογούνται από τον αρµόδιο Συντονιστή Εκπαίδευσης µε την ετήσια έκθεση
που συντάσσει, σύµφωνα µε την υποπερ. στστ΄ της περ.
β΄ της παρ. 3 του άρθρου 11 εντός δύο (2) µηνών από τη
λήξη του οικείου διδακτικού έτους. Στην ετήσια έκθεση
διαπιστώνεται εάν τα Τ.Ε.Γ. εφαρµόζουν το εγκεκριµένο
πρόγραµµα σπουδών, καθώς και αν λειτουργούν τουλάχιστον τριάντα (30) εβδοµάδες ανά έτος και συγκεκριµένες ώρες ανά εβδοµάδα, που δεν µπορεί να είναι λιγότερες από είκοσι (20) συνολικά για όλα τα τµήµατα διδασκαλίας. Στην έκθεση περιλαµβάνονται, επίσης, ο αριθµός των µαθητών που συµµετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνοµάθειας εξειδικευµένου φορέα ελληνικής γλώσσας και τα ποσοστά επιτυχίας.»
γ) Στην παρ. 3 του άρθρου 5 προστίθεται εδάφιο και η
παράγραφος διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Τα αναγνωρισµένα Τ.Ε.Γ. δύναται να ενισχύονται
εφόσον: α) ο αριθµός των µαθητών υπερβαίνει συνολικά
τους σαράντα (40) και β) συµπληρώνονται οι οριζόµενες

ώρες διδασκαλίας. Αν δεν πληρούται κάποια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η ενίσχυση µπορεί να γίνεται µόνο µε τη διάθεση βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού, σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή.
Ειδικά και µόνο για το σχολικό έτος 2020-2021 ως
προς το Βόρειο Ηµισφαίριο και έως τις 31.12.2021 ως
προς το Νότιο Ηµισφαίριο δύναται να ενισχύονται πλήρως, σύµφωνα µε την παρ. 1, και τα µη αναγνωρισµένα
Τ.Ε.Γ., ανεξάρτητα από τον αριθµό των µαθητών, τον αριθµό των εκπαιδευτικών και τις ειδικότητες των αποσπασµένων σε αυτά εκπαιδευτικών.»
δ) Η παρ. 5 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η τοποθέτηση και µετακίνηση των εκπαιδευτικών
που αποσπώνται γίνεται µε απόφαση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης εντός της περιοχής ευθύνης του. Αν
δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη του ωραρίου των εκπαιδευτικών, που έχουν αποσπαστεί σύµφωνα µε τις παρ. 1
και 1Α, οι εκπαιδευτικοί αυτοί δύνανται να συµπληρώνουν ωράριο, κατά σειρά: α) δια ζώσης στις λοιπές, κατά
περίπτωση, µορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης των περ. α΄, β΄ και δ΄ του άρθρου 3 του ίδιου
Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης, β) µε την παροχή
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε µορφές οργάνωσης της
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του οικείου Συντονιστικού
Γραφείου Εκπαίδευσης και γ) µε την παροχή διοικητικού
έργου δια ζώσης ή εξ αποστάσεως στο οικείο Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης ή και γραµµατειακής υποστήριξης, εφόσον υπάρχει σχετική ανάγκη, στη δοµή της
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, όπου έχουν τοποθετηθεί.
Η εφαρµογή των περ. α΄ έως γ΄ προϋποθέτει ότι ο εκπαιδευτικός συµπληρώνει την πλειονότητα των ωρών
του υποχρεωτικού του ωραρίου στην δοµή παροχής της
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης όπου έχει τοποθετηθεί και
ότι έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες απόσπασης στις
λοιπές, κατά περίπτωση, δοµές παροχής της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Αν λόγω αντικειµενικών συνθηκών ο εκπαιδευτικός πλεονάζει και δεν υπάρχει η δυνατότητα να µετακινηθεί ή να συµπληρώσει το ωράριό του,
η απόσπασή του διακόπτεται. Ο εκπαιδευτικός δεν επιτρέπεται να διακόψει την απόσπασή του µετά την ανάληψη υπηρεσίας στο εξωτερικό. Σε αντίθετη περίπτωση
επιβάλλονται κυρώσεις.»
Άρθρο 113
Καταβολή ειδικού επιµισθίου εξωτερικού
Ειδικά και µόνο για το σχολικό έτος 2020-2021 ως
προς το Βόρειο Ηµισφαίριο και έως την 31.12.2021 ως
προς το Νότιο Ηµισφαίριο, το χρονικό διάστηµα ισχύος
ειδικών µέτρων που λαµβάνονται στις χώρες απόσπασης
εκπαιδευτικών, διοικητικών υπαλλήλων και Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης για την αποφυγή και τον
περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και
τα οποία επηρεάζουν τη δυνατότητα παροχής υπηρεσίας
δια ζώσης, λογίζεται ως χρονικό διάστηµα παροχής υπηρεσίας για τον σκοπό της καταβολής του ειδικού επιµίσθιου εξωτερικού. Η εφαρµογή του πρώτου εδαφίου
προϋποθέτει ότι: α) έχει πραγµατοποιηθεί ανάληψη υπηρεσίας και β) οι αποσπασµένοι παραµένουν στη Χώρα απόσπασης.
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Άρθρο 114
Τοπική πρόσκληση πρόσληψης ωροµισθίων Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν. 4589/2019
Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019
(Α΄ 13) προστίθενται εδάφια και η παρ. 5 διαµορφώνεται
ως εξής:
«5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες αντικειµενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη προσωρινού αναπληρωτή, προσλαµβάνονται, ύστερα από δήλωση προτίµησης σύµφωνα µε την παρ. 2, ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους. Η
πρόσληψη ωροµίσθιων εκπαιδευτικών γίνεται από τον
οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιµήσεων.
Σε περίπτωση έλλειψης υποψήφιων ωροµισθίων για
πρόσληψη, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, καθώς και τις
κατά περίπτωση ισχύουσες ειδικές διατάξεις, ο οικείος
Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει τοπική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ωροµισθίων µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους. Η πρόσκληση
του προηγούµενου εδαφίου αναρτάται στην ιστοσελίδα
της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και στο πρόγραµµα
Διαύγεια, κοινοποιείται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και το Α.Σ.Ε.Π.
και περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τον αριθµό των προκηρυσσόµενων θέσεων ανά κλάδο/ειδικότητα ή µουσική ειδίκευση, τη διαδικασία και την προθεσµία υποβολής των
αιτήσεων. Στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων δύναται να
συµµετέχουν υποψήφιοι, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά
προσόντα διορισµού του οικείου κλάδου/ειδικότητας ή
µουσικής ειδίκευσης. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε αξιολογικούς πίνακες επιλογής µε βάση τον βαθµό του
πτυχίου τους, ενώ σε περίπτωση ισοβαθµίας των τίτλων
σπουδών, προηγούνται οι έχοντες τον παλαιότερο τίτλο.
Κατά την επιλογή προτάσσονται όσοι υποψήφιοι διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 (Α΄ 75) για τα στοιχεία που διαλαµβάνονται
σε αυτήν. Κατά την υποβολή των αιτήσεων οι υποψήφιοι
βεβαιώνουν ότι δεν εµπίπτουν στην παρ. 5Α του άρθρου
62 και στην παρ. 5Α του παρόντος. Οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης καταρτίζονται από το Τµήµα Γ΄ Προσωπικού της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κυρώνονται από τον
Διευθυντή Εκπαίδευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα
της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και υποβάλλονται για έλεγχο νοµιµότητας στο Α.Σ.Ε.Π. εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα
της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι αξιολογικοί πίνακες επιλογής ισχύουν έως τη λήξη του οικείου διδακτικού έτους. Κατά των πινάκων κατάταξης οι υποψήφιοι
δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π.
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ηµερών, η οποία αρχίζει από την εποµένη της ανάρτησής τους. Το
Α.Σ.Ε.Π. ασκεί αυτεπάγγελτο έλεγχο νοµιµότητας των
πινάκων εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, η οποία αρχίζει από την εποµένη της υποβολής των πινάκων σε αυτό και αποφαίνεται επί των
ενστάσεων που υποβάλλουν οι υποψήφιοι εντός απο-

κλειστικής προθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από
την εποµένη της περιέλευσής τους σε αυτό. Ο οικείος
Διευθυντής Εκπαίδευσης προσλαµβάνει τους ωροµισθίους µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, σύµφωνα µε την παρούσα, αµέσως µετά την ανάρτηση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, χωρίς να αναµένει τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π.. Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. που συνεπάγεται ανακατάταξη
των υποψηφίων εκτελείται υποχρεωτικά από τον οικείο
Διευθυντή Εκπαίδευσης και οι µη δικαιούµενοι να προσληφθούν βάσει της νέας κατάταξης απολύονται. Οι απολυόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται
για την απασχόλησή τους έως την ηµέρα της απόλυσης,
χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή.
Σε περίπτωση έλλειψης υποψήφιων εκπαιδευτικών για
πρόσληψη µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε την ιδιότητα του ωροµισθίου για τη διδασκαλία µαθηµάτων µουσικής ειδίκευσης σε παραδοσιακά
όργανα και την άσκηση στα οικεία εργαστήρια µουσικών
σχολείων, σύµφωνα µε τη διαδικασία των εδαφίων τρίτο
και επόµενα, ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει
τοπική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη, µε ωριαία αντιµισθία, εµπειροτεχνών ιδιωτών. Η
πρόσκληση του προηγούµενου εδαφίου αναρτάται στην
ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και στο
πρόγραµµα Διαύγεια, κοινοποιείται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τον αριθµό των προκηρυσσόµενων θέσεων ανά µουσική ειδίκευση, τη διαδικασία και
την προθεσµία υποβολής των αιτήσεων. Στη διαδικασία
υποβολής αιτήσεων δύναται να συµµετέχουν υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν γνώση των αντίστοιχων παραδοσιακών οργάνων. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για τα στοιχεία που διαλαµβάνονται σε αυτήν. Για την κατάταξη των υποψηφίων
σε αξιολογικούς πίνακες επιλογής εφαρµόζεται η απόφαση του δεύτερου εδαφίου της περ. β΄, ενώ για τον µέγιστο αριθµό των ωρών της εβδοµαδιαίας απασχόλησης
των εµπειροτεχνών ιδιωτών που προσλαµβάνονται κατόπιν τοπικής πρόσκλησης, καθώς και για το ύψος της ωριαίας αντιµισθίας εφαρµόζεται η κοινή απόφαση του τρίτου εδαφίου της ίδιας περίπτωσης της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3475/2006 (Α΄ 146). Οι αξιολογικοί πίνακες επιλογής καταρτίζονται από το Τµήµα Γ΄ Προσωπικού της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κυρώνονται από τον
Διευθυντή Εκπαίδευσης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα
της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι αξιολογικοί πίνακες επιλογής ισχύουν έως τη λήξη του οικείου διδακτικού έτους. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης προσλαµβάνει τους εµπειροτέχνες ιδιώτες µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε την ιδιότητα του ωροµισθίου, σύµφωνα µε την παρούσα, αµέσως µετά την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.»
Άρθρο 115
Άσκηση αίτησης θεραπείας κατά των οριστικών
αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 61 του ν. 4589/2019
Στο άρθρο 61 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) προστίθεται
παρ. 5, η οποία έχει ως εξής:
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«5. Εάν από τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο
του Α.Σ.Ε.Π. επέρχεται µεταβολή της σειράς του υποψηφίου στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης, ο υποψήφιος
δύναται να ασκήσει, ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., την αίτηση
θεραπείας της παρ. 1 του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45), µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης των αξιολογικών πινάκων κατάταξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οµοίως, αίτηση
θεραπείας µπορεί να υποβάλει και ο υποψήφιος που θίγεται κατόπιν αποδοχής αίτησης θεραπείας άλλου υποψηφίου, εντός της ως άνω προθεσµίας, η οποία αρχίζει
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Η υποβολή της ως άνω αίτησης θεραπείας διακόπτει την προθεσµία για την άσκηση ενδίκου βοηθήµατος.
Σε περίπτωση άσκησης ένστασης, η οποία στρέφεται
κατά ορισµένου προσώπου και αφορά σε ζήτηµα που κρίνεται βάσει αντικειµενικών δεδοµένων, το πρόσωπο που
βλάπτεται από την αποδοχή της ένστασης, είτε επειδή
διαγράφεται από τον αξιολογικό πίνακα κατάταξης είτε
επειδή η σειρά του µεταβάλλεται επί το δυσµενέστερο
και εφόσον περί της συγκεκριµένης βλαπτικής µεταβολής δεν ειδοποιήθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. πριν από την έκδοση του τελικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης, ούτε έλαβε αντιστοίχως γνώση, µπορεί να ασκήσει, ενώπιον
του Α.Σ.Ε.Π., την αίτηση θεραπείας της παρ. 1 του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης των αξιολογικών πινάκων κατάταξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η υποβολή
της ως άνω αίτησης θεραπείας διακόπτει την προθεσµία
για την άσκηση ενδίκου βοηθήµατος.»

Άρθρο 116
Επιχορήγηση του Αµερικανικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος Ελλάδος
Το Αµερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ελλάδος (Ίδρυµα
Fulbright) δύναται να επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, βάσει της «Συµφωνίας οικονοµικής, επιστηµονικής
και τεχνολογικής, εκπαιδευτικής και µορφωτικής συνεργασίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής», η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 1982/1991 (Α΄ 188) και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 1 αυτής, ως προς τον τοµέα της εκπαιδευτικής και
µορφωτικής συνεργασίας. Το ύψος της επιχορήγησης
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Άρθρο 117
Έκδοση διδακτικών βιβλίων του τοµέα ναυτιλιακών
επαγγελµάτων Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)
από το Κοινωφελές Ίδρυµα Ευγενίδου
1. Ανατίθεται στο Ίδρυµα Ευγενίδου η αρµοδιότητα για
την έκδοση των διδακτικών βιβλίων του τοµέα ναυτιλιακών επαγγελµάτων των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), για τα οποία το Ίδρυµα διαθέτει την αποκλειστικότητα στην έκδοσή τους.
2. Τα βιβλία της παρ. 1 διατίθενται από το Ίδρυµα σε τιµή κόστους. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις

του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων
3. Προϋποθέσεις για την έκδοση των βιβλίων της παρ.
1 είναι: α) H προηγούµενη σχετική γνωµοδότηση ή η εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
για τα βιβλία αυτά, σύµφωνα µε την υποπερ. ββ΄ της
περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄
118) και β) η εισήγηση της Διεύθυνσης Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης ότι το Ίδρυµα Ευγενίδου έχει την αποκλειστικότητα της έκδοσης και της διάθεσης σε τιµή κόστους.
4. Τα διδακτικά βιβλία της παρ. 1 παραδίδονται στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε) , το οποίο τα διαθέτει στα ΕΠΑ.Λ..
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται ο αριθµός των
αναγκαίων αντιτύπων που διανέµονται κάθε σχολικό έτος, η διαδικασία έκδοσής τους από το Ίδρυµα, η διαδικασία και ο χρόνος παράδοσης και παραλαβής των αντιτύπων στο Ι.Τ.Υ.Ε., η διάθεσή τους στα ΕΠΑ.Λ. από το
Ι.Τ.ΥΕ. , ο ειδικός φορέας και ο Αναλυτικός Λογαριασµός Εξόδων (Α.Λ.Ε.) από όπου καλύπτεται η δαπάνη
που προκαλείται, το συνολικό κόστος και ο τρόπος πληρωµής του Ιδρύµατος Ευγενίδου και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.
6. Κατ’ εξαίρεση και µόνο για το σχολικό έτος 2020 –
2021 οι παρ. 1 έως 5 εφαρµόζονται και για τα διδακτικά
βιβλία των τοµέων: α) δοµικών έργων, δοµηµένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασµού, β) µηχανολογίας και γ) υγείας - πρόνοιας - ευεξίας των ΕΠΑ.Λ..
Άρθρο 118
Μη δηµοσίευση των πράξεων ορισµού των µελών των
επιτροπών οργάνωσης και διεξαγωγής των εξετάσεων
του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής Τροποποίηση της περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8
του ν. 3469/2006
Η περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3469/2006
(Α΄ 131) τροποποιείται ως εξής:
«ιβ) Οι αποφάσεις ορισµού των µελών των επιτροπών
της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, που συγκροτούνται σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο και αφορούν στην οργάνωση και τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων, των Κρατικών Πιστοποιητικών Γλωσσοµάθειας και Πληροφορικής, ως και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, καθώς και των επιτροπών και των συµβουλίων σε κεντρικό
και περιφερειακό επίπεδο των Διευθύνσεων Εφαρµογής
Προγραµµάτων Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού και Παιδείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.»
Άρθρο 119
Αποσπάσεις διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων που είναι Κληρικοί
σε Μητροπόλεις του Αποδήµου Ελληνισµού
1. Διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, οι οποίοι ταυτοχρόνως είναι και κληρικοί: α) ενός εκ των κλιµάτων της Εκκλησίας της Ελλά-
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δος, β) του Οικουµενικού Πατριαρχείου και των υπ’ αυτώ
Εκκλησίας της Κρήτης, Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου και Πατριαρχικής Εξαρχείας Πάτµου, γ) των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύµων
(Πρεσβυγενών Πατριαρχείων), δ) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής του Σινά, και δεν µισθοδοτούνται ως κληρικοί από το
Δηµόσιο, µπορεί να αποσπώνται για την κάλυψη των ποιµαντικών αναγκών του αποδήµου Ελληνισµού και την
παροχή υπηρεσίας σε Ιερή Μητρόπολη ή σε Ενορία που
υπάγεται στην Εκκλησία της Ελλάδος ή στο Οικουµενικό
Πατριαρχείο ή σε ένα εκ των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων ή στην Ιερά Αρχιεπισκοπή του Σινά.
2. Η απόσπαση πραγµατοποιείται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, κατόπιν προηγούµενου αιτήµατος της Εκκλησίας
της Ελλάδος, των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων ή της Αρχιεπισκοπής του Σινά, µε το οποίο προσδιορίζονται η
ποιµαντική ανάγκη, η παροχή υπηρεσίας και η προς κάλυψη θέση, και κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου υπαλλήλου. Ο διοικητικός υπάλληλος αποσπάται για ένα
(1) έτος στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης που βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο που εδρεύει η εκκλησιαστική αρχή στην οποία θα καλύψει την ποιµαντική ανάγκη και θα προσφέρει την υπηρεσία του και, µε απόφασή
του Συντονιστή, διατίθεται άµεσα σε αυτήν.
3. Η απόσπαση µπορεί να παραταθεί για έως πέντε (5)
έτη, τα οποία µπορεί να είναι συνεχόµενα ή διακεκοµµένα, και να διανύονται στην ίδια ή σε άλλη εκκλησιαστική
αρχή του απόδηµου ελληνισµού. Η παράταση πραγµατοποιείται κάθε φορά για ένα (1) έτος µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων κατόπιν αιτήµατος της αρχής της παρ. 1 και αίτησης του υπαλλήλου, που υποβάλλονται τρεις (3) µήνες
πριν τη λήξη της απόσπασης ή της παράτασης της κάθε
φορά.
4. Η απόφαση της απόσπασης ή η παράτασή της µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε.
5. Ο αποσπώµενος διοικητικός υπάλληλος πρέπει να έχει διοικητική εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών και
άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπασης, άλλως καλή γνώση µίας από τις ακόλουθες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερµανική και να είναι κάτοχος πτυχίου
ΑΕΙ Θεολογικών σπουδών.
6. Ο αποσπώµενος δεν δικαιούται επιµίσθιο ή οποιουδήποτε είδους πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση από το
Δηµόσιο για τη µετακίνηση, επιστροφή ή για τον χρόνο
της απόσπασης του. Η δαπάνη της µισθοδοσίας του συνεχίζει να βαραίνει τον φορέα προέλευσης.
Άρθρο 120
Εκκλησιαστικά αρχεία, αρχεία των Μονών του Αγίου
Όρους και αρχεία θρησκευτικών κοινοτήτων Αντικατάσταση του άρθρου 164 του ν. 4610/2019
Το άρθρο 164 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 164
Εκκλησιαστικά αρχεία, αρχεία των Μονών του Αγίου
όρους και αρχεία Θρησκευτικών Κοινοτήτων
1. Ως εκκλησιαστικά αρχεία χαρακτηρίζονται τα αρχεία της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της
Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου, της
Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου. Ως αρχεία θρησκευτικών κοινοτήτων χαρακτηρίζεται το σύνολο του αρχειακού υλικού που παράγεται ή διαφυλάσσεται: α. στις
Μουφτείες της Θράκης και στα νοµικά πρόσωπα του ν.
3647/2008 (Α΄ 37), β. στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο και στις Ισραηλιτικές Κοινότητες, γ. στον Οργανισµό
Διαχείρισης Κτηµάτων Βακούφ Κω και στον Οργανισµό
Διαχείρισης Κτηµάτων Βακούφ Ρόδου, καθώς και στα ιδιωτικά Βακούφ της Ρόδου, δ. στα θρησκευτικά και εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα των άρθρων 2, 12 και 13
του ν. 4301/2014 (Α΄ 223), ε. στους νοµίµως λειτουργούντες ναούς ή ευκτήριους οίκους των λοιπών γνωστών
θρησκειών ή δογµάτων.
2α. Οι φορείς της παρ. 1 οφείλουν να τηρούν τα αρχεία τους σε καλή τάξη και κατάσταση και να γνωστοποιούν στα Γ.Α.Κ. την ύπαρξη των αρχείων τους µε µορφή συνοπτικού ευρετηρίου, το οποίο εντάσσεται στο Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων (Ε.Ε.Α.) των Γ.Α.Κ..
2β. Η πρόσβαση του κοινού στα εκκλησιαστικά αρχεία
επιτρέπεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις σχετικού κανονισµού που εγκρίνεται ανά εκκλησιαστικό κλίµα από την
αρµόδια Ιερά Σύνοδο, ή ανά µητροπολιτικό επίπεδο ή ανά είδος νοµικού προσώπου αντίστοιχα από το αρµόδιο
εκκλησιαστικό όργανο και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Η πρόσβαση του κοινού στο αρχείο
των Μουφτειών της Θράκης, όσον µεν αφορά σε έγγραφα για την άσκηση των δικαιοδοτικών αρµοδιοτήτων του
Μουφτή επιτρέπεται σύµφωνα µε τις διατάξεις για το δικαίωµα γνώσεως δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών και
κάθε είδους εγγράφων που ισχύουν για προσκοµιζόµενα
έγγραφα ενώπιον των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων,
όσον δε αφορά στα λοιπά έγγραφα εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις σχετικά µε την πρόσβαση σε δηµόσια
έγγραφα και στοιχεία και οι τυχόν ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων. Η πρόσβαση
του κοινού στα θρησκευτικά αρχεία των υπολοίπων φορέων της παρ. 1 επιτρέπεται µε απόφαση του αρµόδιου
οργάνου διοίκησης του φορέα.
2γ. Οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις για τις υποχρεώσεις των φορέων της παρ. 1 περί της τήρησης και φύλαξης των οικείων αρχείων για την εκτέλεση των νόµιµων υποχρεώσεων τους και την άσκηση των εποπτικών,
ελεγκτικών, δικαστικών και λοιπών αρµοδιοτήτων των
δηµοσίων διοικητικών και δικαστικών αρχών, καθώς και η
πρόσβαση των αρχών αυτών στα αρχεία των φορέων υπερισχύουν τυχόν ειδικότερων ρυθµίσεων των τελευταίων. Σε κάθε περίπτωση, οι φορείς της παρ. 1 οφείλουν
να εφαρµόζουν τις κείµενες διατάξεις περί προστασίας
προσωπικών δεδοµένων και ιδίως να λαµβάνουν µέριµνα
για την προστασία των ευαίσθητων δεδοµένων που περιλαµβάνονται στα αρχεία τους.
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3. Ιδιώτες που κατέχουν εκκλησιαστικά αρχεία ή αρχεία θρησκευτικών κοινοτήτων, υποχρεούνται να τα δηλώσουν στα Γ.Α.Κ., µε µορφή συνοπτικού ευρετηρίου, το
οποίο εντάσσεται στο Ε.Ε.Α. των Γ.Α.Κ..
4. Τα Γ.Α.Κ. συνεργάζονται µε τους φορείς της παρ. 1
και τους εν γένει κατόχους εκκλησιαστικών αρχείων και
αρχείων θρησκευτικών κοινοτήτων για τα οριζόµενα στις
παρ. 2 και 3.
5. Τα Γ.Α.Κ., µετά από πρόσκληση του κατόχου, µπορούν να συνεργάζονται για την αποκατάσταση και συντήρηση µεµονωµένων εγγράφων και των συλλογών αυτών, χειρογράφων, καταστίχων και κωδίκων που φυλάσσονται στο Άγιο Όρος, σύµφωνα µε το άρθρο 42 του ν.δ.
της 10/16.9.1926 (Α΄ 309) και το άρθρο 110 του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους (ΚΧΑΟ). Οι Ιερές Μονές παρέχουν την πρόσβαση στις Βιβλιοθήκες και στο υπό συντήρηση και αποκατάσταση υλικό τους στα αρµόδια όργανα των Γ.Α.Κ., σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 185 του ΚΧΑΟ.
6. Ο κανονισµός του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 β΄ για
την πρόσβαση του κοινού στα εκκλησιαστικά αρχεία συντάσσεται υποχρεωτικά εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών
από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού.»
Άρθρο 121
Πλήρωση κενών θέσεων προσωρινών Διευθυντών
Εκπαίδευσης - Τροποποίηση της παρ. 14
του άρθρου 30 του ν. 4713/2020
Στην παρ. 14 του άρθρου 30 του ν. 4713/2020 (Α΄ 147)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 14 διαµορφώνεται ως εξής:
«14. Οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, όταν
δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους κατά τα οριζόµενα στην περ. β)
του άρθρου 33 του ν. 4547/2018. Θέσεις Διευθυντών
Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που παραµένουν κενές µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
τοποθέτησης των προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης
του παρόντος ή εκείνες που κενώνονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, πληρώνονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του Συµβουλίου Επιλογής της παρ. 9, που έχει ήδη
συγκροτηθεί. Το Συµβούλιο Επιλογής συγκαλείται, αµελλητί, µε επιµέλεια του Προέδρου του, για να διατυπώσει
πρόταση για την πλήρωση των εν λόγω κενών θέσεων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και επιλέγει κατά προτίµηση µεταξύ των υποψηφίων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, άλλως οιασδήποτε
άλλης Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, και οι οποίοι δεν έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί µε την αρχική απόφαση τοποθέτησης.»
Άρθρο 122
Ζητήµατα σύστασης υπηρεσιακών συµβουλίων
των εκπαιδευτικών - Τροποποίηση του άρθρου 42
του ν. 4342/2015
1. Στην περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 42 του
ν. 4342/2015 (Α΄ 143), προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η

παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) συγκροτείται από τον
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται
από:
α) Τον Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ως
Πρόεδρο, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, αναπληρώνεται από τον νόµιµο αναπληρωτή του,
σύµφωνα µε την περ. β΄ του άρθρου 33 του ν. 4547/2018
(Α΄ 102). Στην περίπτωση αυτήν προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. Αν η θέση του Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης είναι κενή, ως τακτικό µέλος και Πρόεδρος του Συµβουλίου ορίζεται ο νόµιµος αναπληρωτής του, ο οποίος
αναπληρώνεται από Διευθυντή σχολικής µονάδας της
οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, που ορίζεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
β) Δύο (2) εν ενεργεία Διευθυντές σχολικών µονάδων
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε ισάριθµους Διευθυντές
σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ως αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανικές θέσεις στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση έλλειψης ενός ή περισσότερων
Διευθυντών σχολικών µονάδων, στις εν λόγω θέσεις δύναται να ορίζονται και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην
περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. και έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία. Με την απόφαση συγκρότησης το ένα από τα δύο ανωτέρω τακτικά
µέλη, ορίζεται ως Αντιπρόεδρος.
γ) Δύο (2) τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από δύο (2) αναπληρωµατικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.»
2. Στην περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν.
4342/2015 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) συγκροτείται από τον
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται
από:
α) Τον Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ως
Πρόεδρο, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, αναπληρώνεται από τον νόµιµο αναπληρωτή του,
σύµφωνα µε την περ. β) του άρθρου 33 του ν. 4547/2018.
Στην περίπτωση αυτή προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. Αν η
θέση του Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι
κενή, ως τακτικό µέλος και Πρόεδρος του Συµβουλίου ορίζεται ο νόµιµος αναπληρωτής του, ο οποίος αναπληρώνεται από Διευθυντή σχολικής µονάδας της οικείας
Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, που ορίζεται
από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
β) Δύο (2) εν ενεργεία Διευθυντές σχολικών µονάδων
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε ισάριθµους Διευθυντές
σχολικών µονάδων Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ως αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανικές θέσεις στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση έλλειψης ενός ή περισσότερων
Διευθυντών σχολικών µονάδων, στις εν λόγω θέσεις δύ-
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ναται να ορίζονται και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην
περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία. Με την απόφαση συγκρότησης το ένα από τα δύο ανωτέρω τακτικά
µέλη, ορίζεται ως Αντιπρόεδρος.
γ) Δύο (2) τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από δύο (2) αναπληρωµατικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.»
Άρθρο 123
Ζητήµατα συγκρότησης υπηρεσιακών
συµβουλίων των εκπαιδευτικών
1. Εφόσον δεν είναι δυνατή η συγκρότηση των υπηρεσιακών συµβουλίων του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1)
µε τον ορισµό ως µελών τους, τακτικών και αναπληρωµατικών, αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και
του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, λόγω µη ανάδειξής τους ή µη ανάδειξης επαρκούς αριθµού εκπροσώπων τους µετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας ή µη αποδοχής του διορισµού τους ή παραίτησης
τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τα εν λόγω συµβούλια συγκροτούνται µετά από αντικατάσταση εκείνων
από τα αιρετά µέλη, τακτικά ή αναπληρωµατικά, που ελλείπουν από ισάριθµους διευθυντές σχολικών µονάδων
ή εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και από Προϊσταµένους εκπαιδευτικών ή υποστηρικτικών δοµών ή σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή από µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, κατά περίπτωση. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, πλην των διευθυντών σχολικών µονάδων, πρέπει να
έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία, ενώ τα µέλη του ειδικού προσωπικού, πλην των
Προϊσταµένων εκπαιδευτικών ή υποστηρικτικών δοµών
ή σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,
πρέπει να έχουν τουλάχιστον δεκαετή εκπαιδευτική - υποστηρικτική υπηρεσία. Ειδικώς όσον αφορά στα περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια οι αντικαταστάτες που
ορίζονται πρέπει, κατά προτίµηση, να υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου περιφερειακού
υπηρεσιακού συµβουλίου. Σε περίπτωση που αιρετοί εκπρόσωποι, οι οποίοι έχουν συµπεριληφθεί στην απόφαση συγκρότησης, παραιτηθούν ή για οποιονδήποτε άλλο
λόγο εκλείψουν ή εκπέσουν ή απωλέσουν την ιδιότητά
τους αυτή κατά το χρονικό διάστηµα από την έκδοση της
απόφασης συγκρότησης των εν λόγω συµβουλίων µέχρι
τη λήξη της θητείας των συµβουλίων αυτών, αντικαθίστανται κατά τα αναφερόµενα στο πρώτο, δεύτερο και
τρίτο εδάφιο, µε απόφαση του οργάνου του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, που είναι κατά περίπτωση
αρµόδιο για τη συγκρότηση των εν λόγω συµβουλίων και
για ολόκληρη ή µέρος της νόµιµης θητείας τους, αναλόγως του χρόνου που αποµένει για τη λήξη της θητείας

των υπόλοιπων µη αιρετών µελών των συµβουλίων. Σε
περίπτωση που µη αιρετά µέλη των εν λόγω συµβουλίων, τα οποία έχουν συµπεριληφθεί στην απόφαση συγκρότησης, για οποιονδήποτε λόγο εκλείψουν ή εκπέσουν ή απωλέσουν την ιδιότητά τους, µε βάση την οποία
ορίσθηκαν και συµµετέχουν στα εν λόγω συµβούλια, κατά το χρονικό διάστηµα από την έκδοση της απόφασης
συγκρότησης των εν λόγω συµβουλίων µέχρι τη λήξη
της θητείας των συµβουλίων αυτών και δεν καταστεί δυνατή η αναπλήρωση ή η αντικατάστασή τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις αντικαθίστανται κατά τα οριζόµενα
στο τέταρτο εδάφιο και τις λοιπές διατάξεις του παρόντος.
2. Τα µέλη που ορίζονται σύµφωνα µε την παρ. 1 συγκροτούν και τα συµβούλια επιλογής ή και οποιοδήποτε
άλλο συµβούλιο ή συµµετέχουν στα τελευταία αυτά
συµβούλια, σε οποιαδήποτε περίπτωση ορίζεται ότι τα
συµβούλια αυτά συγκροτούνται και από µέλη ή σε αυτά
συµµετέχουν και µέλη, αιρετά ή µη, των υπηρεσιακών
συµβουλίων του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003.
3. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόµου, προεδρικού διατάγµατος ή υπουργικής απόφασης που αντίκειται
στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το µέρος που ρυθµίζει κατά διάφορο τρόπο θέµατα που ρυθµίζονται µε το
παρόν άρθρο καταργείται.
Άρθρο 124
Ηµέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων
και κέντρων ξένων γλωσσών
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται οι ηµέρες διακοπών και αργιών των
φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών.
Άρθρο 125
Πρόγραµµα σπουδών ξένων σχολείων Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 34
του ν. 3794/2009
Στο τέλος της περ. α) και της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.3794/2009 (Α΄ 156) προστίθενται οι λέξεις
«του Ηνωµένου Βασιλείου ή» και «το Ηνωµένο Βασίλειο» αντίστοιχα η παρ. 1 του άρθρου 34 του
ν.3794/2009 (Α΄ 156) διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται η φοίτηση µαθητών µε υπηκοότητα
κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τάξεις
ξένου σχολείου, που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί στην
Ελλάδα σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 4862/1931 (Α΄ 2),
όταν ακολουθείται:
α) πρόγραµµα σπουδών κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ηνωµένου Βασιλείου ή
β) συνδυαστικό πρόγραµµα όπου µια από τις εµπλεκόµενες χώρες είναι κράτος - µέλος της Ε.Ε. ή το Ηνωµένο
Βασίλειο ή
γ) πρόγραµµα σπουδών Διεθνούς Απολυτηρίου
(International Baccalaureate) για την υποχρεωτική εκπαίδευση, πιστοποιηµένο για τον σκοπό αυτόν από τον Οργανισµό
Διεθνούς
Απολυτηρίου
(International
Baccalaureate Organization).»
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Άρθρο 126
Υπολογισµός µαθήµατος Φυσικής Αγωγής στον Γενικό
Μέσο Όρο για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου Τροποποίηση των άρθρων 102 και 110
του ν. 4610/2019
1. Στην περ. α) του άρθρου 102 του ν. 4610/2019 (Α΄
70) µετά τις λέξεις και «µη γραπτώς εξεταζόµενων µαθηµάτων» διαγράφονται το σηµείο στίξης και οι λέξεις «,
µε εξαίρεση το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής» και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 102
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, νοούνται ως:
α) «Γενικός Μέσος Όρος»: ο Γενικός Μέσος Όρος
(Γ.Μ.Ο.), για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου, προκύπτει από τον µέσο όρο των βαθµών ετήσιας επίδοσης
του µαθητή όλων των γραπτώς και µη γραπτώς εξεταζόµενων µαθηµάτων και εκφράζεται µε προσέγγιση δεκάτου.
β) «Οµάδα Α΄»: περιλαµβάνει τα µαθήµατα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.
γ) «Οµάδα Β΄»: περιλαµβάνει τα µαθήµατα που δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες
εξετάσεις.
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 και οι παρ. 2 και 3 του
άρθρου 110 του ν. 4610/2019 διαγράφονται και το άρθρο
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 110
Εξαγωγή του βαθµού προαγωγής ή απόλυσης (Γενικός
Μέσος Όρος, Γ.Μ.Ο.)
Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για όλες τις τάξεις
του Γενικού Λυκείου εκφράζεται µε προσέγγιση δεκάτου
και προκύπτει από τον µέσο όρο των βαθµών ετήσιας επίδοσης του µαθητή όλων των γραπτώς και µη γραπτώς
εξεταζόµενων µαθηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων όλων
των µαθηµάτων επιλογής που διδάχθηκαν.»
Άρθρο 127
Μετονοµασία ξένων σχολείων Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 35
του ν. 4186/2013
Αντικαθίστανται οι περ. 11 και 14 της παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), η οποία διαµορφώνεται ως εξής:
«8. Αναγνωρίζονται ως ξένα σχολεία κατά την έννοια
της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 4862/1931 (Α΄ 156) τα ακόλουθα σχολεία:
1. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
2. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ
4. ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
6. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

7. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
8. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ JEANNE D’ ARC
9. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
10. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΕΛΑΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
11. ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
12. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ
13. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ
14. ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
15. AMERICAN COMMUNITY SCHOOLS OF ATHENS
16. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
17. ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟΛΥΚΕΙΟ)
18. INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL OF
LARISA
19. KATIPUNAN PHILLIPINES CULTURAL ACADEMY
20. BYRON COLLEGE
21. PINEWOOD SCHOOL OF THESSALONIKI
22. ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ZYGMUNT MINEYKO
23. ST. CATHERINE’S BRITISH SCHOOL
24. ST. LAWRENCE COLLEGE
25. INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS
26. CAMPION SCHOOL
27. ΙΡΑΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
28. ΛΙΒΥΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 17ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
29. ΚΑΝΑΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
30. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Στα σχολεία αυτά χορηγούνται, δια του παρόντος, άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας.»
Άρθρο 128
Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσοµάθειας - Αντικατάσταση του άρθρου 4
του ν. 2740/1999
Το άρθρο 4 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186), αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 4
Διαδικασία εξετάσεων
1. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται γραπτά και προφορικά.
Η προφορική εξέταση διενεργείται από έναν (1) εξεταστή, που εξετάζει συγχρόνως δύο (2) και σε εξαιρετικές
περιπτώσεις τρεις (3) υποψηφίους.
2. Η βαθµολόγηση των εντύπων των ενοτήτων 1 και 3
(κατανόηση γραπτού λόγου και κατανόηση προφορικού
λόγου) γίνεται από έναν (1) τουλάχιστον βαθµολογητή,
ενώ η βαθµολόγηση των γραπτών της ενότητας 2 (παραγωγή γραπτού λόγου και διαµεσολάβηση) από δύο (2)
βαθµολογητές. Η βαθµολογία προκύπτει από το άθροισµα της βαθµολογίας των δύο (2) βαθµολογητών. Αναβαθµολόγηση δεν επιτρέπεται σε καµία από τις τέσσερις
ενότητες.
3. Ο υποψήφιος µπορεί ύστερα από αίτηµά του να έχει
πρόσβαση στο γραπτό του, αυτοπροσώπως ή µέσω αντιπροσώπου, ενώ χορήγηση αντιγράφων απαγορεύεται.
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Αν ο υποψήφιος επιθυµεί ανάλυση της αξιολόγησης, συντάσσεται, ύστερα από αίτησή του, αξιολογική έκθεση από τον επιστηµονικό υπεύθυνο της συγκεκριµένης γλώσσας ή από τον εκπρόσωπο που εκείνος ορίζει. Για την υποβολή της σχετικής αίτησης καταβάλλεται παράβολο,
το ύψος του οποίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων.
4. Η διεξαγωγή των εξετάσεων για την πιστοποίηση
της γνώσης µίας ή περισσότερων ξένων γλωσσών προκηρύσσεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της
Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής. Στην προκήρυξη καθορίζονται ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς και η προθεσµία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων. Οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται σε εξεταστικά κέντρα που ορίζονται, ύστερα από εισήγηση των
οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα θέµατα που έχουν σχέση µε την
οργάνωση και τη διενέργεια των εξετάσεων, την τήρηση
Μητρώου αξιολογητών, την αποστολή των θεµάτων, τον
τρόπο γραπτής και προφορικής εξέτασης, τη διαδικασία
βαθµολόγησης, τα τυχόν ελάχιστα όρια βαθµολογίας,
την έκδοση αποτελεσµάτων, τη σύσταση και τη συγκρότηση των αναγκαίων ατοµικών και συλλογικών οργάνων
για την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και τον τύπο
του πιστοποιητικού που χορηγείται στους επιτυχόντες.»
Άρθρο 129
Ζητήµατα διατµηµατικών ή διιδρυµατικών
Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Τροποποίηση του άρθρου 43 του ν. 4485/2017
Η παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Π.Μ.Σ. οργανώνονται από περισσότερα Τµήµατα
του ίδιου ή άλλων Α.Ε.Ι., από Τµήµατα Α.Ε.Ι. σε συνεργασία µε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου
13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συµπεριλαµβανοµένων
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδηµίας Αθηνών και
του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας
Αθηνών, καθώς και µε Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 (Α΄ 159) και λειτουργούν νοµίµως έως σήµερα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ένα τουλάχιστον από τα συνεργαζόµενα Τµήµατα να είναι αυτοδύναµο. Μεταξύ των Τµηµάτων ή µεταξύ Τµηµάτων και
των λοιπών συνεργαζόµενων φορέων του προηγούµενου εδαφίου καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.), το οποίο εγκρίνεται από τις οικείες Συγκλήτους και τα συλλογικά όργανα διοίκησης του κάθε
συνεργαζόµενου φορέα. Στο Ε.Π.Σ. προβλέπονται ιδίως
οι υποχρεώσεις κάθε Τµήµατος ή ερευνητικού κέντρου ή
ινστιτούτου, τα θέµατα συγκρότησης και λειτουργίας
της Ειδικής Διατµηµατικής ή Διιδρυµατικής Επιτροπής
και της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.), µε τρόπο που να
εξασφαλίζει την εκπροσώπηση όλων των συνεργαζόµε-

νων φορέων, ο ορισµός του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., ο οποίος είναι µέλος Δ.Ε.Π. αυτοδύναµου Τµήµατος, η κατανοµή του διδακτικού και ερευνητικού έργου µεταξύ
του προσωπικού των συνεργαζόµενων φορέων και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε την εύρυθµη λειτουργία του
Π.Μ.Σ.. Τα διατµηµατικά ή διιδρυµατικά Π.Μ.Σ. ιδρύονται
µε απόφαση των οικείων Συγκλήτων ή της οικείας Συγκλήτου και του συλλογικού οργάνου διοίκησης του συνεργαζόµενου φορέα, στην οποία προσαρτάται το
Ε.Π.Σ., µε τη διαδικασία ίδρυσης του άρθρου 32 και η
σχετική εισήγηση καταρτίζεται από τις Συνελεύσεις όλων των συνεργαζόµενων Τµηµάτων.»
Άρθρο 130
Παράταση προθεσµίας έκδοσης Οδηγού
Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης
Η προθεσµία έκδοσης των Οδηγών Χρηµατοδότησης
και Διαχείρισης του άρθρου 68 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)
παρατείνεται έως την 30ή.6.2021 για όλους τους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), τα ερευνητικά
κέντρα, τα ινστιτούτα και τους τεχνολογικούς φορείς
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) που έχουν
σχετική υποχρέωση έκδοσης αυτού.
Άρθρο 131
Αρµοδιότητες Μονάδας Οικονοµικής και Διοικητικής
Υποστήριξης των Ε.Λ.Κ.Ε. - Τροποποίηση της παρ. 2
του άρθρου 58 του ν. 4485/2017
Η περ. ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής:
«ι. η είσπραξη των εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. και ο κατ’ είδος προσδιορισµός του ετήσιου ύψους τους, καθώς και η
γνωστοποίηση του ύψους αυτού στην Επιτροπή έως το
τέλος του δεύτερου µήνα του επόµενου οικονοµικού έτους από την είσπραξη των εσόδων αυτών, καθώς και η
έκδοση τίτλων βεβαίωσης για την είσπραξη απαιτήσεων
του Ε.Λ.Κ.Ε. σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).»
Άρθρο 132
Ζητήµατα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση»
1. Τα ποσά που χορηγήθηκαν ως χρηµατοδότηση - δανειοδότηση προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
(A.E.I.), ως τελικούς δικαιούχους του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική
Κατάρτιση" δυνάµει των υπ’ αρ. 130/6.4.2001,
1119/13.7.2001 και 30339/ΚΑ/6.2.2002 αποφάσεων του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και τα οποία δεν τακτοποιήθηκαν ως προς το οικονοµικό αντικείµενο σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 3467/2006 (Α΄ 128), τακτοποιούνται ως εξής:
α) επιστρέφονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κατ’
εξουσιοδότηση εκδοθείσα απόφαση του ίδιου άρθρου, ή
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β) λογίζονται σε ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%)
ως επιχορήγηση προς τους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. µε σκοπό την υλοποίηση έργου/προγράµµατος µε φυσικό αντικείµενο σχετικό µε τις αναπτυξιακές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές
δράσεις των Α.Ε.Ι. µε µέγιστη διάρκεια έως πέντε (5) έτη
και σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) ως αδιάθετα υπόλοιπα τα οποία επιστρέφονται υποχρεωτικά µε ευθύνη
των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. σε πέντε (5) ετήσιες ισόποσες
δόσεις έως την 31η Δεκεµβρίου εκάστου έτους, αρχής
γενοµένης από το έτος 2021. Για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης απαιτείται απόφαση της Συγκλήτου
κάθε Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., που κοινοποιείται προς το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε την οποία αναγνωρίζεται το ύψος του προς τακτοποίηση ποσού και ο
τρόπος τακτοποίησης αυτού.
2. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής ρύθµισης, τα ποσά της παρ. 1 καταβάλλονται χωρίς τόκους ή
προσαυξήσεις υπό την προϋπόθεση εξόφλησής τους έως
την 31η.12.2020 στην περ. α΄ της παρ. 1, άλλως υπό την
προϋπόθεση εµπρόθεσµης εξόφλησης του συνόλου των
δόσεων και την υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου του έργου/προγράµµατος κάθε Α.Ε.Ι. εντός
πενταετίας, στην περ. β΄ της παρ. 1.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται η διαδικασία υποβολής προτάσεων
των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. προς το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων για την υλοποίηση έργων/προγραµµάτων
µε αντικείµενο αναπτυξιακές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις του Α.Ε.Ι., τον προϋπολογισµό των έργων/προγραµµάτων, θέµατα διαχείρισης και παρακολούθησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου τους και
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της περ. β΄ της
παρ. 1.
4. Με την ολοκλήρωση της εφαρµογής της παρ. 1 τα εν
λόγω ποσά παύουν να αποτελούν απαιτήσεις του Ειδικού
Λογαριασµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και αποσβένονται εφάπαξ.
Άρθρο 133
Βραβεία αριστείας σε πτυχιούχους της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3
του ν. 2158/1993
Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2158/1993 (Α΄ 109) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.Το Ι.Κ.Υ. χορηγεί υποτροφίες και οικονοµικές ενισχύσεις ως εξής:
α) σε φοιτητές των Α.Ε.Ι. υπό τη µορφή υποτροφιών επίδοσης και υποτροφιών και δανείων ενίσχυσης που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ν. 2083/1992 (Α΄ 159),
β) σε πτυχιούχους της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είτε
ως βραβεία αριστείας είτε για µεταπτυχιακές σπουδές ή
µετεκπαίδευση ή εξειδίκευση,
γ) σε διδάκτορες για µεταδιδακτορική έρευνα,
δ) σε διδάσκοντες όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης
για την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ ιδρυµάτων
της ηµεδαπής και της αλλοδαπής,

ε) σε αλλοδαπούς και οµογενείς για την εκµάθηση της
ελληνικής γλώσσας και την εξοικείωση µε τον ελληνικό
πολιτισµό,
στ) σε αλλοδαπούς και οµογενείς που υπάγονται σε ειδικά προγράµµατα. Στους µαθητές της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης το Ι.Κ.Υ. χορηγεί υποτροφία ή βραβείο.
Οι προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών, οικονοµικών ενισχύσεων και βραβείων της παρούσας, ο αριθµός
αυτών, ο τρόπος της κάλυψης της δαπάνης και το ύψος
αυτής, τα ποσά που χορηγούνται στους δικαιούχους και
κάθε αναγκαίο θέµα για την απονοµή, την καταβολή τους
και την επιλογή των δικαιούχων, καθώς και τα αντίστοιχα
προγράµµατα και οι διατάξεις που τα διέπουν, ορίζονται
ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ι.Κ.Υ., µε κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων και του Υπουργού Οικονοµικών ή/και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναλόγως του εάν η χρηµατοδότηση προέρχεται από τον Τακτικό Προϋπολογισµό ή το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων αντιστοίχως.»
Άρθρο 134
Ζητήµατα συµβάσεων έκτακτου προσωπικού του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.)
1. Με απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) δύναται να παρατείνονται ή
να συνάπτονται εκ νέου οι συµβάσεις του έκτακτου προσωπικού για τη διοικητική, τεχνική υποστήριξη και την κάλυψη λοιπών αναγκών του Ε.Α.Π., που είχαν συναφθεί
δυνάµει της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4386/2016 (Α΄
83), υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι εν ισχύ κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Η χρονική διάρκεια της παράτασης ή της νέας σύµβασης δεν δύναται να υπερβαίνει την ηµεροµηνία έκδοσης των προσωρινών πινάκων διοριστέων της προκήρυξης του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.) και σε καµία περίπτωση την 31η.12.2021. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση των συµβάσεων της παρούσας ως συµβάσεων αορίστου χρόνου, καθώς και η τυχόν αναγνώριση οποιωνδήποτε άλλων δικαιωµάτων.
3. Η δαπάνη που προκαλείται από την παράταση των
συµβάσεων της παρ. 1 βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισµό του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Α.Π. και καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους του Ε.Α.Π..
Άρθρο 135
Αδειοδότηση των ιδιωτικών σχολείων της Διοίκησης
Διοικητικής Μέριµνας Ναυτικού (Δ.Δ.Μ.Ν.)
του Ναυστάθµου Κρήτης (Ν.Κ.)

Στο άρθρο 27 του ν. 4609/2019 (Α΄ 67) προστίθεται
παρ. 5 ως εξής:
«5. Στα ιδιωτικά σχολεία της παρ. 1 χορηγείται άδεια
µη εφαρµοζοµένων των περ. 8 και 13 της υποπαρ. Θ3
της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄
222).»
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Άρθρο 136
Κέντρα Ελληνικών Σπουδών
1. Τα Κέντρα Ελληνικών Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) είναι πάροχοι υπηρεσιών διδασκαλίας µαθηµάτων Ελληνικών
Σπουδών, ιδίως δε των κλάδων των κλασικών, βυζαντινών, µεσαιωνικών και νεοελληνικών σπουδών. Τα Κ.Ε.Σ.
χορηγούν βεβαιώσεις για επιτυχή παρακολούθηση των
αντίστοιχων µαθηµάτων και δεν δύνανται να χορηγούν
τίτλους σπουδών.
2. Άδεια Κ.Ε.Σ. χορηγείται, σύµφωνα µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), σε φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Τα Κ.Ε.Σ. υπάγονται στη Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
της Γενικής Γραµµατείας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και υπέχουν κατά τα
λοιπά τις υποχρεώσεις των Κολλεγίων.
4. Είναι δυνατή η λειτουργία Κέντρων Σπουδών για
την παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας και σε άλλα αντικείµενα σπουδών πέραν των όσων αναφέρονται στην παρ.
1, παράλληλα ή ανεξάρτητα από τη διδασκαλία αυτών,
µε ανάλογη εφαρµογή όσων προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους. Στην περίπτωση αυτή, στην επωνυµία του Κέντρου αποτυπώνεται το αντικείµενο των
σπουδών για τις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια.
Άρθρο 137
Ειδικές ρυθµίσεις για χορήγηση εθνικής θεώρησης
εισόδου σε πολίτες τρίτων χωρών, φοιτητές ιδρυµάτων
ανώτατης εκπαίδευσης αλλοδαπής που συµµετέχουν
σε θερινά προγράµµατα σπουδών και εργαζοµένους
σε επιχείρηση που συµµετέχουν σε προγράµµατα
σπουδών σε Κολλέγια - Τροποποίηση του άρθρου 18
του ν. 4251/2014
Μετά την περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του
ν. 4251/2014 (Α΄ 80), προστίθενται περ. ιγ) και ιδ) ως εξής:
«ιγ) φοιτητές ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης αλλοδαπής, που συµµετέχουν σε θερινά προγράµµατα σπουδών, σύµφωνα µε το άρθρο 90 του ν. 4692/2020 (Α΄111),
για χρονική περίοδο έως επτά (7) µήνες.
Η εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται στους ενδιαφεροµένους εφόσον έχουν συµπληρώσει, κατά τον χρόνο
υποβολής της αίτησης, το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους, δεν συνοδεύονται από εξαρτώµενα µέλη της
οικογένειάς τους και προσκοµίσουν στην αρµόδια ελληνική διπλωµατική ή έµµισθη προξενική αρχή τα εξής:
α) τα γενικά δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται
στην υπό στοιχεία Φ.3497.3/ΑΠ 24245/2014 απόφαση
του Υπουργού Εξωτερικών (Β΄1820),
β) βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση ότι έχουν γίνει δεκτοί προς εγγραφή από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα,
γ) αποδεικτικά στοιχεία καταβολής των προβλεπόµενων τελών στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα,

δ) παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
ε) αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους, όπως
αυτοί καθορίζονται στην υπ’ αριθµ. οικ. 41712/2014 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
(Β΄2285), κατ’ αναλογία των επαρκών πόρων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας διαµονής για λόγους
σπουδών.
Κατά τη διάρκεια της διαµονής τους στην Ελλάδα, ως
κάτοχοι της εθνικής θεώρησης, δεν επιτρέπεται να παρέχουν εξαρτηµένη εργασία ή να ασκήσουν οικονοµική
δραστηριότητα στη Χώρα,
(ιδ) εργαζοµένους σε επιχείρηση, η οποία είναι εγκατεστηµένη σε τρίτη χώρα ή σε κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή
του Ε.Ο.Χ., που συµµετέχουν σε προγράµµατα σπουδών
σε Κολλέγια, τα οποία παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα
σπουδές, βάσει συµφωνιών πιστοποίησης (validation) και
δικαιόχρησης (franchising) µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής, αναγνωρισµένα από τις αρµόδιες αρχές στη χώρα όπου εδρεύουν, για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12) µήνες.
Η εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται στους ενδιαφεροµένους, εφόσον προσκοµίσουν στην αρµόδια ελληνική διπλωµατική ή έµµισθη προξενική αρχή:
α) τα γενικά δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην υπό
στοιχεία Φ.3497.3/ΑΠ 24245/2014 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Β΄1820),
β) αντίγραφο απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, ίδρυσης ή λειτουργίας του Κολλεγίου,
γ) βεβαίωση του Κολλεγίου από την οποία προκύπτει
το εκπαιδευτικό πρόγραµµα, η προβλεπόµενη διάρκεια
αυτού, η ηµεροµηνία έναρξής του και το ύψος των διδάκτρων,
δ) βεβαίωση εγγραφής από το Κολλέγιο ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή και βεβαίωση και
ότι το πρόγραµµα απαιτεί κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση,
ε) άδεια της εταιρείας, στην οποία απασχολείται ο υποψήφιος σπουδαστής για τη συµµετοχή του στο συγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών,
στ) παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
ζ) κυρωµένο αντίγραφο εξοφλητικής απόδειξης του
συνολικού ύψους των διδάκτρων,
η) αποδεικτικό επάρκειας γνώσης της γλώσσας, στην
οποία διδάσκεται το πρόγραµµα σπουδών, επιπέδου Β1,
θ) συµφωνία πιστοποίησης και δικαιόχρησης µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής, αναγνωρισµένα από τη χώρα όπου εδρεύουν,
ι) αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους
για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους κατά τη
διάρκεια διαµονής και φοίτησης στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνεται το εθνικό σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα εξακόσια πενήντα (650) ευρώ µηνιαίως και αποδεικνύεται από λογαριασµό καταθέσεων, τραπεζικό έµβασµα ή/και υποτροφία. Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 20% για τη
σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο. Το ύψος των επαρκών πόρων δύναται να ανακαθορίζεται µε την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 136.
Οι ανωτέρω σπουδαστές µπορούν να συνοδεύονται α-
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πό τα µέλη της οικογένειάς τους, όπως ορίζονται στην
περ. λγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1. Κατά τη διάρκεια της
διαµονής τους στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται ούτε ο
σπουδαστής ούτε η σύζυγός του να παρέχουν εξαρτηµένη εργασία ή να ασκήσουν οικονοµική δραστηριότητα
στη Χώρα.»
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/958 ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΝΕΑΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
(EE L 173)
Άρθρο 138
Αντικείµενο
(άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)
Με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους εναρµονίζεται
η εθνική νοµοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά µε τη δηµιουργία ενός κοινού πλαισίου για τη διενέργεια αξιολογήσεων αναλογικότητας πριν από τη θ Σέσπιση νέων, ή την
τροποποίηση υφιστάµενων, νοµοθετικών, ή κανονιστικών διατάξεων για τον περιορισµό της πρόσβασης σε
νοµοθετικά ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα ή της άσκησης
των επαγγελµάτων αυτών και προβλέπονται κανόνες, µε
σκοπό να διασφαλισθεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, παράλληλα προς την κατοχύρωση υψηλού
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών. Οι διατάξεις
του παρόντος Μέρους δεν θίγουν την αρµοδιότητα και
τη διακριτική ευχέρεια ως προς το εύρος και τον τρόπο
νοµοθετικής ρύθµισης ενός επαγγέλµατος, εντός των ορίων των αρχών της απαγόρευσης των διακρίσεων και
της αναλογικότητας.
Άρθρο 139
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)
1. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρµόζονται
στις νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, οι οποίες περιορίζουν την πρόσβαση σε ένα νοµοθετικά ρυθµιζόµενο
επάγγελµα ή την άσκησή του, ή έναν από τους τρόπους
άσκησής του, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης επαγγελµατικών τίτλων και των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που επιτρέπονται στους κατόχους του σχετικού
τίτλου, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του π.δ.
38/2010 (Α΄ 78).
2. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις, στις οποίες έχουν θεσπιστεί ειδικές απαιτήσεις σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση ενός
συγκεκριµένου επαγγέλµατος σε διακριτή πράξη του ενωσιακού δικαίου, η οποία δεν παρέχει στα κράτη - µέλη
ευχέρεια επιλογής ως προς τον ακριβή τρόπο µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.
3. Κάθε κανονιστική απόφαση, η οποία εµπίπτει στο

πεδίο εφαρµογής του παρόντος Μέρους, νοείται ως κανονιστική απόφαση µείζονος οικονοµικής και κοινωνικής
σηµασίας κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 62 και
της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
Άρθρο 140
Ορισµοί
(άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)
Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, εφαρµόζονται οι ορισµοί του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), καθώς και οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) «προστατευόµενος επαγγελµατικός τίτλος»: µορφή
νοµοθετικής ρύθµισης ενός επαγγέλµατος, όπου για τη
χρήση του τίτλου σε επαγγελµατική δραστηριότητα ή οµάδα επαγγελµατικών δραστηριοτήτων απαιτείται, άµεσα ή έµµεσα, δυνάµει νοµοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων συγκεκριµένο επαγγελµατικό προσόν, και όπου
η αθέµιτη χρήση αυτού του τίτλου υπόκειται σε κυρώσεις,
β) «αποκλειστικές δραστηριότητες»: µορφή νοµοθετικής ρύθµισης ενός επαγγέλµατος, όπου η πρόσβαση σε
επαγγελµατική δραστηριότητα ή οµάδα επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων περιορίζεται, άµεσα ή έµµεσα, δυνάµει
νοµοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, αποκλειστικά
σε όσους ασκούν ένα νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα, οι οποίοι κατέχουν ειδικό επαγγελµατικό προσόν,
συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης στην οποία η
δραστηριότητα ασκείται από κοινού µε άλλα νοµοθετικά
ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα.
Άρθρο 141
Εκ των προτέρων αξιολόγηση των νέων µέτρων
και έλεγχος αναλογικότητας
(άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)
1. Το εκάστοτε αρµόδιο υπουργείο ή αρχή διενεργεί
προκαταρκτική αξιολόγηση της αναλογικότητας, σύµφωνα µε τους κανόνες που προβλέπονται στο παρόν
Μέρος πριν από τη θέσπιση νέων ή την τροποποίηση υφιστάµενων νοµοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων για
τον περιορισµό της πρόσβασης σε νοµοθετικά ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα ή της άσκησης των επαγγελµάτων
αυτών.
2. Η έκταση της αξιολόγησης κατά την παρ. 1 είναι αναλογική προς τη φύση, το περιεχόµενο και τον αντίκτυπο της διάταξης.
3. Κάθε διάταξη της παρ. 1 συνοδεύεται από επεξήγηση αρκούντως λεπτοµερή, ώστε να καθιστά δυνατή την
εκτίµηση της συµµόρφωσης µε την αρχή της αναλογικότητας.
4. Οι λόγοι βάσει των οποίων µια διάταξη της παρ. 1
θεωρείται δικαιολογηµένη και αναλογική τεκµηριώνονται µε ποιοτικά και, όπου είναι εφικτό και σκόπιµο, ποσοτικά στοιχεία.
5. Το εκάστοτε αρµόδιο υπουργείο ή αρχή µεριµνά, ώστε η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παρ. 1 να διενεργείται µε αντικειµενικό και ανεξάρτητο τρόπο.
6. Η τήρηση της αναλογικότητας υπό την έννοια της
παρ. 1 ελέγχεται στο πλαίσιο της νοµοπαρασκευαστικής
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διαδικασίας κατά τα άρθρα 63 και 64 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133), από την αρµόδια νοµοπαρασκευαστική επιτροπή και την Επιτροπή Αξιολόγησης Ποιότητας της Νοµοπαρασκευαστικής Διαδικασίας.
7. Το εκάστοτε αρµόδιο υπουργείο, ελέγχει την εφαρµογή των νέων ή τροποποιηµένων νοµοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων που περιορίζουν την πρόσβαση σε
νοµοθετικά ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα ή την άσκηση των
επαγγελµάτων αυτών, µε βάση την αρχή της αναλογικότητας, λαµβάνοντας υπόψη τυχόν εξελίξεις που έχουν
προκύψει µετά από τη θέσπιση των υπό εξέταση διατάξεων, µε τη διαδικασία του άρθρου 56 του ν. 4622/2019,
η οποία εφαρµόζεται αναλόγως όταν η αξιολόγηση διενεργείται από αρµόδια αρχή.

σβασης σε νοµοθετικά ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα ή της
άσκησης των επαγγελµάτων αυτών.
4. Η αιτιολόγηση βάσει σκοπών δηµόσιου συµφέροντος, σύµφωνα µε το παρόν, περιλαµβάνεται στην αιτιολογική έκθεση της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 62 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
5. Η τήρηση του παρόντος διασφαλίζεται από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή και την Επιτροπή Αξιολόγησης Ποιότητας της Νοµοπαρασκευαστικής Διαδικασίας
των άρθρων 63 και 64 του ν. 4622/2019.

Άρθρο 142
Απαγόρευση των διακρίσεων
(άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

1. Το εκάστοτε αρµόδιο υπουργείο ή αρχή µεριµνά ώστε οι νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που θεσπίζονται για τον περιορισµό της πρόσβασης σε νοµοθετικά
ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα ή της άσκησης των επαγγελµάτων αυτών, συµπεριλαµβανοµένων και των τροποποιήσεων υφιστάµενων διατάξεων, να είναι κατάλληλες για
την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού και να µην υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίτευξή του.
2. Πριν από την πρόταση ή τη θέσπιση διατάξεων που
αναφέρονται στην παρ. 1, το αρµόδιο υπουργείο ή αρχή
εξετάζει:
α) τη φύση των κινδύνων που σχετίζονται µε τους επιδιωκόµενους σκοπούς δηµόσιου συµφέροντος, ιδίως
των κινδύνων για τους αποδέκτες των υπηρεσιών, περιλαµβανοµένων των καταναλωτών, των επαγγελµατιών ή
τρίτων,
β) κατά πόσον οι υφιστάµενοι κανόνες ειδικού ή γενικότερου χαρακτήρα, όπως αυτοί που περιέχονται στη
νοµοθεσία για την ασφάλεια των προϊόντων ή στη νοµοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, δεν επαρκούν για την επίτευξη του επιδιωκόµενου στόχου,
γ) την καταλληλότητα της διάταξης όσον αφορά το εάν είναι ενδεδειγµένη για την επίτευξη του επιδιωκόµενου στόχου, την ανταπόκριση σε αυτόν µε τρόπο συνεπή
και συστηµατικό και, ως εκ τούτου, την αντιµετώπιση
των κινδύνων που εντοπίζονται σε συγκρίσιµες δραστηριότητες κατά τρόπο παρόµοιο,
δ) τον αντίκτυπο στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις επιλογές των καταναλωτών και στην ποιότητα
των παρεχόµενων υπηρεσιών,
ε) τη δυνατότητα χρήσης λιγότερο περιοριστικών µέσων για την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού δηµόσιου συµφέροντος· όταν οι διατάξεις δικαιολογούνται µόνο µε βάση την προστασία των καταναλωτών και όταν οι
κίνδυνοι που εντοπίζονται περιορίζονται στη σχέση µεταξύ του επαγγελµατία και του καταναλωτή και, ως εκ
τούτου, δεν επηρεάζουν αρνητικά τρίτους, το αρµόδιο υπουργείο ή αρχή αξιολογεί συγκεκριµένα κατά πόσον ο
σκοπός µπορεί να επιτευχθεί µε λιγότερο περιοριστικά
µέσα από τον περιορισµό της πρόσβασης στις δραστηριότητες,
στ) την επίπτωση των νέων ή τροποποιούµενων διατάξεων, σε συνδυασµό µε άλλες απαιτήσεις που περιορίζουν την πρόσβαση στο επάγγελµα, ή την άσκηση του ε-

Κατά τη θέσπιση νέων ή την τροποποίηση υφιστάµενων νοµοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων για τον περιορισµό της πρόσβασης σε νοµοθετικά ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα ή της άσκησης των επαγγελµάτων αυτών,
εξασφαλίζεται ότι αυτές οι διατάξεις δεν εισάγουν, είτε
άµεσα είτε έµµεσα, διακρίσεις λόγω ιθαγένειας ή τόπου
διαµονής.
Άρθρο 143
Αιτιολόγηση βάσει σκοπών δηµόσιου συµφέροντος
(άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)
1. Το εκάστοτε αρµόδιο υπουργείο ή αρχή µεριµνά ώστε οι νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις για τον περιορισµό της πρόσβασης σε νοµοθετικά ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα ή της άσκησης των επαγγελµάτων αυτών,
µε τις οποίες επιδιώκεται η θέσπιση νέων ή η τροποποίηση υφιστάµενων ρυθµίσεων, να δικαιολογούνται βάσει
σκοπού δηµόσιου συµφέροντος.
2. Το εκάστοτε αρµόδιο υπουργείο ή αρχή εξετάζει, ειδικότερα, αν οι διατάξεις της παρ. 1 δικαιολογούνται αντικειµενικά προς τον σκοπό της διασφάλισης της δηµόσιας τάξης, της δηµόσιας ασφάλειας ή της δηµόσιας υγείας, ή βάσει επιτακτικών λόγων δηµόσιου συµφέροντος, όπως η διαφύλαξη της χρηµατοοικονοµικής ισορροπίας του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος, η προστασία των καταναλωτών, των αποδεκτών των υπηρεσιών και των εργαζοµένων, η διασφάλιση της ορθής απονοµής της δικαιοσύνης, η διασφάλιση της δικαιοσύνης
των εµπορικών συναλλαγών, η καταπολέµηση της απάτης και η πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, καθώς και η διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των φορολογικών ελέγχων, η ασφάλεια των µεταφορών, η προστασία του περιβάλλοντος, περιλαµβανοµένου του αστικού περιβάλλοντος, η υγεία των ζώων, η
διανοητική ιδιοκτησία, η διασφάλιση και διατήρηση της
εθνικής ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονοµιάς, οι
στόχοι κοινωνικής πολιτικής και οι στόχοι πολιτιστικής
πολιτικής.
3. Λόγοι αµιγώς οικονοµικής φύσης ή αµιγώς διοικητικοί λόγοι δεν αποτελούν επιτακτικούς λόγους δηµόσιου
συµφέροντος που δικαιολογούν τον περιορισµό της πρό-

Άρθρο 144
Αναλογικότητα
(άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)
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παγγέλµατος αυτού, και ειδικότερα τον τρόπο µε τον οποίο οι νέες ή τροποποιούµενες διατάξεις, σε συνδυασµό µε άλλες απαιτήσεις, συµβάλλουν στον ίδιο σκοπό
δηµόσιου συµφέροντος και είναι αναγκαίες για την επίτευξή του.
3. Κατά περίπτωση, εφόσον ενδείκνυται λόγω της φύσης και του περιεχοµένου της νέας ή τροποποιούµενης
διάταξης, το αρµόδιο υπουργείο ή αρχή εξετάζει, επίσης, τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Τη σύνδεση µεταξύ του πεδίου των δραστηριοτήτων που αφορούν ένα επάγγελµα ή περιορίζονται αποκλειστικά σε αυτό και του απαιτούµενου επαγγελµατικού προσόντος,
β) τη σύνδεση µεταξύ της πολυπλοκότητας των σχετικών δραστηριοτήτων και της ανάγκης να κατέχουν αυτοί
που εκτελούν τις εν λόγω δραστηριότητες ειδικά επαγγελµατικά προσόντα, ειδικότερα όσον αφορά στο επίπεδο, τη φύση και τη διάρκεια της κατάρτισης ή της πείρας
που απαιτείται,
γ) τη δυνατότητα να αποκτηθούν τα επαγγελµατικά
προσόντα µέσω εναλλακτικών οδών,
δ) αν και για ποιον λόγο οι αποκλειστικές δραστηριότητες που συνδέονται µε ορισµένα επαγγέλµατα µπορούν ή δεν µπορούν να ασκούνται από κοινού µε άλλα επαγγέλµατα,
ε) τον βαθµό αυτονοµίας στην άσκηση ενός νοµοθετικά ρυθµιζόµενου επαγγέλµατος και τον αντίκτυπο των
οργανωτικών και εποπτικών ρυθµίσεων στην επίτευξη
του επιδιωκόµενου στόχου, ειδικότερα όταν οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε ένα νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα ασκούνται υπό τον έλεγχο και την ευθύνη
ενός κατάλληλα ειδικευµένου επαγγελµατία και
στ) τις επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις που
ενδέχεται να µειώνουν ή να αυξάνουν την ασυµµετρία
πληροφόρησης µεταξύ επαγγελµατιών και καταναλωτών.
4. Κατά την εφαρµογή της περ. στ) της παρ. 2, το αρµόδιο υπουργείο ή αρχή αξιολογεί το αποτέλεσµα της
νέας ή τροποποιούµενης διάταξης, όταν συνδυάζεται µε
µία ή περισσότερες απαιτήσεις, λαµβάνοντας υπόψη ότι
το αποτέλεσµα µπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό, και,
συγκεκριµένα, τα ακόλουθα:
α) αποκλειστικές δραστηριότητες, προστατευόµενο επαγγελµατικό τίτλο ή οποιαδήποτε άλλη µορφή ρύθµισης κατά την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 3
του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78),
β) υποχρεώσεις υποβολής σε συνεχή επαγγελµατική
εξέλιξη,
γ) κανόνες σχετικούς µε την οργάνωση του επαγγέλµατος, την επαγγελµατική δεοντολογία και εποπτεία,
δ) υποχρεωτική εγγραφή σε επαγγελµατική οργάνωση
ή φορέα, συστήµατα καταχώρισης ή αδειοδότησης, ειδικότερα όταν αυτές οι απαιτήσεις συνεπάγονται την κατοχή συγκεκριµένου επαγγελµατικού προσόντος,
ε) ποσοτικούς περιορισµούς, ειδικότερα απαιτήσεις
που περιορίζουν τον αριθµό των αδειών άσκησης µιας

δραστηριότητας ή καθορίζουν έναν ελάχιστο ή µέγιστο
αριθµό υπαλλήλων, διευθυντών ή εκπροσώπων που διαθέτουν ειδικά επαγγελµατικά προσόντα,
στ) απαιτήσεις για συγκεκριµένη νοµική µορφή ή απαιτήσεις που σχετίζονται µε την εταιρική συµµετοχή ή τη
διοίκηση µιας εταιρείας, στον βαθµό που αυτές οι απαιτήσεις συνδέονται άµεσα µε την άσκηση του νοµοθετικά
ρυθµιζόµενου επαγγέλµατος,
ζ) εδαφικούς περιορισµούς, συµπεριλαµβανοµένων
των περιπτώσεων στις οποίες το επάγγελµα είναι νοµοθετικά ρυθµιζόµενο σε τµήµατα της επικράτειας µε τρόπο διαφορετικό από αυτόν µε τον οποίο είναι νοµοθετικά
ρυθµιζόµενο σε άλλα τµήµατα,
η) απαιτήσεις που περιορίζουν την άσκηση ενός νοµοθετικά ρυθµιζόµενου επαγγέλµατος από κοινού ή σε εταιρεία, καθώς και κανόνες περί ασυµβιβάστου,
θ) απαιτήσεις για ασφαλιστική κάλυψη ή άλλα µέσα
προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την
επαγγελµατική ευθύνη,
ι) απαιτήσεις γλωσσικών γνώσεων, στον βαθµό που είναι αναγκαίες για την άσκηση του επαγγέλµατος,
ια) απαιτήσεις για σταθερές ελάχιστες και/ή µέγιστες
τιµολογήσεις και
ιβ) απαιτήσεις όσον αφορά τη διαφήµιση.
5. Πριν από τη θέσπιση νέων ή την τροποποίηση υφιστάµενων διατάξεων, το αρµόδιο υπουργείο ή αρχή διασφαλίζει, επιπλέον, τη συµµόρφωση µε την αρχή της αναλογικότητας των απαιτήσεων που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την προσωρινή ή περιστασιακή παροχή υπηρεσιών, οι οποίες προβλέπονται στον Τίτλο ΙΙ του π.δ.
38/2010, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται:
α) αυτόµατη προσωρινή εγγραφή ή τυπική προσχώρηση σε επαγγελµατική οργάνωση ή σε επαγγελµατικό
φορέα, σύµφωνα µε την περ. α΄ του πρώτου εδαφίου
του άρθρου 6 του π.δ. 38/2010,
β) προηγούµενη δήλωση, σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 7 του π.δ. 38/2010, απαιτούµενα δικαιολογητικά,
σύµφωνα µε την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, ή οποιαδήποτε
άλλη αντίστοιχη απαίτηση και
γ) τέλη ή άλλες χρεώσεις που επιβαρύνουν τον πάροχο των υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση των διοικητικών
διαδικασιών που σχετίζονται µε την πρόσβαση σε νοµοθετικά ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα, ή την άσκησή των επαγγελµάτων αυτών.
6. Η παρ. 5 δεν εφαρµόζεται σε µέτρα τα οποία αποσκοπούν να διασφαλίσουν την τήρηση των ισχυόντων όρων και συνθηκών εργασίας, που εφαρµόζονται σύµφωνα µε το ενωσιακό δίκαιο.
7. Όταν οι διατάξεις που αναφέρονται στο παρόν αφορούν στη νοµοθετική ρύθµιση επαγγελµάτων υγείας και
έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών, το Υπουργείο Υγείας και κάθε αρµόδια αρχή λαµβάνουν υπόψη τον στόχο της διασφάλισης υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου.
8. Η τήρηση του παρόντος διασφαλίζεται και ελέγχεται από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή και την Επι-
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τροπή Αξιολόγησης Ποιότητας της Νοµοπαρασκευαστικής Διαδικασίας των άρθρων 63 και 64 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133).
9. Για την αξιολόγηση της αναλογικότητας σύµφωνα
µε τις παρ. 1 έως 5 του άρθρου 142 και το παρόν, συντάσσεται ειδική έκθεση, ύστερα από εισήγηση του συντονιστή (εθνικού εκπροσώπου) της παρ. 2 του άρθρου
59 του π.δ. 38/2010 και γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, η οποία περιλαµβάνεται στην Ανάλυση Συνεπειών Ρύθµισης του άρθρου 62 του
ν. 4622/2019.
Άρθρο 145
Πληροφόρηση και συµµετοχή
των ενδιαφερόµενων µερών
(άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)
1. Τα αρµόδια υπουργεία και οι αρµόδιοι φορείς θέτουν, µε τα κατάλληλα µέσα, πληροφορίες στη διάθεση
των πολιτών, των αποδεκτών των υπηρεσιών και άλλων
σχετικών ενδιαφερόµενων φορέων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που δεν ασκούν το συγκεκριµένο επάγγελµα, πριν από τη θέσπιση νέων ή την τροποποίηση υφιστάµενων νοµοθετικών, ή κανονιστικών διατάξεων που
περιορίζουν την πρόσβαση σε νοµοθετικά ρυθµιζόµενα
επαγγέλµατα ή την άσκηση των επαγγελµάτων αυτών.
2. Τα αρµόδια υπουργεία και οι αρµόδιοι φορείς εξασφαλίζουν καταλλήλως τη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων µερών και τους παρέχουν την ευκαιρία να
εκφράσουν τις απόψεις τους. Οι σχεδιαζόµενες ρυθµίσεις υπόκεινται σε διαβούλευση κατ’ εφαρµογή του άρθρου 61 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
Άρθρο 146
Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών - µελών
(άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)
1. Τα αρµόδια υπουργεία και οι αρµόδιοι φορείς λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών µε άλλα κράτη - µέλη για θέµατα που καλύπτει το παρόν Μέρος, καθώς και για τον συγκεκριµένο τρόπο νοµοθετικής ρύθµισης ενός επαγγέλµατος ή τα αποτελέσµατα αυτής της ρύθµισης. Για τον
σκοπό αυτόν οφείλουν να συνεργάζονται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω του συντονιστή της παρ. 2 του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).
2. Τα αρµόδια υπουργεία ενηµερώνουν την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή µέσω του συντονιστή της παρ. 2 του άρθρου
59 του π.δ. 38/2010 σχετικά µε τις δηµόσιες αρχές που
είναι υπεύθυνες για τη διαβίβαση και λήψη πληροφοριών

για τους σκοπούς της εφαρµογής της παρ. 1.
Άρθρο 147
Διαφάνεια
(άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)
1. Οι λόγοι βάσει των οποίων θεωρείται ότι οι διατάξεις, που αξιολογούνται σύµφωνα µε το παρόν Μέρος,
είναι δικαιολογηµένες και αναλογικές, και οι οποίοι, µαζί
µε τις διατάξεις, κοινοποιούνται από τον αρµόδιο υπουργό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω της αρχής της παρ. 5
του άρθρου 59 Ε του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), καταγράφονται µε µέριµνα του αρµόδιου υπουργείου, µέσω της ίδιας αρχής, στη βάση δεδοµένων για τα νοµοθετικά ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα που τηρείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 59 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου
2005 σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών
προσόντων (L 255).
2. Τα αρµόδια υπουργεία και τα άλλα ενδιαφερόµενα
µέρη µπορούν να υποβάλλουν παρατηρήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στο κράτος - µέλος που έχει κοινοποιήσει τις διατάξεις και τους λόγους βάσει των οποίων
θεωρείται ότι είναι δικαιολογηµένες και αναλογικές.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Άρθρο 148
Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας για το Ελληνογερµανικό Ίδρυµα Νεολαίας

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει η παρ.1
του άρθρου 28 του Συντάγµατος,. η Συµφωνία µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας για το Ελληνογερµανικό Ίδρυµα Νεολαίας, που υπεγράφη στο Βερολίνο, στις 4 Ιουλίου 2019, το κείµενο της
οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και γερµανική
γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο 149
Εφαρµοστική διάταξη της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας
της Γερµανίας για το Ελληνογερµανικό
Ίδρυµα Νεολαίας
Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και των κατά περίπτωση συναρµοδίων Υπουργών ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα τεχνικού και
λεπτοµερειακού χαρακτήρα σχετικά µε την υλοποίηση
της Συµφωνίας που δεν ρυθµίζονται από αυτή.
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 150
Θέµατα Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής Τροποποίηση των άρθρων 32 και 61 του ν. 4653/2020
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4653/2020 (Α΄12)
τροποποιείται η περ. θ΄ και η παράγραφος διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται:
α) οι προϋποθέσεις, το αρµόδιο όργανο και η διαδικασία για την ίδρυση των Κ.Η.Ε., τα οποία ιδρύονται ύστερα από γνώµη της Εποπτικής Επιστηµονικής Επιτροπής,
β) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταχώρισης των
Κ.Η.Ε. σε ειδικό Μητρώο, το οποίο τηρείται στο αρµόδιο
Τµήµα της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθώς και
κάθε θέµα σχετικό µε την τήρηση του Μητρώου αυτού,
γ) οι όροι και οι προϋποθέσεις οργάνωσης των εξετάσεων, καθώς και το πρόγραµµα εξετάσεων,
δ) ο τρόπος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εξετάσεων,
ε) ειδικότερα θέµατα, σχετικά µε τη λειτουργία της
πλατφόρµας ηλεκτρονικών εξετάσεων, ύστερα από γνώµη του Ι.Τ.Υ.Ε.,
στ) η διαδικασία αξιολόγησης,
ζ) ο τρόπος έκδοσης αποτελεσµάτων,
η) ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται,
θ) η σύσταση και συγκρότηση όλων των αναγκαίων για
τη διεξαγωγή των εξετάσεων ατοµικών και συλλογικών
οργάνων, οι αρµοδιότητές τους και κάθε θέµα σχετικό µε
τη λειτουργία τους,
ι) τα ψηφιακά αντικείµενα πέραν αυτών που ορίζονται
στην παρ. 2 του άρθρου 28, στα οποία η γνώση χειρισµού Η/Υ µπορεί να πιστοποιείται µε το Κ.Π.Π.»
2. Το άρθρο 61 του ν. 4653/2020 αντικαθίσταται από
τότε που ίσχυσε ως εξής:
«Άρθρο 61
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄
Κατά την πρώτη εφαρµογή των εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής το
έτος 2021, δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις έχουν
αποκλειστικά οι µαθητές της Γ΄ Γυµνασίου του σχολικού
έτους 2018-2019 που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό πρόγραµµα της υπό στοιχεία 211455/Δ2/6.12.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-

των (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ– Μ5Η), καθώς και οι µαθητές
που θα ολοκληρώσουν παρόµοιο πρόγραµµα το σχολικό
έτος 2020-2021. Κατά το έτος 2022, δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις έχουν οι µαθητές που θα ολοκληρώσουν παρόµοιο πρόγραµµα το σχολικό έτος 2021-2022.»
Άρθρο 151
Πρόγραµµα «Ψηφιακή Μέριµνα»
1. Είναι δυνατή η εκπόνηση προγράµµατος για την ενίσχυση οικογενειών µε εξαρτώµενα τέκνα που φοιτούν
σε εκπαιδευτικές δοµές µέσω συστήµατος επιταγών
(Voucher) που θα διατεθούν στους δικαιούχους για την
αγορά τεχνολογικού εξοπλισµού, µε τίτλο «Ψηφιακή
Μέριµνα», για το σχολικό έτος 2020-2021, το οποίο χρηµατοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο
σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, και θα υλοποιηθεί από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του προγράµµατος, τα αρµόδια για την υλοποίηση όργανα και
κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηµατοδότηση, υλοποίηση, τη λειτουργία και την
εκτέλεση του προγράµµατος.
Άρθρο 152
Περιπτώσεις µετεγγραφών φοιτητών που υπάγονται
στην Επιτροπή του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 Τροποποίηση του άρθρου 77 του ν. 4386/2016
Το άρθρο 77 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 77
Η Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4692/2020
(Α΄ 111) εξετάζει τις κάτωθι περιπτώσεις:
α) Αιτήσεις µετεγγραφής από φοιτητές Τµηµάτων τα
οποία ανήκουν στην οµάδα αντιστοίχισης «Εικαστικών
Τεχνών» των Πανεπιστηµίων, όπως αυτή καθορίζεται µε
την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 73 του
ν. 4692/2020 (Α΄ 111).
β) Αιτήσεις µετεγγραφής από φοιτητές Προγραµµάτων Σπουδών, τα οποία ανήκουν στις οµάδες αντιστοίχισης των Α.Ε.Α. όπως αυτές καθορίζονται µε την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων σύµφωνα
µε την παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 4692/2020.
γ) Οι φοιτητές Α.Ε.Ι. µε αναπηρία τουλάχιστον 67%,
βάσει αποδεικτικών των ΚΕ.Π.Α., δύνανται να µετεγγράφονται στην πόλη όπου ακολουθούν τη θεραπευτική
τους αγωγή, στα αντίστοιχα τµήµατα των Σχολών της ίδιας επιστηµονικής ή γνωστικής κατεύθυνσης, που έχουν την ίδια διάρκεια σπουδών και στα οποία τα γνωστικά αντικείµενα των µελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν σε
αυτά, είναι κατά πλειοψηφία ίδια ή εξαιρετικώς συναφή
µεταξύ τους, και επίσης λαµβάνοντας υπόψη τους τίτλους των αντίστοιχων Σχολών, Τµηµάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων αυτών, καθώς και τα παρεχόµενα επαγγελµατικά δικαιώµατα, όπου αυτά υφίστανται.»
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Άρθρο 153
Εκλογές οργάνων διοίκησης στη Σχολή Οικονοµικών
Επιστηµών του Ιονίου Πανεπιστηµίου - Τροποποίηση
του άρθρου 10 του ν. 4559/2018
Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10 του
ν. 4559/2018 (Α’ 142) καταργείται και η παρ. 10 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Οι διαδικασίες συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Σχολών που ιδρύονται µε την παρ.
1 ολοκληρώνονται το αργότερο µέχρι τις 31.1.2019. Οι
εκλογές για ανάδειξη Κοσµήτορα προκηρύσσονται από
τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστηµίου έως τις
31.10.2018. Αν ο Πρύτανης δεν προκηρύξει εκλογές µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, η αρµοδιότητά του αυτή περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.»
Άρθρο 154
Ισχύς αποφάσεων για τις αµοιβές µελών συλλογικών
οργάνων της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης
(ΕΘ.Α.Α.Ε.) - Τροποποίηση του άρθρου 59
του ν. 4653/2020
Η παρ. 14 του άρθρου 59 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12)αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Η ισχύς των κοινών αποφάσεων των Υπουργών
Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 3, της
παρ. 4 του άρθρου 4 και της παρ. 3 του άρθρου 13, άρχεται από την ηµεροµηνία συγκρότησης των συλλογικών
οργάνων της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και
οι αµοιβές, οικονοµικές παροχές ή αποζηµιώσεις που
προβλέπονται σε αυτές καταβάλλονται στα µέλη των
συλλογικών οργάνων από την ηµεροµηνία ανάληψης
των καθηκόντων τους.»
Άρθρο 155
Ρυθµίσεις για τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) - Τροποποίηση των άρθρων 14 και 21
του ν. 4115/2013
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24)
µετά την περ. κα΄ προστίθενται περ. κβ΄, κγ΄ και κδ΄ και
η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
ιδίως:
α) µελετά, αναπτύσσει, οργανώνει και εφαρµόζει τις
προδιαγραφές των συστηµάτων πιστοποίησης των εισροών της µη τυπικής εκπαίδευσης,
β) καταρτίζει και τηρεί τα µητρώα των πιστοποιηµένων
δοµών, εκπαιδευτών, στελεχών δια βίου συµβουλευτικής
και ελεγκτών - αξιολογητών των δοµών αυτών,
γ) ασκεί συνεχή έλεγχο και αξιολογεί τη λειτουργία
των πιστοποιηµένων δοµών της µη τυπικής εκπαίδευσης,
περιλαµβανοµένων και των φορέων παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και των φορέων παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών επαγγελµατικού προσανατολισµού,
δ) εισηγείται την έκδοση κανονιστικού πλαισίου για τις
προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία πιστοποίησης των δοµών, των επαγγελµατικών περιγραµµάτων,

των προγραµµάτων της µη τυπικής εκπαίδευσης, περιλαµβανοµένων των φορέων παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και των φορέων παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών επαγγελµατικού προσανατολισµού,
ε) υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων για τη χάραξη κατευθύνσεων, το σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό µέτρων πολιτικής για τη
συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη του συστήµατος πιστοποίησης των εισροών της µη τυπικής εκπαίδευσης,
στ) συνεργάζεται µε διεθνείς ή ευρωπαϊκούς φορείς ή
φορείς άλλων χωρών, οι οποίοι έχουν ανάλογο σκοπό,
εκπροσωπεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
σε όργανα διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισµών σε ζητήµατα πιστοποίησης εισροών, αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων και επαγγελµατικού προσανατολισµού και συµβουλευτικής, παρακολουθεί τις διεθνείς και
τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στα ζητήµατα αυτά, εκπονεί τις
αναγκαίες έρευνες, µελέτες και εµπειρογνωµοσύνες,
οργανώνει σχετικές εκδηλώσεις και εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων τη διαµόρφωση της
δηµόσιας πολιτικής, των κανόνων και των προγραµµάτων που αφορούν τα συστήµατα πιστοποίησης των εισροών και εκροών της µη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης µάθησης, καθώς και του επαγγελµατικού προσανατολισµού και συµβουλευτικής,
ζ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων την έκδοση κανονιστικού πλαισίου για τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία πιστοποίησης των
προσόντων, περιλαµβανοµένου συστήµατος εξέτασης,
αξιολόγησης και επικύρωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων
και ικανοτήτων όσων επιθυµούν την αναγνώριση και πιστοποίηση των προσόντων τους, εφαρµόζει το κανονιστικό πλαίσιο, τηρεί µητρώο όσων έχουν πιστοποιηθεί
και ενηµερώνει το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραµµατείας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας,
η) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων την έκδοση κανονιστικού πλαισίου για τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία αδειοδότησης φορέων πιστοποίησης των προσόντων, αδειοδοτεί τους φορείς αυτούς, ελέγχει την εφαρµογή του κανονιστικού
πλαισίου και τηρεί µητρώο των φορέων που έχουν αδειοδοτηθεί,
θ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων για την έκδοση κανονιστικού πλαισίου για την απονοµή τίτλων της µη τυπικής εκπαίδευσης, όπως τα διπλώµατα αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης, τα πιστοποιητικά, οι βεβαιώσεις επάρκειας και άλλοι τίτλοι που
βεβαιώνουν επαγγελµατική κατάρτιση που έχει περατωθεί επιτυχώς, καθώς και επαγγελµατική κατάρτιση που έχει περατωθεί επιτυχώς και που µπορεί να απαιτείται
συµπληρωµατικά προς τους κύκλους σπουδών του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος,
ι) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων για την έκδοση κανονιστικού πλαισίου για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των κατόχων
προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης,
ια) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων για την έκδοση κανονιστικού πλαισίου για την αναγνώριση της ισοτιµίας των τίτλων που απονέµονται από
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ελληνικούς φορείς επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν καταργηθεί, καθώς και την αναγνώριση της ισοτιµίας τίτλων επαγγελµατικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης της αλλοδαπής, µε εξαίρεση αυτών της
ανώτατης εκπαίδευσης,
ιβ) εκπονεί τα πρότυπα και τα µέσα που αφορούν την
αναγνώριση και πιστοποίηση των προσόντων, αναπτύσσει τη σχετική τεχνογνωσία και συνεργάζεται µε τους
φορείς της δια βίου µάθησης, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός του και οι στόχοι των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και
η΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3879/2010
(Α΄163),
ιγ) παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες και καθοδήγηση στους ενδιαφερόµενους φορείς σχετικά µε τη συσχέτιση των εθνικών προσόντων, µέσω του Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων, µε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων,
ιδ) αναπτύσσει κριτήρια και πρότυπες µεθόδους αξιολόγησης ανθρώπινου δυναµικού για εκπαίδευση και κατάρτιση,
ιε) αναπτύσσει την επικοινωνία και συντονίζει τη δράση των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού, µε σκοπό τη βελτίωση των ήδη παρεχόµενων υπηρεσιών, µέσω της συνεχούς ενηµέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών,
ιστ) συνεργάζεται για θέµατα της αρµοδιότητάς του
µε Οργανισµούς, Κέντρα και Ινστιτούτα της ηµεδαπής
και της αλλοδαπής προς επίτευξη των στόχων του,
κστ) εκπονεί και αναθέτει έρευνες, µελέτες και προγράµµατα για την επίτευξη των σκοπών του,
ιζ) σχεδιάζει και υλοποιεί προγράµµατα που εντάσσονται στους σκοπούς του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., είτε από τον ίδιο
τον Οργανισµό είτε σε συνεργασία µε άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, στο πλαίσιο εθνικών, ευρωπαϊκών και διακρατικών προγραµµάτων,
ιη) µεριµνά για τη διασφάλιση της ποιότητας της δια
βίου µάθησης και της δια βίου Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΣΥ.Ε.Π.), σε συνεργασία
µε τους λοιπούς αρµόδιους δηµόσιους φορείς,
ιθ) διενεργεί ελεγκτικό έργο για λογαριασµό άλλων
φορέων του δηµόσιου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
κ) σχεδιάζει, παράγει και διαχειρίζεται τις απαραίτητες
βάσεις δεδοµένων και τα κάθε µορφής λογισµικά εργαλεία, που κρίνονται απαραίτητα για την αποτελεσµατική
άσκηση των αρµοδιοτήτων του και την εκπλήρωση των
σκοπών του, είτε από το ίδιο το νοµικό πρόσωπο είτε σε
συνεργασία µε άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,
στο πλαίσιο εθνικών, ευρωπαϊκών και διακρατικών προγραµµάτων,
κα) πραγµατοποιεί κάθε σχετική µε τις ανωτέρω αρµοδιότητες δραστηριότητα που του αναθέτει ο Υπουργός
Παιδείας και Θρησκευµάτων µε απόφασή του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
κβ ) αναπτύσσει σύστηµα πιστοποίησης επάρκειας
προσόντων Συµβούλων σταδιοδροµίας /επαγγελµατικού
προσανατολισµού µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας
στο πλαίσιο της δια βίου ΣΥ.Ε.Π. και κατάταξή τους σε επίπεδα πιστοποίησης.
Για τις ανάγκες της πιστοποίησης επάρκειας προσόντων Συµβούλων σταδιοδροµίας/επαγγελµατικού προσανατολισµού, συνιστώνται:
α) Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Πιστοποίησης επάρκειας προσόντων Συµβούλων Σταδιοδροµίας/Επαγγελ-

µατικού Προσανατολισµού (Κ.Ε.Ε.ΠΙ.Σ.Σ.Ε.Π.), µε αποφασιστικές και εισηγητικές, προς το Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αρµοδιότητες για τα θέµατα προετοιµασίας, οργάνωσης, διεξαγωγής και έκδοσης των αποτελεσµάτων
των
εξετάσεων
πιστοποίησης.
Η
Κ.Ε.Ε.ΠΙ.Σ.Σ.Ε.Π. απαρτίζεται από:
i) δύο (2) εκπροσώπους του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εκ των οποίων ο ένας είναι ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, ο
οποίος ορίζεται ως πρόεδρος, µε αναπληρωτή του τον
Προϊστάµενο του Τµήµατος Επιστηµονικής Στήριξης
Στελεχών και Φορέων ΣΥ.Ε.Π. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ο άλλος µέλος του προσωπικού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε εµπειρία
στα θέµατα εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων, ο οποίος ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, από το Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
ii) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
iii) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και
iv) έναν (1) επιστήµονα µε ειδίκευση στη συµβουλευτική σταδιοδροµίας/επαγγελµατικού προσανατολισµού,
µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από το Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
Η θητεία των µελών της Κ.Ε.Ε.ΠΙ.Σ.Σ.Ε.Π. είναι τριετής.
β) Επιτροπή Κατάρτισης Θεµάτων των Εξετάσεων και
Μεθόδων Αξιολόγησης (Ε.Κ.Θ.Ε.Μ.Α.) η οποία απαρτίζεται από τα ακόλουθα µέλη, τα οποία ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.:
i) δύο (2) εκπροσώπους του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, εκ των οποίων ο ένας είναι µέλος του προσωπικού της Διεύθυνσης
Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου στη
συµβουλευτική/επαγγελµατικό προσανατολισµό, ο οποίος ορίζεται ως Συντονιστής της επιτροπής, και ο άλλος
µέλος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., και
ii) έναν (1) επιστήµονα µε ειδίκευση στη συµβουλευτική σταδιοδροµίας/επαγγελµατικό προσανατολισµό.
Η Ε.Κ.Θ.Ε.Μ.Α. έχει εισηγητικές αρµοδιότητες προς
το Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την εκπόνηση τράπεζας θεµάτων και τον επαναπροσδιορισµό των µεθόδων και κριτηρίων αξιολόγησης των υποψήφιων προς πιστοποίηση.
Η θητεία των µελών της επιτροπής είναι τριετής.
γ) Η Κ.Ε.Ε.ΠΙ.Σ.Σ.Ε.Π. και η Ε.Κ.Θ.Ε.Μ.Α. συγκροτούνται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η οποία δεν
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος
«Διαύγεια», σύµφωνα µε τα άρθρα 75 έως 83 του ν.
4727/2020 (Α΄184).
κγ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.:
κγα) Εξειδικεύεται το περιεχόµενο του συστήµατος πιστοποίησης επάρκειας προσόντων Συµβούλων σταδιοδροµίας/επαγγελµατικού προσανατολισµού, καθορίζονται οι όροι, τα προσόντα που απαιτούνται, οι προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής στη
διαδικασία πιστοποίησης των υποψηφίων, συµπεριλαµβανοµένων όσων εµπίπτουν σε κατηγορίες φυσικώς αδυνάτων, µε βάση τίτλους εκπαίδευσης και, όπου απαι-
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τείται, εξετάσεις, γραπτές ή προφορικές, ή και εξετάσεις
προσοµοίωσης µιας ατοµικής συνεδρίας συµβουλευτικής σταδιοδροµίας/επαγγελµατικού προσανατολισµού,
οι µέθοδοι και τα κριτήρια αξιολόγησης για την πιστοποίηση και για την κατάταξή τους σε επίπεδα, ο τύπος και
το περιεχόµενο του πρωτότυπου και του αντιγράφου του
πιστοποιητικού, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανανέωσης της πιστοποίησης αυτής, καθώς και η δυνατότητα ένταξής τους σε επίπεδα του µητρώου της
περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 21.
Με την ίδια απόφαση προβλέπονται επίσης, οι ιδιότητες και το έργο αυτών που συµµετέχουν µε οποιαδήποτε
ιδιότητα στην προετοιµασία, οργάνωση, διεξαγωγή και
έκδοση αποτελεσµάτων των εξετάσεων πιστοποίησης.
κγβ) Συνιστώνται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οµάδες έργου
πρόσκαιρου χαρακτήρα:
i) εξεταστικών κέντρων γραπτής εξέτασης µε Υπεύθυνο του Κέντρου, Γραµµατέα, βοηθητικό προσωπικό, επιτηρητές, και αξιολογητές φυσικώς αδυνάτων, αν απαιτείται,
ii) εξεταστικών κέντρων προσοµοίωσης ατοµικής συνεδρίας συµβουλευτικής σταδιοδροµίας/επαγγελµατικού προσανατολισµού, µε Υπεύθυνο του Κέντρου, Γραµµατέα και βοηθητικό προσωπικό,
iii) βαθµολογικών κέντρων µε Υπεύθυνο του Κέντρου,
Γραµµατέα και βοηθητικό προσωπικό.
κγγ) Καθορίζεται το έργο των οµάδων έργου, ο τρόπος λειτουργίας, ο τρόπος και η διαδικασία ορισµού των
µελών της Κ.Ε.Ε.ΠΙ.Σ.Σ.Ε.Π. και της Ε.Κ.Θ.Ε.Μ.Α.. Με
την ίδια απόφαση καθορίζονται, επίσης, το ύψος και ο
τρόπος καταβολής, στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. των εξετάστρων
για τη συµµετοχή στη διεξαγωγή των κάθε είδους εξετάσεων της παρούσας περίπτωσης και των ανταποδοτικών
τελών για την κάλυψη δαπανών, ελέγχου πληρότητας
των αιτήσεων, αξιολόγησης της γραπτής εξέτασης και
της εξέτασης προσοµοίωσης ατοµικής συνεδρίας συµβουλευτικής σταδιοδροµίας/επαγγελµατικού προσανατολισµού, για την τήρηση του µητρώου της περ. δ της
παρ. 1 του άρθρου 21, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο,
τεχνικό ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα θέµα. Ο ορισµός
των µελών και των οµάδων έργου πρόσκαιρου χαρακτήρα και όσων συµµετέχουν µε οποιαδήποτε ιδιότητα στην
προετοιµασία, οργάνωση, διεξαγωγή και έκδοση αποτελεσµάτων ορίζονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Οι οµάδες έργου συγκροτούνται µε αποφάσεις του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Προγράµµατος «Διαύγεια», σύµφωνα µε τα άρθρα 75 έως 83 του ν. 4727/2020 (Α΄184).
κδ) Σε όσους συµµετέχουν στην προετοιµασία, οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη εξετάσεων των περ.
κβ΄ και κγ΄, καταβάλλεται αποζηµίωση, η οποία καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία για τα µέλη των οργάνων και οµάδων των ως άνω περιπτώσεων δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο και καταβάλλεται σύµφωνα µε
τις προϋποθέσεις των εδαφίων τρίτο και πέµπτο της
παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄176). Για τα
λοιπά πρόσωπα που συµµετέχουν, στις εξετάσεις πιστοποίησης, η ανωτέρω αποζηµίωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το όριο των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ τον µήνα
και, σε κάθε περίπτωση, το όριο των τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) ευρώ το έτος. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτο-

µερειακού χαρακτήρα θέµα.
Οι δαπάνες για την εφαρµογή της παρούσας βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισµό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
και δεν προκαλούν επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισµού.».
2. Η περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4115/2013
αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Μητρώο Συµβούλων Σταδιοδροµίας/ Επαγγελµατικού Προσανατολισµού.»
3. Οι ενταγµένοι στο Υποµητρώο Στελεχών Συµβουλευτικής Επαγγελµατικού Προσανατολισµού επιπέδου
Α1 (ανωτέρου επιπέδου - αξιολογητών) του Υποµητρώου Στελεχών Συµβουλευτικής Επαγγελµατικού Προσανατολισµού επιπέδου Α΄ (ανωτέρου επιπέδου) του Μητρώου Στελεχών Συµβουλευτικής Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21
του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, αυτοδικαίως εντάσσονται στο Μητρώο Συµβούλων Σταδιοδροµίας/Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
Επιπέδου Α1 (ανωτέρου επιπέδου - αξιολογητών), όπως
το τελευταίο µετονοµάζεται, από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 156
Δαπάνη Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
για διδακτικά βιβλία των Επαγγελµατικών Λυκείων
(ΕΠΑ.Λ.) σχολικού έτους 2019-2020
Η δαπάνη, ύψους εκατόν ενενήντα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και εβδοµήντα τεσσάρων λεπτών (190.759,74 ευρώ), του Ελληνικού Δηµοσίου, η οποία αφορά σε ληξιπρόθεσµη οφειλή του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων προς το Ίδρυµα Ευγενίδου,
λόγω της διανοµής διδακτικών βιβλίων στους µαθητές
των ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2019-2020, θεωρείται
νόµιµη και αναγνωρίζεται, εκκαθαρίζεται και εξοφλείται
σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
Άρθρο 157
Ρυθµίσεις για τα Ξενόγλωσσα
Προγράµµατα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.)
1. Ξενόγλωσσα Προγράµµατα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), τα οποία έχουν ιδρυθεί δυνάµει του άρθρου 44 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195), πριν από την κατάργησή του µε το άρθρο 130
του ν. 4692/2020 (Α΄111), εξακολουθούν να λειτουργούν νοµίµως µε τα όργανα διοίκησης και τη συγκρότηση που είχαν αυτά κατά την έναρξη ισχύος του
ν. 4692/2020 έως και τη λήξη της θητείας τους.
2. Τα Ξ.Π.Σ. της παρ. 1 δύνανται, µε απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., να τροποποιήσουν την απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας τους, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 82 του ν. 4692/2020, προκειµένου να
προσαρµοστούν στις διατάξεις των άρθρων 82 έως 87
του ν. 4692/2020, µε την επιφύλαξη της παρ. 1.
3. Κατ’ εξαίρεση στα όργανα διοίκησης των Ξ.Π.Σ. της
παρ. 2 δύνανται να συµµετέχουν αφυπηρετήσαντες ή Οµότιµοι Καθηγητές αποκλειστικά για µία (1) επιπλέον θητεία, µετά τη λήξη της τρέχουσας θητείας αυτών, κατόπιν σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του οικείου
Α.Ε.Ι..
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Άρθρο 158
Θέµατα λειτουργίας του Ιδρύµατος
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2158/1993 (Α΄ 109) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το διοικητικό συµβούλιο αποτελείται από επτά (7)
τακτικά και ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη µε τετραετή
θητεία, τα οποία είναι εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα
µέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), διακεκριµένοι επιστήµονες ή προσωπικότητες. Με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων ορίζονται τα
µέλη του Συµβουλίου, καθώς και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος µεταξύ αυτών. Ο Πρόεδρος του Ι.Κ.Υ. είναι
πλήρους, αλλά όχι αποκλειστικής απασχόλησης. Εάν ο
Πρόεδρος έχει την ιδιότητα µέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. οποιασδήποτε βαθµίδας, εντάσσεται αυτοδικαίως σε καθεστώς
µερικής απασχόλησης στο Α.Ε.Ι. όπου υπηρετεί για όσο
χρονικό διάστηµα διαρκεί η θητεία του, σύµφωνα µε την
παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).»
2. Η έναρξη ισχύος της παρ. 1 άρχεται από 19.8.2020.
Άρθρο 159
Αναστολή άσκησης καθηκόντων –
Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
Τροποποιείται η περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 24 του
ν. 4009/2011 (Α΄195) και η παράγραφος διαµορφώνεται
ως εξής:
«4. Σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους ως
καθηγητές τελούν:
α) υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί
που δεν είναι βουλευτές,
β) περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και δήµαρχοι,
γ) γενικοί και ειδικοί γραµµατείς υπουργείων και όσοι
κατέχουν θέσεις σε διεθνείς οργανισµούς,
δ) γενικοί γραµµατείς αποκεντρωµένων διοικήσεων
και
ε) ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ο Πρόεδρος του Συµβούλιου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (Σ.Ο.Ε), που προβλέπεται στο
άρθρο 47 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110), πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διοικητές, υποδιοικητές, καθώς και οι αναπληρωτές τους σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στον
δηµόσιο τοµέα, µε εξαίρεση τα ερευνητικά κέντρα και τα
ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258)
που υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, φορείς που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων µε την επιφύλαξη αυτών που αναφέρονται ρητώς στο παρόν άρθρο, τους φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και τα µη κερδοσκοπικά και κοινωφελή ιδρύµατα. Δεν τελούν σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους ως καθηγητές οι
αναπληρωτές διοικητές των ανωτέρω νοµικών προσώπων, εφόσον επιλέξουν την πλήρη και αποκλειστική απασχόλησή τους στο Πανεπιστήµιο και την άσκηση του κλινικού και εργαστηριακού έργου σε πανεπιστηµιακή κλινική, εργαστήριο ή µονάδα νοσοκοµείου του Ε.Σ.Υ..

Ο χρόνος κατά τον οποίο καθηγητής µπορεί να διατελεί σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του, καθορίζεται µε τον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος, δεν µπορεί, όµως, σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει τα οκτώ (8) συνολικά έτη. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου,
ο χρόνος αναστολής που διανύθηκε έως τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου δεν λαµβάνεται υπόψιν.»
Άρθρο 160
Ζητήµατα έκτακτης προµήθειας µέσων ατοµικής
υγιεινής ή συλλογικής προστασίας - Τροποποίηση
του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2
του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
Στο άρθρο 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2
του ν. 4682/2020, τροποποιούνται οι παρ. 2, 3 και 4 και το
άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 12
Ζητήµατα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
1. Σε περίπτωση προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ του
άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αποφυγής και περιορισµού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), και για όσο
χρονικό διάστηµα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση, η εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραµµάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των Α.Ε.Ι., δύναται να διενεργείται
µε µεθόδους και µέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής εθνικής διάταξης.
2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,
και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει την 31η.3.2021, διαδικασίες έκτακτης προµήθειας κάθε ενδεδειγµένου µέσου ατοµικής υγιεινής ή
συλλογικής προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και παροχής υπηρεσιών απολύµανσης, µπορούν να διενεργούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθώς και από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρµοδιότητας ή εποπτείας του, µε απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων
της Οδηγίας 2014/24/Ε.Ε., όπως εκάστοτε αναπροσαρµόζονται και ισχύουν. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να διενεργείται η κατανοµή των ειδών στις εκπαιδευτικές δοµές και να ορίζεται
η ειδικότερη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής. Η
παράδοση των ειδών µπορεί να πραγµατοποιείται και απευθείας από τον ανάδοχο στον οικείο δήµο, µε βάση
την απόφαση κατανοµής του προηγούµενου εδαφίου. Η
παραλαβή γίνεται από τριµελή επιτροπή που αποτελείται
από υπαλλήλους του δήµου, µε µέριµνα του οποίου τα
προµηθευόµενα είδη παραδίδονται αµελλητί στις εκπαιδευτικές δοµές, σύµφωνα µε την ως άνω απόφαση κατανοµής. Για την παραλαβή στις περιπτώσεις των δύο
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προηγούµενων εδαφίων συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο εις διπλούν, το ένα εκ των οποίων αποστέλλεται
αµελλητί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η
εξόφληση του προµηθευτή είναι δυνατόν να πραγµατοποιείται και τµηµατικά για το µέρος εκείνο των αγαθών
για το οποίο βεβαιώνεται η παραλαβή.
3. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,
και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει την 31η.3.2021, διαδικασίες έκτακτης προµήθειας ειδών κάθε είδους υγειονοµικού υλικού, πάσης φύσεως φαρµάκων και κάθε ενδεδειγµένου µέσου ατοµικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη διασπορά
του κορωνοϊού COVID-19, µπορούν να διενεργούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες νοσοκοµείων, κλινικών, µονάδων και εργαστηρίων των Α.Ε.Ι. από την ανά περίπτωση αρµόδια αναθέτουσα αρχή, που εµπίπτει στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων
της Οδηγίας 2014/24/Ε.Ε., όπως εκάστοτε αναπροσαρµόζονται και ισχύουν.
4. Για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, διαδικασίες έκτακτης
προµήθειας εξοπλισµού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρµας λογισµικού για την υποστήριξη αναγκών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προγραµµάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρµοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δηµοσίων συµβάσεων και της παρ. 4
του άρθρου 88 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). Οι σχετικές
προσκλήσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής για χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών
και η σύµβαση ανατίθεται µε µοναδικό κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή.»

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, τη διαδικασία αποδοχής
δωρεών από τρίτους και ως προς ειδικά διοικητικά θέµατα για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δοµών
και τη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
που έχει παραταθεί µε το άρθρο 287 του ν. 4738/2020
(Α΄ 207), παρατείνεται έως τις 31.3.2021. Η παρ. 3 του
άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο
2 του ν. 4690/2020 ισχύει και για το ακαδηµαϊκό έτος
2020-2021.
Άρθρο 162
Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι.
µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
1. Κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων µέτρων για
τον περιορισµό του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστηµα
που δεν µπορεί να υπερβαίνει την 31η.3.2021, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) πραγµατοποιούνται
µε ηλεκτρονική ψηφοφορία οι ακόλουθες εκλογικές διαδικασίες:
α) η ανάδειξη του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε την
παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), καθώς
και η ανάδειξη των µελών του Ειδικού Επταµελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης των
Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου
53 του ν. 4485/2017,
β) η ανάδειξη εκπροσώπων µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιµέρους ακαδηµαϊκών µονάδων (Τοµείς,
Τµήµατα, Σχολές),
γ) η ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Δ.Ε.Π. στα
συλλογικά όργανα των Τµηµάτων ή Σχολών των Α.Ε.Ι..
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών
διαδικασιών του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 161
Παράταση ισχύος ρυθµίσεων αρµοδιότητας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
για την αντιµετώπιση της διασποράς
και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 163
Αξιολόγηση στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής Τροποποίηση των άρθρων 112 και 113
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)

Η ισχύς των άρθρων εξηκοστού πέµπτου της από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 8), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),
τεσσαρακοστού πρώτου της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε µε
το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), καθώς και της
παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου και της παρ. 2 του
άρθρου τριακοστού έβδοµου της από 1.5.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 2 του ν. 4690/2020, ως προς τις διαδικασίες

1. Στο άρθρο 112 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) επέρχονται
οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) καταργείται το πέµπτο
εδάφιο της παρ. 2, β) καταργείται το πέµπτο εδάφιο της
περ. α΄ της παρ. 3 και γ) στο δεύτερο εδάφιο της υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ της παρ. 3 διαγράφονται το σηµείο
στίξης «,» και οι λέξεις «µε εξαίρεση το µάθηµα «Φυσική
Αγωγή» «και οι παρ. 2 και 3 διαµορφώνονται ως εξής:
«2. Οι µαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1, παραπέµπονται το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου,
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πριν την έναρξη των µαθηµάτων του επόµενου σχολικού
έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν
στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός επίδοσης είναι µικρότερος από δέκα (10). Για τα µαθήµατα της Οµάδας Α΄ οι
εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύµφωνα µε τη
διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων. Ο βαθµός της
εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθµός του µαθητή στο
εξεταζόµενο µάθηµα. Για τα µαθήµατα της Οµάδας Β΄ οι
εξετάσεις είναι προφορικές. Οι µαθητές δεν αξιολογούνται στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής.
Στην επιτροπή συµµετέχουν ο Διευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που
έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα. Ο µέσος όρος
των βαθµών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθµός του µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα.
Οι µαθητές, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο
του Σεπτεµβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής, επαναλαµβάνουν τη φοίτηση.
3. α) Οι µαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου που
δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 παραπέµπονται
το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου του ίδιου έτους
σε ειδική εξεταστική περίοδο για να εξεταστούν στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός επίδοσης είναι µικρότερος
΄πό δέκα (10). Για τα µαθήµατα της Οµάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύµφωνα µε τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων. Ο βαθµός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθµός του µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα. Για τα µαθήµατα της Οµάδας Β΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από
τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συµµετέχουν ο Διευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές
της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα. Ο µέσος όρος των βαθµών των δύο (2)
καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθµός του µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα.
Για τα µαθήµατα της Οµάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι
γραπτές και διεξάγονται σύµφωνα µε τη διαδικασία των
απολυτηρίων εξετάσεων. Ο βαθµός της εξέτασης αυτής
είναι ο ετήσιος βαθµός του µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα. Για τα µαθήµατα της Οµάδας Β΄ οι εξετάσεις είναι
προφορικές. Οι µαθητές της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ δεν αξιολογούνται στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής.
Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συµµετέχουν ο Διευθυντής, ως
πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή
που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα. Ο µέσος
όρος των βαθµών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος
βαθµός του µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα.
β) Οι µαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου που
κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 παραπέµπονται στην
ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου, σύµφωνα
µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην περ. α΄ της παραγράφου αυτής, για να εξεταστούν στα µαθήµατα στα
οποία ο βαθµός επίδοσής τους είναι µικρότερος από δέκα (10). Οι µαθητές που κατά την εξεταστική περίοδο
του Σεπτεµβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. απόλυσης µπορούν:

αα) να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ` τάξη Γενικού
Λυκείου,
ββ) να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της
τελευταίας τάξης το αµέσως επόµενο ή οποιοδήποτε
άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη
τάξη. Οι µαθητές αυτοί εξετάζονται σε όλα τα γραπτώς
και µη γραπτώς εξεταζόµενα µαθήµατα.
Για τα µαθήµατα της Οµάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι
προφορικές και γραπτές.
γ) Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συµµετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο
µάθηµα. Ο µέσος όρος των βαθµών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος προφορικός βαθµός του µαθητή στο
εξεταζόµενο µάθηµα.
δ) Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σύµφωνα µε τη
διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων. Οι µαθητές εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέµατα
µε τους υπόλοιπους µαθητές που φοιτούν στη Γ΄ τάξη
Γενικού Λυκείου το συγκεκριµένο σχολικό έτος. Ο βαθµός της εξέτασης αυτής είναι ο γραπτός βαθµός του µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα.
Ο µέσος όρος της προφορικής και της γραπτής εξέτασης είναι ο ετήσιος βαθµός του µαθητή στο εξεταζόµενο
µάθηµα.
Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Τα θέµατα της προφορικής εξέτασης είναι διαφορετικά από εκείνα της γραπτής εξέτασης.
ε) Για τα µαθήµατα της Οµάδας Β΄ οι εξετάσεις είναι
προφορικές και διεξάγονται σύµφωνα µε πρόγραµµα
που καταρτίζεται από το σχολείο. Η προφορική εξέταση
διενεργείται από τριµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συµµετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής ως πρόεδρος
και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν
σε ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα. Ο µέσος όρος των
βαθµών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθµός
του µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα.
Οι περιπτώσεις αα΄ και ββ΄ ισχύουν και για τους µαθητές που φοίτησαν κατά τα παρελθόντα σχολικά έτη
στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου και δεν έχουν απολυθεί.»
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 113 του
ν. 4610/2019 (Α΄ 70) διαγράφονται το σηµείο στίξης «,»
και οι λέξεις «µε εξαίρεση τα µαθήµατα «Ερευνητικές
δηµιουργικές δραστηριότητες»»και «Φυσική Αγωγή» και
το εδάφιο διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες µαθητές» και οι στρατεύσιµοι εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο
Μαΐου-Ιουνίου στα µαθήµατα της αντίστοιχης τάξης του
Λυκείου, στην οποία ζητούν την εξέταση.»
Άρθρο 164
Ρυθµίσεις για την αναγνώριση επαγγελµατικών
προσόντων και επαγγελµατικής ισοδυναµίας Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010
1. Στο άρθρο 2 του π.δ. 38/2010 (Α΄78), ύστερα από
την παρ. 1, προστίθεται παρ. 1Α ως εξής:
«1Α. Αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελµατικών προσό-
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ντων βάσει των προϋποθέσεων του παρόντος εξετάζονται από τις αρµόδιες αρχές της Ελλάδας, εφόσον αφορούν σε κατόχους επαγγελµατικών προσόντων τα οποία
έχουν αποκτηθεί σε τρίτη χώρα και τα οποία έχουν αναγνωριστεί σε έτερο κράτος-µέλος, µε την προϋπόθεση
της παρ. 3 του άρθρου 3. Όσον αφορά στα επαγγέλµατα
που εµπίπτουν στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ, η πρώτη αναγνώριση συντελείται στο πλαίσιο των ελάχιστων όρων
εκπαίδευσης, που ορίζονται στο εν λόγω Κεφάλαιο.»
2. Στο άρθρο 4 του π.δ. 38/2010 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Στο τέλος της παρ. 1 προστίθεται εδάφιο και η παρ.
1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Η αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων,
σύµφωνα µε το παρόν, παρέχει στους δικαιούχους τη
δυνατότητα να αποκτήσουν στην Ελλάδα πρόσβαση στο
ίδιο επάγγελµα για το οποίο διαθέτουν τα προσόντα στο
κράτος-µέλος καταγωγής και να το ασκούν στην Ελλάδα
υπό τις ίδιες προϋποθέσεις µε τους Έλληνες υπηκόους.
Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση εγγραφής, η οποία
συνοδεύεται από την απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων στον οικείο επαγγελµατικό φορέα,
ο οποίος υποχρεούται να τον εγγράψει εντός προθεσµίας ενός µήνα από την υποβολή της αίτησης, καθώς
και την υποβολή ή τη συγκέντρωση του συνόλου των δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων που απαιτούνται.»
β) Στο τέλος της παρ. 3 προστίθενται δύο εδάφια και η
παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Η αναγνώριση επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλου
τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους - µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας µε αυτόν που απονέµεται στο πλαίσιο του ηµεδαπού εκπαιδευτικού συστήµατος, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 2, παρέχει
στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριµένη οικονοµική
δραστηριότητα ως µισθωτός ή αυτοαπασχολούµενος µε
τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους µε τους κατόχους συγκρίσιµων τίτλων του ηµεδαπού εκπαιδευτικού συστήµατος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξηµένα
ακαδηµαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών
Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επιστηµονικού προσωπικού. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση εγγραφής, η
οποία συνοδεύεται από την απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλου πρώτου κύκλου
σπουδών στον οικείο επαγγελµατικό φορέα. Κατά τα
λοιπά, εφαρµόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1.»
3. Η παρ. 8 του άρθρου 4α του π.δ. 38/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Ως αρµόδια αρχή για τον εθνικό συντονισµό της εφαρµογής του παρόντος ορίζεται το Αυτοτελές Τµήµα
Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.)
της Γενικής Γραµµατείας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.»
4. Στο άρθρο 6 του π.δ. 38/2010 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της περ. α΄ και το άρθρο διαµορφώνεται ως
εξής:

«Άρθρο 6
Απαλλαγές του παρόχου υπηρεσιών
(Άρθρο 6 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)
Ο πάροχος υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 απαλλάσσεται ιδίως, από τις απαιτήσεις που επιβάλλονται
στους επαγγελµατίες που είναι εγκατεστηµένοι στην
Ελλάδα και οι οποίες αφορούν:
α) Την αδειοδότηση, την καταχώριση ή την προσχώρηση σε επαγγελµατική οργάνωση ή σε επαγγελµατικό
φορέα. Για την αποτελεσµατική εφαρµογή των πειθαρχικών διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5, ο πάροχος των
υπηρεσιών εγγράφεται προσωρινά στην οικεία επαγγελµατική οργάνωση ή επαγγελµατικό φορέα, χωρίς η εγγραφή να καθυστερεί ή να περιπλέκει µε οποιονδήποτε
τρόπο την παροχή υπηρεσιών και χωρίς να συνεπάγεται
περαιτέρω δαπάνες για τον πάροχο των υπηρεσιών. Η
εγγραφή συντελείται αυτόµατα µε την αποστολή από
την αρµόδια αρχή του άρθρου 7 στην οικεία επαγγελµατική οργάνωση ή επαγγελµατικό φορέα του αντιγράφου
της δήλωσης της παρ. 1 του άρθρου 7, ή προκειµένου για
τις περιπτώσεις, τις οποίες αφορά η παρ. 5 του ίδιου άρθρου, της βεβαίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο
αυτή.
β) Την εγγραφή σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης δηµοσίου δικαίου, ώστε να ρυθµίζονται µε ασφαλιστικό φορέα οι λογαριασµοί που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες που ασκούνται προς όφελος των ασφαλισµένων. Ο
πάροχος υποχρεούται να ενηµερώνει τον εν λόγω φορέα, σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών πριν ή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, µετά την εν λόγω παροχή.»
5. Στο άρθρο 53Α του π.δ. 38/2010 τροποποιείται η
παρ. 1, προστίθενται δύο εδάφια στο τέλος της παρ. 2
και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 53Α
Αναγνώριση επαγγελµατικής πρακτικής άσκησης
(παρ. 42 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2013/55/ΕΕ)
1. Εάν η πρόσβαση σε ένα νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα στην Ελλάδα εξαρτάται από την ολοκλήρωση
επαγγελµατικής πρακτικής άσκησης, η αρµόδια ελληνική
αρχή κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας
να ασκήσει το νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα, αναγνωρίζει τις περιόδους επαγγελµατικής πρακτικής άσκησης που έχουν πραγµατοποιηθεί σε άλλο κράτος-µέλος
υπό τον όρο ότι η πρακτική άσκηση είναι σύµφωνη µε τις
δηµοσιευθείσες κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρονται στην παρ. 2, και λαµβάνει υπόψη πρακτικές ασκήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε τρίτη χώρα.
2. Η αναγνώριση της επαγγελµατικής πρακτικής άσκησης δεν υποκαθιστά τυχόν απαιτήσεις που ισχύουν για
υποβολή σε δοκιµασία µε σκοπό την απόκτηση πρόσβασης στο εκάστοτε επάγγελµα. Οι αρµόδιες αρχές εκδίδουν εγκυκλίους µε κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε
την οργάνωση και την αναγνώριση της επαγγελµατικής
πρακτικής άσκησης που πραγµατοποιείται σε άλλο κράτος-µέλος ή σε τρίτη χώρα, η οποία πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί υπό την εποπτεία του αρµόδιου φορέα στη
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χώρα προέλευσης για το εν λόγω επάγγελµα. Οι εγκύκλιοι µε τις κατευθυντήριες γραµµές αναρτώνται στο
διαδίκτυο, σύµφωνα µε την περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄184).»
6. Στο άρθρο 54 του π.δ. 38/2010 τροποποιούνται οι
παρ. 4, 5 και 6, οι οποίες διαµορφώνονται ως εξής:
«4. Αρµόδια αρχή για να χορηγεί ή να δέχεται τα προβλεπόµενα στο παρόν έγγραφα και να λαµβάνει τις αποφάσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος αρχιτέκτονα, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Κεφάλαιο
ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ, καθώς και να παρέχει τις αναγκαίες
πληροφορίες ορίζεται το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας.
Αρµόδια αρχή για να χορηγεί ή να δέχεται τα προβλεπόµενα στο παρόν έγγραφα και να λαµβάνει τις αποφάσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος οικονοµολόγου και λογιστή - φοροτεχνικού, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο παρόν, καθώς και να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, ορίζεται το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδας.
5. Αρµόδια αρχή για την αναγνώριση επαγγελµατικών
προσόντων είτε επί τη βάσει του γενικού συστήµατος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης, σύµφωνα µε το
Κεφάλαιο Ι του Τίτλου Ι, είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελµατικής πείρας, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο ΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ είναι το Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.).
6. Εφόσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις, η απόφαση αναγνώρισης της αρµόδιας αρχής εκδίδεται εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την υποβολή
ή την περιέλευση της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών. Εφόσον απαιτείται πρακτική άσκηση ή δοκιµασία, εκδίδεται εντός της ίδιας προθεσµίας απόφαση
της αρµόδιας αρχής, που ορίζει τα σχετικά µε την πρακτική άσκηση ή τη δοκιµασία. Μετά την ολοκλήρωση της
δοκιµασίας ή της πρακτικής άσκησης, η απόφαση αναγνώρισης εκδίδεται από την αρµόδια αρχή εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων της δοκιµασίας ή της πρακτικής άσκησης
σε αυτή.»
7. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 57 του π.δ. 38/2010 και η παράγραφος διαµορφώνεται ως εξής:
«8. Ο ενδιαφερόµενος δύναται να ασκήσει άπαξ ενδικοφανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. και
να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 54 εντός αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίησή της. Η
προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δηµοσίου ύψους πενήντα (50) ευρώ. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. γνωστοποιεί
στον προσφεύγοντα την απόφασή του το αργότερο µέσα σε τρεις (3) µήνες.»
8. Στο άρθρο 57Α του π.δ. 38/2010 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Ύστερα από το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 προστίθεται πέµπτο εδάφιο και η παράγραφος διαµορφώνεται
ως εξής:
«2. Η γραπτή δοκιµασία επαγγελµατικής ισοδυναµίας
σε επιστηµονικά αντικείµενα - µαθήµατα του Α.Τ.Ε.Ε.Ν.
λαµβάνει χώρα σε κάθε εξεταστική περίοδο, που ορίζεται για το συγκεκριµένο µάθηµα - επιστηµονικό αντικεί-

µενο σε Τµήµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής. Ο ενδιαφερόµενος
έχει δικαίωµα να επιλέξει το Τµήµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής
όπου επιθυµεί να εξεταστεί στο συγκεκριµένο µάθηµα επιστηµονικό αντικείµενο και υποβάλλει σχετική αίτηση
στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Η αίτηση συνοδεύεται από την απόφαση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. για την επιβολή αντισταθµιστικών µέτρων. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος εκδίδει
ειδική άδεια συµµετοχής στις εξετάσεις, οι οποίες µπορεί να είναι γραπτές ή/και προφορικές, ανάλογα µε το
πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος ή της σχολής των
συγκεκριµένων αντικειµένων. Αν το γνωστικό αντικείµενο - µάθηµα περιλαµβάνει υποχρεωτική εργαστηριακή
παρακολούθηση, µε την άδεια του τέταρτου εδαφίου δίνεται και η δυνατότητα της παρακολούθησης στον ενδιαφερόµενο. Μετά την εξέταση, η Γραµµατεία του Τµήµατος εκδίδει βεβαίωση αποτελέσµατος, µε ένδειξη «επιτυχώς» ή µη και χωρίς βαθµολόγηση, την οποία ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. προκειµένου
να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι για την αναγνώριση που αποφασίστηκαν µε την προηγούµενη απόφαση
του Α.Τ.Ε.Ε.Ν..»
β) Ύστερα από την παρ. 2 προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Αν ο ενδιαφερόµενος επιλέξει τη δοκιµασία επάρκειας βάσει του άρθρου 14 για την αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων, η εξέταση διεξάγεται σε επιστηµονικά αντικείµενα - µαθήµατα σε κάθε εξεταστική περίοδο
που ορίζεται για το συγκεκριµένο µάθηµα - επιστηµονικό
αντικείµενο που περιλαµβάνεται στη δοκιµασία επάρκειας σε Τµήµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής. Στις εξετάσεις µπορεί
να περιλαµβάνεται πρακτική άσκηση, ανάλογα µε το
πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος ή της Σχολής των
συγκεκριµένων αντικειµένων. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα εδάφια δεύτερο έως έκτο της παρ. 2.»
9. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 59Ε του π.δ. 38/2010 και η παράγραφος διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Ο καθ’ ύλην αρµόδιος Υπουργός εξετάζει εάν οι απαιτήσεις δυνάµει της νοµοθεσίας για τον περιορισµό
της πρόσβασης σε ένα επάγγελµα ή στην άσκησή του
που τίθενται στους κατόχους ειδικών επαγγελµατικών
προσόντων, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης επαγγελµατικών τίτλων και των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που επιτρέπονται δυνάµει του εν λόγω τίτλου, όπως αναφέρονται στο παρόν άρθρο ως «απαιτήσεις» συνάδουν µε τις ακόλουθες αρχές:
α) οι απαιτήσεις δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις, άµεσα ή έµµεσα, βάσει ιθαγένειας ή τόπου διαµονής,
β) οι απαιτήσεις πρέπει να δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος,
γ) οι απαιτήσεις πρέπει να είναι κατάλληλες για να εξασφαλίσουν την υλοποίηση του επιδιωκόµενου στόχου
και να µην υπερβαίνουν το όριο που είναι απαραίτητο για
την επίτευξη του στόχου.»
10. α) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκκρεµείς
αιτήσεις που είχαν επιστραφεί στους ενδιαφερόµενους,
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 169 του ν. 4635/2019
(Α΄ 167) για την εξέτασή τους από επαγγελµατικές οργανώσεις, υποβάλλονται µε ευθύνη των ενδιαφερόµενων εκ νέου στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. και εξετάζονται κατά απόλυτη προτεραιότητα από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν.. Οι ενδιαφερόµενοι
υποβάλλουν µαζί µε την αίτησή τους παράβολο ποσού ε-

117
κατό (100) ευρώ υπέρ του Δηµοσίου στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν.. Οι επαγγελµατικοί σύλλογοι υποχρεούνται να επιστρέψουν
στους ενδιαφερόµενους τις αιτήσεις µε τα δικαιολογητικά
που είχαν υποβληθεί, καθώς και το τυχόν καταβληθέν παράβολο.
β) Ενδιαφερόµενοι που υπέβαλαν τροποποιητική αίτηση
αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από αίτηση αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων και έλαβαν απόφαση του
Α.Τ.Ε.Ε.Ν., δύνανται να υποβάλλουν νέα αίτηση αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων, η οποία συνοδεύεται
από παράβολο υπέρ του Δηµοσίου ποσού εκατό (100) ευρώ και η οποία εξετάζεται ύστερα από την εξέταση αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πρωθύστερα.
γ) Αν µε απόφαση του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή επαγγελµατικής οργάνωσης έχουν έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος επιβληθεί αντισταθµιστικά µέτρα για την αναγνώριση επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων σπουδών
ή επαγγελµατικών προσόντων, η βεβαίωση για την ολοκλήρωση των αντισταθµιστικών µέτρων υποβάλλεται στο
Α.Τ.Ε.Ε.Ν..
δ) Αν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εκκρεµεί η
ολοκλήρωση αντισταθµιστικών µέτρων για την αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να τροποποιήσουν µόνο µία φορά την επιλογή τους
από πρακτική άσκηση σε εξέταση του επιστηµονικού αντικειµένου - µαθήµατος που ορίζεται στη σχετική απόφαση
του Σ.Α.Ε.Π. ή του Α.Τ.Ε.Ε.Ν.. Για την εξέταση εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 57Α του π.δ. 38/2010, όπως το άρθρο αυτό διαµορφώνεται ύστερα από την έναρξη ισχύος
του παρόντος.
ε) Οι επαγγελµατικές οργανώσεις που έχουν συσταθεί
ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου υποχρεούνται να ενηµερώσουν ατοµικά µε κάθε πρόσφορο µέσο τους ενδιαφερόµενους της περ. α΄ για τις προβλέψεις της ίδιας περίπτωσης.
στ) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι επαγγελµατικές οργανώσεις υποχρεούνται να εγγράφουν ως µέλη,
εντός προθεσµίας ενός µήνα, κατόχους αποφάσεων αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων ή αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας οι οποίες εκδόθηκαν µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου αρχίζει από την υποβολή της σχετικής αίτησης, η οποία συνοδεύεται από την απόφαση αναγνώρισης
επαγγελµατικών προσόντων ή επαγγελµατικής ισοδυναµίας, καθώς και την υποβολή ή τη συγκέντρωση του συνόλου των δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων που
απαιτούνται, ή, αν έχουν ήδη υποβληθεί, από την έναρξη
ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 165
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών
Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021, αν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε Σχολικούς Νοσηλευτές
του κλάδου ΠΕ25 δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα
µέλη που είναι ενταγµένα στον αξιολογικό πίνακα Γ1 του
Α.Σ.Ε.Π. του οικείου κλάδου, λόγω εξάντλησης των διαθέσιµων υποψηφίων, µπορεί να προσλαµβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης
που είναι ενταγµένοι στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης

Α΄ του Α.Σ.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής. Οι
προσλήψεις του πρώτου εδαφίου µπορεί να πραγµατοποιούνται µόνο σύµφωνα µε το άρθρο 86 του ν. 4547/2018
(Α΄ 102). Κατά τη διαδικασία των προσλήψεων αυτών
προηγούνται οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ25. Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ 87.02 δύνανται να συµµετέχουν στην ανωτέρω διαδικασία υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν: α)
πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΠΕ25, β) σχετική άδεια άσκησης επαγγέλµατος και γ) ταυτότητα µέλους του οικείου
συλλόγου.
Άρθρο 166
Ζητήµατα Καθηγητών και λεκτόρων εφαρµογών των
πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.)
1. Οι πράξεις διορισµού σε προσωποπαγείς θέσεις καθηγητών εφαρµογών ή λεκτόρων εφαρµογών των Α.Ε.Ι.
που εκδόθηκαν από τα αρµόδια όργανα των Α.Ε.Ι. έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος, σε εφαρµογή αµετάκλητων
δικαστικών αποφάσεων κατ’ επίκληση της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) θεωρούνται νοµίµως εκδοθείσες και επιφέρουν όλα τα έννοµα αποτελέσµατά
τους αποκλειστικά από την ηµεροµηνία έκδοσής τους και
εξής.
2. Δεν αναζητούνται τυχόν ευθύνες των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι από την µη άσκηση ένδικων µέσων ή την
παραίτηση από το δικαίωµα άσκησης ένδικων µέσων κατά
των δικαστικών αποφάσεων της παρ. 1 πριν αυτές καταστούν αµετάκλητες.
3. Η παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 καταργείται.
Άρθρο 167
Ρυθµίσεις για τον Εθνικό Οργανισµού Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Τροποποίηση των υποπαρ. Θ12 και Θ13
της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
α) Στο τέλος της περ. 1 της υποπαρ. Θ12 της παρ. Θ΄
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222), προστίθενται τέσσερα εδάφια, ως εξής:
«Από 1.7.2021, αρµόδια υπηρεσία για την υποβολή και
εξέταση των αιτήσεων και δικαιολογητικών αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του επαγγέλµατος διδασκαλίας σε
Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον, των
επικαιροποιήσεων στοιχείων φακέλων εκπαιδευτικών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των υποπαρ. Θ13 και Θ14 της
παρούσας και τις σχετικές εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές πράξεις, ορίζεται η αρµόδια, σε περιφερειακό επίπεδο, Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Αιτήσεις αναγγελίας έναρξης επαγγέλµατος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’
οίκον διδασκαλίας που κατατίθενται έως την 30ή.6.2021
στον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) διεκπεραιώνονται από τον Οργανισµό αυτόν, ο οποίος τηρεί το
σχετικό αρχείο της χρονικής περιόδου κατά την οποία ασκούσε την αρµοδιότητα.
Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται ο
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., από 1.7.2021, νοείται η αρµόδια, σε περιφερειακό επίπεδο, Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων δύναται να καθορίζεται κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνι-
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κό ή λεπτοµερειακό θέµα που ρυθµίζεται µε τα προηγούµενα τρία εδάφια.»
β) Προστίθεται περ. 6 στην υποπαρ. Θ12 της παρ. Θ΄
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 ως εξής:
«6) Οι χορηγηθείσες έως την έναρξη ισχύος του
ν. 4093/2012 και µη ανακληθείσες για οιονδήποτε λόγο
άδειες διδασκαλίας, ανεξαρτήτως εάν ανανεώθηκαν µετά την έκδοσή τους, που υπεβλήθησαν στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µέχρι τις 30.8.2019, δυνάµει της της περ. 5
της υποπαρ. Θ12 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 104 του ν.
4547/2018 (Α΄102), ισχύουν µέχρι και τις 31.8.2021, µε
αναδροµική ισχύ από 31.12.2019.
Οι ως άνω άδειες ανανεώνονται µε τη διαδικασία αναγγελίας που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32), µε
απόφαση της οικείας Δευτεροβάθµιας Διεύθυνσης.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων δύναται να καθορίζεται κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτοµερειακό θέµα.
Για όσες αιτήσεις αναγγελίας έναρξης επαγγέλµατος
διδασκαλίας και αιτήσεων ανανέωσης άδειας διδασκαλίας έχουν υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστηµα του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (e-επικοινωνία), ως αριθµοί πρωτοκόλλου
των αιτήσεων αυτών που υπεβλήθησαν και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., θεωρούνται οι αριθµοί καταχώρισης που έχουν αποδοθεί αυτόµατα στις αιτήσεις από το πληροφοριακό σύστηµα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
στο οποίο είχαν υποβληθεί οι ως άνω αιτήσεις, από την
έναρξη λειτουργίας του, και µε ηµεροµηνία την ηµεροµηνία καταχώρισης στο πληροφορικό σύστηµα αυτό.»
γ) Το δεύτερο εδάφιο της περ. α΄ της υποπαρ. Θ13 της
παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επικαιροποίηση του φακέλου του εκπαιδευτικού σε
περίπτωση µεταβολής των στοιχείων και των απαιτούµενων εκ του νόµου δικαιολογητικών µε βάση τα οποία ο
εκπαιδευτικός έκανε την αναγγελία του προηγούµενου
άρθρου, περιλαµβάνει ετήσια αυτεπάγγελτη αναζήτηση
ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης εκ µέρους της αρµόδιας Δευτεροβάθµιας Διεύθυνσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων.»
Άρθρο 168
Ζητήµατα συµβάσεων φοιτητών που συµµετείχαν
σε προγράµµατα πρακτικής άσκησης
Συµβάσεις φοιτητών που συµµετείχαν σε προγράµµατα πρακτικής άσκησης, οι οποίες υπογράφηκαν και τέθηκαν σε ισχύ πριν από τη δηµοσίευση της υπό στοιχεία
40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 3520), αλλά δεν
αναρτήθηκαν στο «ΕΡΓΑΝΗ» και δεν υποβλήθηκε το έντυπο Ε3.5. κατά τη λήξη τους θεωρούνται αναρτηµένες, παράγουν έννοµα αποτελέσµατα και είναι δυνατή η
αναδροµική καταβολή της αποζηµίωσης στους δικαιούχους πρακτικά ασκούµενους φοιτητές για το χρονικό
διάστηµα που αναφέρεται στις ανωτέρω συµβάσεις. Οι
κυρώσεις των άρθρων 6 και 13 της ανωτέρω απόφασης
δεν επιβάλλονται στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 169
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων των
περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 8, τα θέµατα που
προβλέπονται να ρυθµιστούν µε αυτές, διέπονται µόνο
από τις οικείες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
2. Αν σε Περιφέρεια δεν λειτουργούν Πειραµατικό ή
Θεµατικό Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων ή Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. (Π.ΕΠΑ.Λ.), µέχρι την
έναρξη λειτουργίας τους, ως µέλη του οικείου Σ.Σ.Π.Α.Ε.
των περ. β) και δ) της παρ. 2 του άρθρου 6 ορίζονται προσωρινά Διευθυντές Ι.Ε.Κ. ή ΕΠΑ.Λ. της έδρας της Περιφέρειας, αντίστοιχα, οι οποίοι ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ύστερα από την έναρξη λειτουργίας Πειραµατικού
ή Θεµατικού Ι.Ε.Κ. ή Πρότυπου ΕΠΑ.Λ., τα µέλη των περ.
β) και δ) της παρ. 2 του άρθρου 6 αντικαθίστανται σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, κατά περίπτωση, για το υπόλοιπο της θητείας των µελών του Σ.Σ.Π.Α.Ε..
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετατρέπονται οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
σε ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του παρόντος και
ρυθµίζεται κάθε άλλο συναφές θέµα.
4. Η λειτουργία των Π.ΕΠΑ.Λ., σύµφωνα µε τα άρθρα
16 έως 21, ξεκινά από το σχολικό έτος 2021-2022 για
την Α΄ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ., από το σχολικό έτος 2022-2023
για τη Β΄ τάξη Π. ΕΠΑ.Λ. και από το σχολικό έτος 20232024 για τη Γ΄ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ..
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετατρέπεται το Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ευαίσθητων Κοινωνικών Οµάδων (Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Ο.)
Επιδαύρου σε δηµόσια Ε.Σ.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
6. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, µετατρέπονται τα Ι.Ε.Κ. που εποπτεύονται από
άλλα Υπουργεία ή τα Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας Ν.Π.Δ.Δ. και
τα οποία υφίστανται, κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του
παρόντος, σε Ι.Ε.Κ. του παρόντος και ρυθµίζεται κάθε
συναφές θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια.
β) Μέχρι την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων για την οργάνωση και λειτουργία των Ι.Ε.Κ. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία ή των Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας Ν.Π.Δ.Δ., εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικές πράξεις βάσει του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).
7. Ειδικότητες, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 24
του ν. 4186/2013 ή οι ειδικότητες που έχουν προβλεφθεί
µε τη διαδικασία της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 44
του ίδιου νόµου και στις οποίες, κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος, συνεχίζεται η φοίτηση, καταργούνται ύστερα
από την ολοκλήρωση αυτής, µε την απόφαση της παρ.
19 του άρθρου 34 του παρόντος.
8. Μέχρι την έκδοση του Κανονισµού Λειτουργίας των
δηµόσιων Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας

119
και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την περ. β) της παρ. 17
του άρθρου 34 του παρόντος, εφαρµόζεται ο Κανονισµός Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. που ισχύει κατά τη δηµοσίευση του παρόντος.
9. Μέχρι την επιλογή και την τοποθέτηση των Διευθυντών και των Υποδιευθυντών στα δηµόσια Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
σύµφωνα µε τον παρόντα, η διοίκηση των Ι.Ε.Κ. αυτών ασκείται από τους Διευθυντές και Υποδιευθυντές που έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος.
10. Τα Προγράµµατα Σπουδών της Μαθητείας που εφαρµόζονται κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, στα οποία καθορίζεται και η εβδοµαδιαία κατανοµή µεταξύ µάθησης στον χώρο εργασίας και εργαστηριακού µαθήµατος, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την αντικατάστασή
τους µε τη διαδικασία της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου
44.
11. Η υπ’ αριθµ. 26385/16.2.2017 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών (Β΄
491) ισχύει µέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης του
πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 40.
12. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 44 ισχύει η υπό στοιχεία
90050/Υ2/1.6.2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών (Β΄ 2007).
13. α) Οι ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας, οι οποίες έχουν προβλεφθεί, σύµφωνα
µε τη διαδικασία της περ. α) της παρ. 2. του άρθρου 43
του ν. 4186/2013, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την αντικατάστασή τους µε τη διαδικασία της παρ. 9 του άρθρου 40.
β) Η υπ’ αριθµ. 26412/16.2.2017 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β΄ 490) ισχύει σε
ό,τι αφορά στα Προγράµµατα Σπουδών της Επαγγελµατικής Κατάρτισης και της Μαθητείας µέχρι την έκδοση
του Πρότυπου Οδηγού Κατάρτισης της παρ. 1 του άρθρου 41.
14. Οδηγοί ή Προγράµµατα Σπουδών, τα οποία χρησιµοποιούνται κατά τη δηµοσίευση του παρόντος για την
κατάρτιση καταρτιζόµενων και µαθητευόµενων, εξακολουθούν να εφαρµόζονται µέχρι την ολοκλήρωση της
φοίτησής τους. Οι απόφοιτοι αυτοί των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ, των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους
- Τάξης Μαθητείας, κατά τη διαδικασία πιστοποίησής
τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εξετάζονται και πιστοποιούνται µε βάση τους Οδηγούς ή τα Προγράµµατα Σπουδών
κατά περίπτωση.
15. Οι Οδηγοί Κατάρτισης, ύστερα από την έκδοσή
τους σύµφωνα µε το άρθρο 41, εφαρµόζονται για την κατάρτιση ειδικοτήτων στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του
Ο.Α.Ε.Δ., στα Ι.Ε.Κ. και στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξης
Μαθητείας και την πιστοποίηση των αποφοίτων τους από
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αντικαθιστώντας εφεξής τους Οδηγούς ή τα Προγράµµατα Σπουδών αντίστοιχων ειδικοτήτων.
16. Το πτυχίο επαγγελµατικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου πέντε (5) της παρ. 2 του
άρθρου 12 και της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 25 του
ν. 4186/2013, το οποίο λαµβάνουν όσοι συµµετέχουν επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,

έως και τις εξεταστικές περιόδους µέχρι την 31η.3.2021,
είναι ισότιµο µε το δίπλωµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,, επιπέδου πέντε (5) της περ. στ΄ της
παρ. 1. του άρθρου 25 του ν. 4186/2013, που απονέµεται
σε όσους συµµετέχουν επιτυχώς στην κοινή εξέταση πιστοποίησης όλων των αποφοίτων του µεταλυκειακού επιπέδου Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ε.Ε.Κ.), που θα διοργανώνεται από την 1η .4.2021 και εφεξής.
17. α) Η µετατροπή των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο (2) σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, σύµφωνα µε το άρθρο 53, δύναται να πραγµατοποιηθεί, για Κέντρα Διά Βίου Μάθησης που έχουν αδειοδοτηθεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, µε τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους, λόγω προσαρµογής
τους στις διατάξεις του άρθρου 53, έως τις 30.11.2021.
Ύστερα από τις 30.11.2021 ανακαλούνται οι άδειες των
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο
(2), που δεν προσαρµόστηκαν στις εν λόγω διατάξεις.
β) Από 30.11.2021, τα Κ.Δ.Β.Μ. που υποχρεούνται να
υποβάλλουν προς πιστοποίηση τα προγράµµατά τους,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 57, υποχρεούνται να
παρέχουν πιστοποιηµένα προγράµµατα.
18. α) Από 1ης.9.2021 στα Σ.Δ.Ε. απασχολούνται κατά
προτεραιότητα εκπαιδευτές ενηλίκων µε πιστοποίηση
εκπαιδευτικής επάρκειας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Αν αποδεδειγµένα ελλείπουν υποψήφιοι εκπαιδευτές µε την εν
λόγω πιστοποίηση, απασχολούνται µη πιστοποιηµένοι
εκπαιδευτές.
β) Μέχρι την έκδοση των υπουργικών και κοινών υπουργικών αποφάσεων για την οργάνωση και λειτουργία
των Σ.Δ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικές
πράξεις βάσει του ν. 4186/2013.
19. α) Ο Σύµβουλος - Συντονιστής Εκπαίδευσης στα
Καταστήµατα Κράτησης της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.
4521/2018 (Α΄38) νοείται εφεξής ως Διευθυντής κάθε
δοµής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που λειτουργεί εντός κάθε Καταστήµατος Κράτησης και στο ίδρυµα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου της παρ. 2 του άρθρου 74
του παρόντος.
β) Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης
της παρ. 2 του άρθρου 75, οι υπάρχουσες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος σχολικές µονάδες, δηλαδή δηµοτικά σχολεία, γυµνάσια, Σ.Δ.Ε., ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. και τα Δηµόσια Ι.Ε.Κ. ή τα παραρτήµατα αυτών που λειτουργούν
στα Καταστήµατα Κράτησης και το Ίδρυµα Αγωγής Αρρένων Βόλου εξακολουθούν να λειτουργούν σύµφωνα
µε τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος.
γ) Το επίδοµα θέσης ευθύνης της παρ. 1 του άρθρου
33 καταβάλλεται αναδροµικά στους Διευθυντές εκπαιδευτικών µονάδων στα Καταστήµατα Κράτησης της παρ.
2 του άρθρου 74, που υπηρετούν από 1ης.7.2019 µε θητεία στη συγκεκριµένη θέση ευθύνης κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
20. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στα Τµήµατα και τα Γραφεία της Διοικητικής Υπηρεσίας του Ι.Ε.Π.
τοποθετούνται ως Προϊστάµενοι µέχρι τη λήξη της θητείας για την οποία έχουν ήδη επιλεγεί:
α) στο Τµήµα Προµηθειών, Διαγωνισµών και Συµβάσεων, ο Προϊστάµενος που υπηρετεί ήδη στο Τµήµα Προµηθειών και Συµβάσεων,
β) στο Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού και Διοικητικής
Μέριµνας, ο Προϊστάµενος που υπηρετεί ήδη στο Τµήµα
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Προσωπικού και Γραµµατειακής Υποστήριξης,
γ) στο Τµήµα Πληροφορικής, Διαλειτουργικότητας και
Δικτύων, ο Προϊστάµενος που υπηρετεί ήδη στο Τµήµα
Διοικητικής Μέριµνας και Τεχνικής Υποστήριξης,
δ) στο Τµήµα Έργων και Δράσεων, ο Προϊστάµενος
που υπηρετεί ήδη στο αυτοτελές Τµήµα Έργων και Δράσεων,
ε) στο αυτοτελές Τµήµα Συντονισµού Στρατηγικού
Σχεδιασµού και Διασφάλισης της Ποιότητας των Υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., ο Προϊστάµενος που υπηρετεί ήδη στο
αυτοτελές Γραφείο Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασµού.
21. Ο Προϊστάµενος που υπηρετεί ήδη στο Τµήµα Οικονοµικής Υποστήριξης του Ι.Ε.Π. τοποθετείται µέχρι τη
λήξη της θητείας του, µε απόφαση του Δ.Σ., είτε στο
Τµήµα Προϋπολογισµού, Ελέγχου, Εκκαθάρισης Δαπανών και Εντολής Πληρωµών είτε στο Τµήµα Εξοφλήσεων και Πάγιων Προκαταβολών. Ο Προϊστάµενος του
Τµήµατος της Οικονοµικής Υπηρεσίας, του οποίου η θέση παραµένει κενή, αναπληρώνεται είτε από τον Υποδιευθυντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας είτε, µε απόφαση
του Δ.Σ., από το αρχαιότερο µέλος του προσωπικού του
Ι.Ε.Π. στην Υποδιεύθυνση Οικονοµικής Υπηρεσίας, µέχρι
η θέση να πληρωθεί.
22. Η άσκηση καθηκόντων ευθύνης του Προϊσταµένου
του Αυτοτελούς Γραφείου Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων του Ι.Ε.Π. παύει αυτοδικαίως.
23. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύει η άσκηση καθηκόντων των υπηρετούντων Προϊσταµένων
και Συντονιστών Μονάδων των καταργούµενων Γραφείων της Επιστηµονικής Υπηρεσίας του Ι.Ε.Π..
24. Το προσωπικό το οποίο υπηρετεί σε καταργούµενα
τµήµατα, γραφεία και επιστηµονικές µονάδες τοποθετείται στα τµήµατα και γραφεία του παρόντος µε απόφαση
του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π..
25. Σε όποιον νόµο µνηµονεύονται τα «γραφεία» της
επιστηµονικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π., αυτά µετονοµάζονται σε «τµήµατα».
26. Η συγκρότηση και λειτουργία των εργαστηριακών
κέντρων, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 101, εφαρµόζεται από το σχολικό έτος 2021-2022.
27. Η Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Νέα Φάση» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευση και
Διά Βίου Μάθηση» εξαιρείται από τις διατάξεις του κεφαλαίου Θ΄. Τα άρθρα 8 και 21 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163)
καταργούνται µε την ολοκλήρωση της Πράξης του προηγούµενου εδαφίου.
α) Μέχρι την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 34 και της περ.
β΄ της παρ. 1 του άρθρου 73, η ωριαία αποζηµίωση για
τους εκπαιδευτές επαγγελµατικής κατάρτισης που απασχολούνται στα Δηµόσια Ι.Ε.Κ. και για το ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό που απασχολείται στα Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας καθορίζεται σύµφωνα µε την κοινή
υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 2/106902/0022/10.12.2013
(Β΄ 3276/23.12.2013), όπως ισχύει.
β) Η ωριαία αποζηµίωση για τους εκπαιδευτές που α-

πασχολούνται στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των Δήµων στο πλαίσιο της συγχρηµατοδοτούµενης Πράξης
«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» καθορίζεται σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση υπ’
αρ. 2/106902/0022/10.12.2013 (Β΄ 3276/23.12.2013), όπως ισχύει.
28. Υποψήφιοι διδάσκοντες οι οποίοι είναι νοµίµως εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Διδασκόντων των Κολεγίων
µε βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις δεν θίγονται από
την ισχύ του άρθρου 104.
29. Επιµίσθια που έχουν καταβληθεί σε αποσπασµένους στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς, διοικητικούς υπαλλήλους Συντονιστές και Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης από την έναρξη ισχύος του ν. 4692/2020
(Α΄ 111) έως την έναρξη ισχύος του παρόντος βάσει των
διατάξεων του ν. 4415/2016 και του ν. 817/1978 (Α΄ 170)
και οι δαπάνες των οποίων βαρύνουν τις πιστώσεις του
ΕΦ 1019-206 ΑΛΕ 2120189001 του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων θεωρούνται νοµίµως και ακατασχέτως καταβληθέντα.
Άρθρο 170
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
1. Το άρθρο 5 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188).
2. Τα άρθρα 10 έως 14 και 18 του ν. 3475/2006 (Α΄
146).
3. Οι παρ. 2, 3, 4, 6, 7 και 16 του άρθρου 2, τα άρθρα 5,
6, και 7, η παρ. 1 του άρθρου 10 και το άρθρο 12, η παρ.
3 και 4 του άρθρου 16 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163).
4. Η παρ. 3 του άρθρου 5, η παρ. 3 του άρθρου 7, η
παρ. 3 του άρθρου 9, το άρθρο 14, οι περ. α΄, β΄ και γ΄
της παρ. 1 και οι παρ. 4, 5, 6, 8 και 9 του άρθρου 17, οι
παρ. 2 και 3 του άρθρου 18, τα άρθρα 19 έως και 24α, η
παρ. 3 του άρθρου 25, οι παρ. 1 έως και 13 και 16 του άρθρου 27, η περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 43, οι παρ. 1
και 3 του άρθρου 44 και η παρ. 17 του άρθρου 46 του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193).
5. Η παρ. 7 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄ 115).
6. Τα άρθρα 48A και 79 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
7. Τα άρθρα 30 και 31 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).
8. Η παρ. 7 του άρθρου 63 του ν. 4547/2018 (Α΄102).
9.Το άρθρο 41 του ν. 4722/2020 (Α΄177).
10. Η περ. Θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2, η περ. γ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 10 όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε την παρ. 2 του άρθρου 209 του ν.
4610/2019 (Α΄ 70) και η παρ. 5 του άρθρου 10 όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της µε την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και την τροποποίηση
του πρώτου εδαφίου της µε την παρ. 4 του άρθρου 30
του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), οι περ. ζ΄και θ΄ της παρ. 4 του
άρθρου 15γ, η περ. γ΄ της παρ. 2, οι περ. θ΄, ια΄, και ιε΄
της παρ. 3 και η παρ. 5 του άρθρου 34 και οι παρ. 3 και 4
του άρθρου 66 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31).
11. Η υποπαρ. 4 της παρ. Β΄ του άρθρου 4 του
ν. 4415/2016 (Α΄ 159).
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ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 171
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του, και της Συµφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων
του άρθρου 13 αυτής.
Αθήνα,

2020
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