
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Καθορισμός διαδικασίας πιστοποίησης των οδη-
γών κατάρτισης ειδικοτήτων Ε.Σ.Κ., Μεταλυκεια-
κού έτους Τάξης Μαθητείας και Ι.Ε.Κ.

2 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (496,00 €) με 
Φ.Π.Α., της εταιρείας «CLUB MED ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.» 
προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 121835/Κ6 (1)
Καθορισμός διαδικασίας πιστοποίησης των οδη-

γών κατάρτισης ειδικοτήτων Ε.Σ.Κ., Μεταλυκεια-

κού έτους Τάξης Μαθητείας και Ι.Ε.Κ. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ.  α) της παρ.  3 του άρθρου 44 του 

ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτω-
ση 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» (Α’ 254).

β) Του ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύ-
ματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Ορ-
γανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 24).

γ) Της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4186/2013 «Αναδι-
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 193).

2. Την υπό στοιχεία ΦΒ6/87959/Κ3/22 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κα-
τάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έγκριση Πρότυπου 

Οδηγού Κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.E.K.)» (Β’ 4001).

3. Την υπό στοιχεία ΦΒ6/24964/Κ3/21 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κα-
τάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έγκριση Πιλοτικού 
Πρότυπου Οδηγού Κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)» (Β’ 981).

4. Την υπ’ αρ. 2944/2014 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Σύστημα 
Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των 
αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Σ.Ε.Κ.)» (Β’ 1098) και ιδίως των άρθρων 15 και 16.

5. Την υπό στοιχεία ΓΠ/38425/22-10-2020 απόφαση 
της υπ’ αρ. 424ης/22-10-2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα «Παραλαβή Πιλοτικού Πρότυπου 
Οδηγού Κατάρτισης».

6. Την υπό στοιχεία ΦΒ6/72941/Κ3/14-06-22 επιστολή 
του Τμήματος Β’ της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυ-
ξης Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Γενικής Διεύθυνσης Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. 
και Ν. της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, 
σχετικά με διαβίβαση επικαιροποιημένου Πρότυπου 
Οδηγού Κατάρτισης Ι.Ε.Κ..

7. Την υπ’ αρ. 9430/28-06-2022 απόφαση της υπ’ αρ. 
486ης/23-06-2022 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
θέμα 16Β: «Παραλαβή και έγκριση τελικού πρότυπου 
οδηγού κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.».

8. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας πιστοποίησης 
των Οδηγών Κατάρτισης ειδικοτήτων Ε.Σ.Κ., Μεταλυκεια-
κού έτους Τάξης Μαθητείας και Ι.Ε.Κ. από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

10. Την υπό στοιχεία150/ΓΓ4 από 21-09-2022 εισήγη-
ση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας για 
την έκδοση της απόφασης της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας πι-
στοποίησης των Οδηγών Κατάρτισης ειδικοτήτων Ε.Σ.Κ., 
Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας και Ι.Ε.Κ.».

11. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/502/115672/Β1/22-09-2022 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών- Διεύθυνση τα-
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κτικού προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ, Τμήμα Γ’, για την 
έκδοση υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικα-
σίας πιστοποίησης των οδηγών κατάρτισης ειδικοτήτων 
Ε.Σ.Κ., Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας και Ι.Ε.Κ.», 
που αναφέρει ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Οδηγοί Κατάρτισης

Οι οδηγοί κατάρτισης, το περιεχόμενο των οποίων κα-
θορίζεται στην περ. γ) του άρθρου 2 του ν. 4763/2020 
(Α’ 254), εκπονούνται και συντάσσονται σύμφωνα με τον 
Πρότυπο Οδηγό Κατάρτισης, ο οποίος εκδίδεται με από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν., ύστερα 
από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

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 Σχε-
διασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμμα-
τείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά 
Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.), από 
ειδικούς επιστήμονες, εμπειρογνώμονες, εκπαιδευτές 
και επαγγελματικά στελέχη με τη συνδρομή των κοινω-
νικών 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. και Ν.

Για τον σκοπό της πιστοποίησής τους, οι οδηγοί κατάρ-
τισης κατατίθενται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από την αρμόδια 
Διεύθυνση της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.και Ν.

Άρθρο 2
Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Πληρότητας και 
Συμβατότητας των Οδηγών Κατάρτισης

1. Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., συνιστάται Επιτροπή Ελέγχου Πλη-
ρότητας και Συμβατότητας των Οδηγών Κατάρτισης που 
έχουν κατατεθεί, σύμφωνα με το άρθρο 1, η οποία έχει 
ως αποστολή την υποστήριξη του Δ.Σ. του Οργανισμού, 
με την υποβολή εισηγήσεων για την πιστοποίηση των 
οδηγών κατάρτισης.

2. Η Επιτροπή Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας 
των Οδηγών Κατάρτισης αποτελείται από πέντε (5) μέλη 
και συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
Στην Επιτροπή Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας 
των Οδηγών Κατάρτισης μετέχουν τα ακόλουθα μέλη 
με τριετή θητεία:

α) Ο/Η Διευθύνων/ουσα Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 
ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή ένα μέλος του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

β) Ο/Η Προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης Πιστοποίησης 
Προσόντων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον/την 
Προϊστάμενο/η του Τμήματος Πιστοποίησης Προσό-
ντων.

γ) Ο/Η Προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης Αδειοδότησης 
Παρόχων ΔΒΜ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή/τρια 
τον/την Προϊστάμενο/η του Τμήματος Εκπαιδευτικού 
Πλαισίου.

δ) Ο/Η Προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης Εφαρμογής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν., ως 
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή/τρια τον/την Προϊστά-
μενο/η του Τμήματος Β’ Σύνδεσης της Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης με την 
Αγορά Εργασίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανά-
πτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 
Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.

ε) Μέλος της συντακτικής ομάδας του εγκεκριμένου 
από τον Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. Πρότυπου 
Οδηγού Κατάρτισης των Ε.Σ.Κ., του Μεταλυκειακού έτους 
Τάξης Μαθητείας ή των Ι.Ε.Κ. με τον αναπληρωτή του.

Το μέλος ε) της Επιτροπής ορίζεται με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. εντός δέκα (10) 
ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του/της 
Διευθύνοντος/ουσας Συμβούλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και 
σε περίπτωση μη ορισμού του εντός της ανωτέρω τασ-
σόμενης προθεσμίας, είναι δυνατό να ορίζεται ως μέλος 
της Επιτροπής, μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

3. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος που 
υπηρετεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος ορίζεται με τον ανα-
πληρωτή του, από τον/την Διευθύνοντα/ουσα Σύμβουλο 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

4. Στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Πληρότητας και 
Συμβατότητας των Οδηγών Κατάρτισης δεν καταβάλ-
λεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδρι-
άσεις.

Άρθρο 3
Έργο της Επιτροπής Ελέγχου Πληρότητας και 
Συμβατότητας Οδηγών Κατάρτισης

1. Η Επιτροπή έχει ως έργο τη διενέργεια ελέγχου 
πληρότητας και συμβατότητας των οδηγών κατάρτι-
σης, οι οποίοι έχουν κατατεθεί προς πιστοποίηση στον 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και, ιδίως, τα ακόλουθα: α) Ελέγχει και απο-
φαίνεται για την πληρότητα των κατατεθειμένων οδη-
γών κατάρτισης, καθώς και για τη συμβατότητά τους 
με τα εκπαιδευτικά περιεχόμενα και τις μεθοδολογικές 
προδιαγραφές που περιλαμβάνει ο Πρότυπος Οδηγός 
Κατάρτισης της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4763/2020.

β) Συντάσσει τη σχετική εισήγηση προς το Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με στόχο την πιστοποίηση των κατατεθει-
μένων οδηγών κατάρτισης.

2. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της τήρησης των προδι-
αγραφών υλοποίησης των οδηγών κατάρτισης, σύμφω-
να με τον Πρότυπο Οδηγό Κατάρτισης, περιλαμβάνει την 
επαλήθευση του καθορισμού και της αποτύπωσης στους 
κατατεθειμένους οδηγούς κατάρτισης του περιεχομένου 
που αντιστοιχεί στα Μέρη Α’ έως Δ’, ως ακολούθως:

α) Το Α’ Μέρος των οδηγών κατάρτισης με τίτλο «Περι-
γραφή Ειδικότητας» οφείλει να παρέχει ακριβή στοιχεία 
για την περιγραφή της ειδικότητας, ως ενεργό πεδίο ερ-
γασιακής εμπειρίας και ως πεδίο υλοποίησης σχετικών 
προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και 
να περιλαμβάνει, ιδίως, τα εξής:

αα) τίτλο της ειδικότητας και ομάδα προσανατολισμού, 
αβ) συνοπτική περιγραφή της ειδικότητας, αγ) προϋπο-
θέσεις εγγραφής και διάρκεια προγράμματος κατάρτι-
σης, αδ) χορηγούμενοι τίτλοι - Βεβαιώσεις - Πιστοποιη-
τικά, αε) Κατατάξεις τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης 
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και κατάρτισης στην ειδικότητα, αστ) πιστοποίηση αρ-
χικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., αζ) 
καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων, αη) σχετι-
κή νομοθεσία και αθ) πρόσθετες πηγές πληροφόρησης.

β) Το Β’ Μέρος των οδηγών κατάρτισης με τίτλο «Σκο-
πός και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του 
προγράμματος κατάρτισης της ειδικότητας» οφείλει να 
περιλαμβάνει: βα) τον σκοπό του προγράμματος κατάρ-
τισης της ειδικότητας και ββ) τον καθορισμό των ευρύτε-
ρων, αλλά και των επιμέρους ενοτήτων προσδοκώμενων 
μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος κατάρ-
τισης, καθώς και να αναφέρεται στις δραστηριότητες 
που θα είναι σε θέση να επιτελέσουν οι εκπαιδευόμενοι/
ες, μετά το πέρας της συνολικής κατάρτισής τους στη 
συγκεκριμένη ειδικότητα.

γ) Το Γ’ Μέρος των οδηγών κατάρτισης «Αναλυτικό πε-
ριεχόμενο της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτι-
σης - Εργαστηριακές προδιαγραφές του προγράμματος 
θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης» οφείλει να 
καθορίζει το περιεχόμενο και τη διάρθρωση του προ-
γράμματος θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης 
και τις εκπαιδευτικές προδιαγραφές της υλοποίησής 
του. Οφείλει επίσης να περιλαμβάνει το ωρολόγιο πρό-
γραμμα, καθώς και την περίληψη, τους εκπαιδευτικούς 
στόχους και τις ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα της 
κάθε μαθησιακής ενότητας. Επιπλέον, πρέπει να αναφέ-
ρεται σε προδιαγραφές, όπως ο αναγκαίος εξοπλισμός, 
οι απαραίτητοι κανόνες υγείας και ασφάλειας και η προ-
τεινόμενη διδακτική μεθοδολογία.

δ) Το Δ’ Μέρος των οδηγών κατάρτισης «Προδιαγρα-
φές Υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης» οφείλει να 
εστιάζεται στην περιγραφή του περιεχομένου, των χα-
ρακτηριστικών και των προδιαγραφών υλοποίησης της 
πρακτικής άσκησης, να περιλαμβάνει την περιγραφή 
του θεσμού της πρακτικής άσκησης, καθώς και χρήσιμες 
οδηγίες για τους/τις εκπαιδευόμενους/ες. Στα περιεχό-
μενα συγκαταλέγονται, επίσης, οι ενότητες προσδο-
κώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων της πρακτικής 
άσκησης.

Επιπλέον, για τον σκοπό της πιστοποίησης των οδηγών 
των Ι.Ε.Κ. θα πρέπει να γίνεται έλεγχος και αποτύπωση 
από την Επιτροπή για την τήρηση των όρων και προϋ-
ποθέσεων ανάπτυξης επαγγελματικών περιγραμμάτων, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 της υπό στοιχεία 
ΦΒ6/24964/Κ3/21 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου 
Μάθησης και Νεολαίας «Έγκριση Πιλοτικού Πρότυπου 

Οδηγού Κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)» (Β’ 981).

3. Μετά τη διενέργεια του ελέγχου πληρότητας και 
συμβατότητας των κατατεθειμένων οδηγών κατάρτισης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, η Επιτροπή προ-
βαίνει στον χαρακτηρισμό των ως άνω πεδίων (Μέρη Α’ 
έως Δ’) του οδηγού κατάρτισης σύμφωνα με την ακόλου-
θη αξιολογική κλίμακα : «Πολύ καλά», «Ικανοποιητικά» 
ή «Ανεπαρκώς».

4. Στη συνέχεια, η Επιτροπή συντάσσει την εισήγησή 
της, θετική ή αρνητική, προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Σε 
περίπτωση αρνητικής εισήγησης, η Επιτροπή οφείλει να 
τεκμηριώσει αναλυτικά τους λόγους αυτής.

5. Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατά τον έλεγχο που 
διενεργεί η Επιτροπή, ελλείψεων, ανεπαρκούς διαμόρ-
φωσης των πεδίων της παρ. 2 ή μη πλήρωσης των προ-
διαγραφών που περιλαμβάνει ο Πρότυπος Οδηγός Κα-
τάρτισης, η αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εφόσον 
η Επιτροπή κρίνει ότι επιδέχονται βελτιώσεις, προβαίνει 
σε γνωστοποίηση των σχετικών παρατηρήσεων προς 
την αρμόδια Διεύθυνση της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. εντός 
είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 
γνωστοποίησης, οι οδηγοί κατάρτισης κατατίθενται εκ 
νέου, με την αναγκαία αναπροσαρμογή των σημείων 
που κρίθηκαν ως μη πλήρη ή μη συμβατά από την Επι-
τροπή. Μετά την κατάθεση των οδηγών κατάρτισης από 
την αρμόδια Διεύθυνση της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. στον 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οδηγοί κατάρτισης ελέγχονται εκ νέου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 έως 4.

Άρθρο 4
Έντυπο Ελέγχου Πληρότητας Συμβατότητας 
Οδηγών Κατάρτισης

Το Έντυπο Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας 
Οδηγών Κατάρτισης επισυνάπτεται στο Παράρτημα της 
παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Άρθρο 5
Ρύθμιση Λοιπών Θεμάτων

Κάθε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται με την παρούσα 
και αφορά, ιδίως, στην εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων 
της Επιτροπής Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας 
των Οδηγών Κατάρτισης, στον τρόπο λειτουργίας και 
παροχής των εισηγήσεών της στο πλαίσιο της πιστοποί-
ησης των οδηγών κατάρτισης, ρυθμίζεται με απόφαση 
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
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Π α ρ ά ρ τ η μ α

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:
…………………………..*

Ημερομηνία σύνταξης :

Τίτλος Ειδικότητας Οδηγού Κατάρτισης:

Μέλη Επιτροπής Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας των Οδηγών Κατάρτισης

Α/Α Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο

1

2

3

4

5

1. ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης επαγγελματικών περιγραμμάτων όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 5 της  ΦΒ6/24964/Κ3 (ΦΕΚ B’ 981/12.03.2021);

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν ΟΧΙ

Προεπιλογές: 

Στον προτεινόμενο Οδηγό Κατάρτισης δεν περιλαμβάνονται όλες οι βασικές Ενότητες

Στον προτεινόμενο Οδηγό Κατάρτισης δεν αναπτύσσονται όλα τα σημεία των βασικών 
Ενοτήτων, όπως αυτά καθορίζονται από το Έντυπο Ανάπτυξης Οδηγού Κατάρτισης
Άλλος λόγος (παρακαλούμε, διευκρινίστε):
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2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α1 Τίτλος της ειδικότητας και ομάδα προσανατολισμού

Πολύ καλά Ικανοποιητικά Ανεπαρκώς

Παρατηρήσεις

Α2 Συνοπτική Περιγραφή Ειδικότητας

Πολύ καλά Ικανοποιητικά Ανεπαρκώς

Παρατηρήσεις

Α3 Προϋποθέσεις εγγραφής και διάρκεια προγράμματος κατάρτισης

Πολύ καλά Ικανοποιητικά Ανεπαρκώς

Παρατηρήσεις

Α4 Χορηγούμενοι τίτλοι – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Πολύ καλά Ικανοποιητικά Ανεπαρκώς

Παρατηρήσεις
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Α5 Κατατάξεις τίτλων Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ειδικότητα

Πολύ καλά Ικανοποιητικά Ανεπαρκώς

Παρατηρήσεις

Α6 Πιστοποίηση αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.

Πολύ καλά Ικανοποιητικά Ανεπαρκώς

Παρατηρήσεις

Α7 Επαγγελματικά Δικαιώματα

Πολύ καλά Ικανοποιητικά Ανεπαρκώς

Παρατηρήσεις

Α8 Σχετική Νομοθεσία

Πολύ καλά Ικανοποιητικά Ανεπαρκώς

Παρατηρήσεις
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Α9 Πρόσθετες πηγές πληροφόρησης

Πολύ καλά Ικανοποιητικά Ανεπαρκώς

Παρατηρήσεις

ΜΕΡΟΣ Β’: ΣΚΟΠΟΣ & ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Β1 Σκοπός του προγράμματος κατάρτισης της ειδικότητας

Πολύ καλά Ικανοποιητικά Ανεπαρκώς

Παρατηρήσεις

Β2 Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα του προγράμματος κατάρτισης

Πολύ καλά Ικανοποιητικά Ανεπαρκώς

Παρατηρήσεις
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ΜΕΡΟΣ Γ1 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Γ1.1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Πολύ καλά Ικανοποιητικά Ανεπαρκώς

Παρατηρήσεις

Γ1.2 Αναλυτικό περιεχόμενο προγράμματος θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης

Πολύ καλά Ικανοποιητικά Ανεπαρκώς

Παρατηρήσεις

ΜΕΡΟΣ Γ2 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Γ2.1 Αναγκαίος και Επιθυμητός Εξοπλισμός & Μέσα Διδασκαλίας

Πολύ καλά Ικανοποιητικά Ανεπαρκώς

Παρατηρήσεις

Γ2.3 Υγεία και Ασφάλεια κατά τη διάρκεια της Κατάρτισης

Πολύ καλά Ικανοποιητικά Ανεπαρκώς

Παρατηρήσεις
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ΜΕΡΟΣ Δ’ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Δ1 O θεσμός της πρακτικής άσκησης

Πολύ καλά Ικανοποιητικά Ανεπαρκώς

Παρατηρήσεις

Δ2 Οδηγίες για τον/την πρακτικά ασκούμενο/η

Πολύ καλά Ικανοποιητικά Ανεπαρκώς

Παρατηρήσεις

Δ3 Ενότητες προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων της πρακτικής άσκησης

Πολύ καλά Ικανοποιητικά Ανεπαρκώς

Παρατηρήσεις

3. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Η Επιτροπή Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας εισηγείται ότι ο Οδηγός Κατάρτισης της 
Ειδικότητας…………………………………*
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Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης

Α/Α Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο
Δύναται να 
πιστοποιηθεί

Δεν δύναται 
να 
πιστοποιηθεί

Αποστολή 
Γνωστοποίησης 
Παρατηρήσεων

1

2

3

4

5

Δύναται να πιστοποιηθεί Δεν δύναται να πιστοποιηθεί 

Λόγοι αποστολής γνωστοποίησης παρατηρήσεων για βελτιώσεις του Οδηγού Κατάρτισης:
(Συμπληρώνεται σε περίπτωση που ο Οδηγός Κατάρτισης κριθεί ότι επιδέχεται διορθώσεις)

Λόγοι μη δυνατότητας πιστοποίησης του Οδηγού Κατάρτισης:
(Συμπληρώνεται σε περίπτωση που ο Οδηγός Κατάρτισης δεν δύναται να εγκριθεί)

Καταγραφή τυχόν διαφωνιών μελών της Επιτροπής Ελέγχου Πληρότητας Συμβατότητας:
(Συμπληρώνεται σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία από μέλος/η της Επιτροπής Αξιολόγησης σε σχέση 
με την τελική εισήγηση) 

γνωστοποίησης 
Επιδέχεται διορθώσεις
Αποστολή 
Παρατηρήσεων

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Πληρότητας Συμβατότητας 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Υπογραφή

1

2

3
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4

5

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:
1. Όπου αστερίσκος, αναγράψτε ακριβή τίτλο Ειδικότητας
2. Σε περίπτωση χαρακτηρισμού «ανεπαρκώς» αναφέρετε τους λόγους ως «παρατηρήσεις»
3. Οι ενότητες Α7, Α8, Γ2.2., Δ3 και Δ4 αποτελούν μη μεταβλητά μέρη των Οδηγών Κατάρτισης.

Είναι κοινά στο σύνολο των ειδικοτήτων. Συνεπώς, δεν αξιολογούνται και δεν
συμπεριλαμβάνονται στο παρόν έντυπο.

4. Η επιλογή χαρακτηρισμού, όπου απαιτείται, σημαίνεται με το σύμβολο [ v ]

Άρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 5 Οκτωβρίου 2022

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Ι  

 (2)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξίας τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (496,00 €) με Φ.Π.Α., 

της εταιρείας «CLUB MED ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.   

 Με την υπό στοιχεία 60304 Φ.804.22/03-10-2022 απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του Πυρο-
σβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, 
σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»(Α’ 185), καθώς και την παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 4662/2020, 
γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς της εταιρείας «CLUB MED ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.» εκτιμώμενης αξίας τετρακοσίων 
ενενήντα έξι ευρώ (496,00 €) με Φ.Π.Α., που αφορά εργασία αντικαταστάσης ελαστικών, ένα (01) ελαστικό 120-90-
17, ένα (01) ελαστικό 90-90-21, έναν (01) αεροθάλαμο 120-90-17, έναν (01) αεροθάλαμο 90-90-21 για την κάλυψη 
των αναγκών της Π.Υ. Ιστιαίας. 

 Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ   
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*02052020710220012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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