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Το παρόν σχέδιο νόμου έχει ως σκοπό, με βάση τις αρχές και τους στόχους της δημόσιας 

πολιτικής διά βίου μάθησης στην Ελλάδα, να καθορίσει τα εργαλεία (κανονιστικά, 

διοικητικά, οικονομικά) που συντελούν στην ανάπτυξή της.  

Η διά βίου μάθηση περιλαμβάνει κάθε είδους μαθησιακή δραστηριότητα στη διάρκεια της 

ανθρώπινης ζωής, που αποσκοπεί στην απόκτηση ή τη βελτίωση γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων, που χρησιμεύουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, 

στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και στην κοινωνική συνοχή, στην κοινωνική και 

πολιτιστική ανάπτυξη, στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά και στην επαγγελματική ένταξη 

και εξέλιξη.  

Η διά βίου μάθηση θεμελιώνεται στην προσχολική αγωγή και δε σταματά με το πέρας της 

αρχικής εκπαίδευσης και την ενηλικίωση του ατόμου, αλλά είναι μια διαρκής και ενεργός 

διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε όλες τις φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου και συνοδεύει 

κάθε έκφανση της ζωής ενός ενεργού πολίτη. Μαθησιακές διαδικασίες συντελούνται τόσο 

στo πλαίσιo του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, όσο και σε μια ποικιλία μη τυπικών 

και άτυπων μορφών μάθησης.  

Κατά συνέπεια, η διά βίου μάθηση συμπεριλαμβάνει την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, την Επαγγελματική Εκπαίδευση, την Ανώτατη Εκπαίδευση, την Αρχική και τη 

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων, καθώς και 

όλες τις μορφές άτυπης μάθησης εκτός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το παρόν σχέδιο 

νόμου ρυθμίζει κυρίως το χώρο που βρίσκεται πέρα από τα όρια του τυπικού 

εκπαιδευτικού συστήματος και ιδιαίτερα την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη 

συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων. 

Συγκεκριμένα στοχεύει : 

α) στην καταγραφή και ανασυγκρότηση των δομών και των φορέων που συμβάλλουν με 

οποιονδήποτε τρόπο στην ανάπτυξη της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα και αφορούν 

κυρίως στο χώρο που βρίσκεται πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, 

β) στον καθορισμό του διοικητικού μοντέλου οργάνωσης της διά βίου μάθησης στην 

Ελλάδα, 
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γ) στη θεσμοθέτηση προτύπων και μέσων για την αποτελεσματική ανάπτυξη της διά βίου 

μάθησης στην Ελλάδα και στην ποιοτική της αναβάθμιση, 

δ) στην αναγνώριση και πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόμων 

και 

δ) στη σύνδεση της διά βίου μάθησης με την απασχόληση.  

Οι αρχές και οι στόχοι που διέπουν τη δημόσια πολιτική διά βίου μάθησης είναι οι 

ακόλουθοι :  

• Η διά βίου μάθηση είναι ανθρωποκεντρική, καθώς έχει ως αφετηρία τον άνθρωπο και 

τις ανάγκες του. 

• Η διά βίου μάθηση είναι ενεργός, συνεχής και όχι υποχρεωτική διαδικασία, καθώς είναι 

μια ανοιχτή και συνεχής ευκαιρία για προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική 

βελτίωση στη ζωή ενός ανθρώπου. 

• Η διά βίου μάθηση είναι καθολική, καθώς επιδιώκεται η συμμετοχή όλων σε όλη τη 

διάρκεια του βίου, και ολιστική, με δυνατότητα αναγνώρισης και πιστοποίησης μη 

τυπικών και άτυπων μορφών μάθησης. 

• Η διά βίου μάθηση υποστηρίζει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, καθώς αποσκοπεί 

στην επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων 

ενόψει των ραγδαία μεταβαλλόμενων συνθηκών εργασίας, με έγκαιρη διάγνωση των 

αναγκών της αγοράς εργασίας. 

• Η διά βίου μάθηση υποστηρίζει την κοινωνική ένταξη, καθώς μέσω αυτής επιδιώκεται η 

κοινωνική και επαγγελματική αναβάθμιση ευάλωτων ομάδων, παρέχοντας σε αυτές 

ένα επαρκές επίπεδο γενικών και επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων, με στόχο την ενδυνάμωσή τους και την εξασφάλιση της κοινωνικής και 

επαγγελματικής τους ένταξης. 

• Η διά βίου μάθηση στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, στην 

καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων συμβατών με τις νέες συνθήκες, στην ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης και γενικότερα στην ανάπτυξη της ιδιότητας του ενεργού και 

ενημερωμένου πολίτη. 

 

Για την εφαρμογή των στόχων της δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης, επιδιώκεται με το 

παρόν σχέδιο νόμου  και το πρόγραμμα εφαρμογής του η συγκρότηση του Εθνικού Δικτύου 

Διά Βίου Μάθησης και η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα.  
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Συνοπτικά, το παρόν σχέδιο νόμου :  

• Έχει ως σκοπό να καθορίσει τα κανονιστικά, τα διοικητικά και τα οικονομικά εργαλεία 

για την ανάπτυξη της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα.  

• Επικαιροποιεί και συμπληρώνει την υπάρχουσα σχετική νομοθεσία (ν. 2009/1992, π.δ. 

67/1997, ν. 3191/2003, ν. 3369/2005).  

• Αναδεικνύει ως ισότιμους πυλώνες της διά βίου μάθησης την επαγγελματική κατάρτιση 

και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων, αξιοποιώντας τη διοικητική υπαγωγή τους (με το 

π.δ. 24/2010) στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.  

• Δημιουργεί τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και αναγνώρισης των προσόντων των 

ατόμων, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτά αποκτήθηκαν, με τη δημιουργία 

του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων -το οποίο βασίζεται στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Προσόντων- και με την ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 

Προσόντων.  

• Οργανώνει το σύνολο των φορέων της διά βίου μάθησης σε Εθνικό Δίκτυο Διά Βίου 

Μάθησης και διαμορφώνει ως ενιαίο λειτουργικό σύστημα το σύστημα διοίκησης της 

διά βίου μάθησης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αξιοποιώντας τις 

σύγχρονες τεχνολογίες.  

• Ενισχύει τον επιτελικό ρόλο της κεντρικής δημόσιας διοίκησης και διασφαλίζει τον 

ενιαίο προγραμματισμό των δράσεων διά βίου μάθησης μέσω του Εθνικού 

Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, ταυτόχρονα δε, αποκεντρώνει την εξειδίκευση του 

προγραμματισμού σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και την εφαρμογή των 

σημαντικότερων δράσεων εθνικής προτεραιότητας στις Περιφέρειες και τους Δήμους 

μέσω προγραμματικών συμβάσεων.  

• Διασφαλίζει συνθήκες διαφάνειας και συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και 

γενικότερα των συλλογικών φορέων, καθώς και των αρμόδιων επιστημονικών φορέων, 

στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής διά βίου 

μάθησης, με τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων.  

• Δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης και αξιοποίησης των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων 

που παρέχουν οι φορείς της άτυπης μάθησης και γενικότερα της διά βίου μάθησης 

μέσω του Μητρώου Φορέων Διά Βίου Μάθησης  

• Δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης και αξιοποίησης των ατομικών προσόντων μέσω του 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Διά Βίου Μάθησης.  

• Διασφαλίζει την ποιότητα της διά βίου μάθησης μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 

και αξιολόγησης των εκπαιδευτών και του συστήματος παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των προγραμμάτων και της αποτελεσματικότητας του Εθνικού Δικτύου 

Διά Βίου Μάθησης και παρέχει στους εργαζόμενους κίνητρα διά βίου μάθησης.  
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Αναλυτικότερα, κατ’ άρθρο, το παρόν σχέδιο νόμου ρυθμίζει τα ακόλουθα :  

Το άρθρο 1 ορίζει ως πεδίο εφαρμογής του σχεδίου νόμου την πέραν του τυπικού 

εκπαιδευτικού συστήματος διά βίου μάθηση. Διευκρινίζεται πάντως ότι οι ρυθμίσεις του 

σχεδίου νόμου αφορούν και τις δράσεις διά βίου μάθησης των φορέων και των δομών του 

τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, όπως είναι τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, καθώς και 

τους φορείς και τις δομές του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, κατά το μέρος που 

παρέχουν υπηρεσίες ή εφαρμόζουν προγράμματα διά βίου μάθησης, όπως είναι τα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα Ινστιτούτα Διά Βίου Εκπαίδευσης των Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (παράγραφος 4 του 

άρθρου 3). Διευκρινίζεται ότι η άτυπη μάθηση διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος 

σχεδίου νόμου μόνο κατά το μέρος που αφορά την αναγνώριση και πιστοποίηση των 

αποτελεσμάτων της (παράγραφος 2 του άρθρου 1). 

Το άρθρο 1 ορίζει επίσης τον σκοπό και τους στόχους του σχεδίου νόμου, που είναι και 

σκοπός και στόχοι της δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης.  

Το άρθρο 2 παρέχει τους ορισμούς για τις ανάγκες του παρόντος σχεδίου νόμου. 

Ειδικότερα ορίζει τη διά βίου μάθηση και τα τρία πεδία της : α) την τυπική εκπαίδευση, β) 

τη μη τυπική εκπαίδευση και γ) την άτυπη μάθηση. Επίσης, ορίζει ποιες μορφές 

εντάσσονται στα τρία αυτά πεδία της διά βίου μάθησης και κυρίως στο πεδίο της μη 

τυπικής εκπαίδευσης: η αρχική επαγγελματική κατάρτιση, η συνεχιζόμενη επαγγελματική 

κατάρτιση, η γενική εκπαίδευση ενηλίκων και οι διάφορες μορφές επιμόρφωσης.  

Η αρχική επαγγελματική κατάρτιση παρέχεται σήμερα από τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και ειδικότερα από τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. (του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Ο.Α.Ε.Δ., του Ο.Τ.Ε.Κ., του Ε.Κ.Α.Β., κλπ) και από τα 

Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.  

Η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση παρέχεται σήμερα από τα Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και ειδικότερα από τα Δημόσια Κ.Ε.Κ. (του Ο.Α.Ε.Δ., του 

Ο.Τ.Ε.Κ., των Νοσοκομείων, κλπ) καθώς και από τα Ιδιωτικά Κ.Ε.Κ.  

Η γενική εκπαίδευση ενηλίκων παρέχεται σήμερα ιδίως από τα Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας, τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και τις Σχολές Γονέων. Με τις ρυθμίσεις του 

σχεδίου νόμου προγραμματίζεται η ένταξη των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων καθώς και 

των Σχολών Γονέων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των Δήμων.  

Στη μη τυπική εκπαίδευση ανήκουν και άλλοι φορείς, όπως είναι τα Κέντρα Μεταλυκειακής 

Εκπαίδευσης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών. Επίσης, ανήκουν και άλλες δημόσιες 

και ιδιωτικές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, όπως είναι:  

� Το Ι.Ε.Κ και το Κ.Ε.Κ του Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 

Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α “ΔΗΜΗΤΡΑ”) που εποπτεύονται από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  

� οι Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές Νοσηλευτικές Σχολές (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) που εποπτεύονται 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  
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� το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών και το Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό 

Σχολείο Πανόρμου Τήνου,  

� η Σχολή Σωφρονιστικών Υπαλλήλων και η Σχολή Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης 

που εποπτεύονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης,  

�  τα Κέντρα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ναυτικών που εποπτεύονται από το Υπουργείο 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 

� οι Σχολές του Λιμενικού Σώματος που εποπτεύονται από το Υπουργείο Προστασίας του 

Πολίτη.  

Το άρθρο 2 ορίζει και την έννοια των προσόντων όπως αυτή χρησιμοποιείται τόσο στο 

σχέδιο νόμου όσο και, ειδικότερα, στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, διότι το περιεχόμενό της 

προσδιορίζει βασικούς πολιτικούς και επιχειρησιακούς στόχους της δημόσιας πολιτικής διά 

βίου μάθησης. Στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων τα προσόντα κατατάσσονται με τη μορφή 

μαθησιακών αποτελεσμάτων, δηλαδή των αποκτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων ύστερα από διαδικασία αξιολόγησης και επικύρωσης από αρμόδιο φορέα. 

Επίσης, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες που αναφέρονται στο σχέδιο νόμου νοούνται κατά τις 

διατάξεις του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») και επομένως οι σχετικές 

διατάξεις του σχεδίου νόμου εφαρμόζονται από την έναρξη εφαρμογής του ν. 3852/2010.  

Στο άρθρο 3 αναφέρονται όλοι οι φορείς του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης, τόσο 

αυτοί που ασκούν διοίκηση όσο και αυτοί που παρέχουν υπηρεσίες διά βίου μάθησης, οι 

βασικές και οι υποστηρικτικές λειτουργίες του Δικτύου, οι σχέσεις των φορέων του, τα 

πρότυπα και τα μέσα για την εκπλήρωση του σκοπού του.  

Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.), που περιλαμβάνεται στους 

φορείς του Δικτύου, συμβάλλει στην ερευνητική και επιστημονική υποστήριξη του Εθνικού 

Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης και στη συστηματική αξιολόγηση του Εθνικού Δικτύου 

Διά Βίου Μάθησης.  

Φορείς εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 

όπως το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας και το Ινστιτούτο Νεολαίας, μπορούν να συμβάλλουν 

στην εφαρμογή προγραμμάτων και στην παροχή υπηρεσιών διά βίου μάθησης.  

Στους φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης ανήκουν και οι φορείς παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών ή επαγγελματικού προσανατολισμού, όπως είναι τα 

Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης. Επίσης, ανήκουν τα Κέντρα 

Προώθησης της Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) κατά το μέρος που παρέχουν υπηρεσίες διά βίου 

συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού (και όχι κατά το μέρος που 

εφαρμόζουν δράσεις προώθησης της απασχόλησης).  

Το γεγονός ότι εντάσσονται στο Εθνικό Δίκτυο Διά Βίου Μάθησης όλοι οι φορείς της μη 

τυπικής εκπαίδευσης και φορείς της τυπικής εκπαίδευσης δεν σημαίνει ότι αλλάζει η 

υπάρχουσα υπαγωγή και εποπτεία τους, αλλά ότι αφ’ ενός δίνεται η δυνατότητα να 

υπηρετούν συντονισμένα το σκοπό και τους στόχους της ενιαίας δημόσιας πολιτικής διά 
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βίου μάθησης και να συνεργάζονται με όλους τους φορείς της διά βίου μάθησης και ότι 

αφ΄ετέρου το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να 

συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου και στην ποιοτική 

αναβάθμιση των υπηρεσιών τους προς τους πολίτες.  

Για παράδειγμα, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) θα 

συνεχίσει να υπάγεται και να εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά με την ένταξή του στο Εθνικό Δίκτυο Διά Βίου 

Μάθησης αναγνωρίζεται ότι η εκπαίδευση και η συνεχιζόμενη επιμόρφωση των δημοσίων 

υπαλλήλων αποτελεί προγραμματικά και λειτουργικά αναπόσπαστο μέρος της διά βίου 

μάθησης.  

Το ίδιο ισχύει για τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ., που δεν 

συνδέονται διοικητικά με το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 

αλλά με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και έχουν συστημική σύνδεση 

με τις λειτουργίες συμβουλευτικής της διά βίου μάθησης, συμβάλλοντας στην 

αποτελεσματική σύνδεσή της με την απασχόληση.  

 

Το άρθρο 4 ορίζει τις αρχές του συστήματος διοίκησης του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου 

Μάθησης και εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής, που είναι η δικτύωση (networking), ο 

προγραμματισμός (programming), η συμβασιοποίηση (contractualisation) και η αξιολόγηση 

(evaluation), που αποτελούν και αρχές του σύγχρονου δημόσιου μάνατζμεντ (public 

management). Ως συμβασιοποίηση νοείται η διαμόρφωση συμβατικών σχέσεων μεταξύ 

των φορέων του Δικτύου. Αναλυτικότερα:  

α) Το σύνολο των φορέων που ασκούν τη διοίκηση ή υποστηρίζουν ή εφαρμόζουν τη 

δημόσια πολιτική διά βίου μάθησης συγκροτούν ενιαίο δίκτυο, το Εθνικό Δίκτυο Διά Βίου 

Μάθησης (άρθρα 2 και 3).  

β) Το σύνολο των δράσεων εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης που 

χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους ή υποστηρίζονται από δημόσιους φορείς, 

ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης και τον φορέα διαχείρισής τους, συγκροτούν 

οριζόντιο μεσοχρόνιο πρόγραμμα, το Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης (άρθρο 15), το 

οποίο υπηρετεί τη δημόσια πολιτική διά βίου μάθησης ως κεντρική πολιτική επιλογή 

(mainstreaming).  

γ) Ορίζονται οι σχέσεις των φορέων του Εθνικού Δικτύου ως συστημικές σχέσεις και αυτές 

αναφέρονται ενδεικτικά στο σχέδιο νόμου (παράγραφος 7 του άρθρου 3). Ορισμένες εξ 

αυτών προσδιορίζονται στις διατάξεις του (όπως η αμφίδρομη επικοινωνία της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. 

με τους φορείς διοίκησης της διά βίου μάθησης, η οργάνωση της διαβούλευσης σε 

κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο), παράλληλα δε προβλέπεται ο αναλυτικότερος 

προσδιορισμός τους με σχετική εξουσιοδοτική διάταξη (παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 

3). Επομένως το Δίκτυο δεν αποτελεί άθροισμα φορέων, αλλά συγκροτημένο σύστημα 

δικτύωσης με κόμβους και δεσμούς και τη δυνατότητα ανάπτυξης μη ιεραρχικών δεσμών 

μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών του Δικτύου. 
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δ) Προβλέπεται ότι η αποτελεσματική διασύνδεση των φορέων του Εθνικού Δικτύου 

στηρίζεται στη συμβασιοποίηση των σχέσεών τους μέσω προγραμματικών συμβάσεων 

(άρθρο 21) και επομένως υποκαθίσταται σε μεγάλο βαθμό τόσο η έλλειψη συντονισμού 

όσο και η ιεραρχική επιτακτική διοίκηση με σχέσεις ισοτιμίας, συνέργειας και συνευθύνης.  

ε) Συγκροτείται σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων και της 

αποτελεσματικότητας του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης (παράγραφος 1 του άρθρου 

19) και όργανα παρακολούθησης και υποστήριξης του Εθνικού Προγράμματος και του 

Προγράμματος Εφαρμογής (άρθρα 15 και 20).  

Με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπουργείων και τον 

αποτελεσματικότερο συντονισμό των δράσεων της δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης 

κάτω από μια συνεκτική πολιτική εκπονείται το Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης, το 

οποίο σε πρώτη φάση θα έχει τετραετή διάρκεια (2010–2013).  

Το Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράμματα ή 

επιμέρους δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης ή και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και 

γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης. Ως επενδύσεις 

νοούνται κυρίως οι χρηματοδοτήσεις της κατασκευής, επισκευής και συντήρησης των 

κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού τους. Το Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης 

σχεδιάζεται, παρακολουθείται και αξιολογείται από Επιτροπή Παρακολούθησης της οποίας 

η θητεία έχει την ίδια χρονική διάρκεια με τη διάρκεια του Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου 

Μάθησης (παράγραφος 4 του άρθρου 15) 

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 ενισχύεται ο επιτελικός ρόλος της Κεντρικής Δημόσιας 

Διοίκησης και διασφαλίζεται ο ενιαίος προγραμματισμός των δράσεων διά βίου μάθησης 

με το Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης, ταυτόχρονα όμως αποκεντρώνεται η 

εξειδίκευση του προγραμματισμού σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και η 

εφαρμογή των σημαντικότερων δράσεων εθνικής προτεραιότητας στις Περιφέρειες και 

τους Δήμους μέσω προγραμματικών συμβάσεων (άρθρα 4, 7 και 8). Με βάση αυτή την 

πολιτική επιλογή, η Κυβέρνηση διαμορφώνει τους εθνικούς στόχους και προτεραιότητες 

της πολιτικής διά βίου μάθησης και στο πλαίσιο αυτών:  

• κάθε Περιφέρεια προγραμματίζει τις δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης που 

αντιστοιχούν στις αναπτυξιακές ανάγκες και δυνατότητές της και  

• κάθε Δήμος προγραμματίζει τις δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που χρειάζονται 

οι πολίτες.  

Επομένως, η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων από την Κεντρική Δημόσια Διοίκηση 

προς τις Περιφέρειες και τους Δήμους έχει αρχικά κυρίως προγραμματικό χαρακτήρα και 

βασίζεται στην εκπόνηση του εθνικού προγράμματος διά βίου μάθησης (παράγραφος 3 του 

άρθρου 4), των περιφερειακών προγραμμάτων διά βίου μάθησης (παράγραφοι 1, 2 και 3 

του άρθρου 7) και των τοπικών προγραμμάτων διά βίου μάθησης (παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 

του άρθρου 8) στο πλαίσιο των κανόνων και των διαδικασιών του Δημοκρατικού 

Προγραμματισμού (του ν. 1622/1986).  
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Διευκρινίζεται ότι το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με 

τήρηση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Περιφερειών και των Δήμων, 

υποστηρίζει τις Περιφέρειες και τους Δήμους και εποπτεύει την εφαρμογή των 

προγραμμάτων τους, ασκώντας τον επιτελικό ρόλο του κατά τις διατάξεις της παραγράφου 

2 του άρθρου 4.  

Σύμφωνα με μεταβατική διάταξη (παράγραφος 1 του άρθρου 24), τα ανωτέρω 

προγράμματα διά βίου μάθησης μπορεί να εκπονηθούν και πριν εκπονηθούν τα αντίστοιχα 

αναπτυξιακά προγράμματα, με βάση τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις της χώρας και τη 

δημόσια πολιτική διά βίου μάθησης.  

Με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των παρ. 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 4 προσδιορίζεται ο 

επιτελικός/κανονιστικός ρόλος του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργείων στην αδειοδότηση, τη 

συγκρότηση και τη λειτουργία των φορέων παροχής υπηρεσιών της μη τυπικής 

εκπαίδευσης, στη διαχείριση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που 

συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και στον καθορισμό των 

τίτλων που βεβαιώνουν την επιτυχή παρακολούθηση προγράμματος σπουδών της μη 

τυπικής εκπαίδευσης και των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων.  

Ο επιτελικός ρόλος του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ., άρθρο 6), το 

Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., άρθρο 10), τον Εθνικό 

Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π., άρθρο 11) και το Εθνικό Κέντρο 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π., στοιχείο στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 

3).  

 

Με το άρθρο 5 διασφαλίζεται η διαφάνεια, ο κοινωνικός διάλογος και η συμμετοχή των 

κοινωνικών φορέων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής διά βίου 

μάθησης, με τη συγκρότηση των ακόλουθων συλλογικών οργάνων :  

(α) της Συνόδου Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση,  

(β) του Συμβουλίου Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση,  

(γ) της Διαρκούς Διάσκεψης Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  

Τα όργανα (β) και (γ) αντιστοιχούν στους δυο βασικούς πυλώνες της διά βίου μάθησης.  

Το Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση που συνιστάται με το 

σχέδιο νόμου, αντικαθιστά το Εθνικό Συμβούλιο Σύνδεσης της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (άρθρο 11 του ν. 3191/2003) και την 

Εθνική Επιτροπή Διά Βίου Μάθησης (άρθρο 2 του ν. 3369/2005), όργανα τα οποία 

καταργούνται, δεδομένου ότι ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του νέου Συμβουλίου 

υπερκαλύπτουν το ρόλο και τις αρμοδιότητες αυτών.  
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Με το άρθρο 6 διατηρείται και απλοποιείται η συστημική προσέγγιση του συντονισμού των 

εφαρμοζόμενων από διαφορετικά Υπουργεία και δημόσιους φορείς πολιτικών : Διατηρείται 

το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την 

Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.), απλοποιείται η διοίκησή του, με την ανάθεση της εποπτείας 

και της διαχείρισής του στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), 

εξειδικεύεται δε αυτός ο ρόλος της στα επιμέρους συστήματά του, ως ακολούθως.  

Η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. έχει την αρμοδιότητα :  

α) της διαχείρισης των συστημάτων αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 

και  

β) της σύνδεσής τους με το σύστημα τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, με το σύστημα 

πιστοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων και με 

το σύστημα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, που εποπτεύονται 

από το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και με το 

σύστημα έρευνας των αναγκών της αγοράς εργασίας και το σύστημα σύνδεσης με την 

αγορά εργασίας, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ν. 3191/2003).  

Η ρύθμιση αυτή βασίζεται στις διατάξεις του π.δ. 24/2010, σύμφωνα με το οποίο το 

Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ.) έχει την εποπτεία 

και διαχείριση όλων των επιμέρους συστημάτων του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. (περιλαμβανομένου του 

συστήματος τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης που το διαχειρίζεται με κεντρική 

υπηρεσία του), πλην (α) του συστήματος έρευνας των αναγκών της αγοράς εργασίας του 

οποίου την εποπτεία και διαχείριση διατηρεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης και (β) του συστήματος συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού και 

σύνδεσης με την αγορά εργασίας, του οποίου έχει την εποπτεία και διαχείριση μόνο κατά 

το μέρος που οι λειτουργίες αυτού του συστήματος εντάσσονται ή συνδέονται με φορείς 

διά βίου μάθησης. Διευκρινίζεται ότι το σύστημα συμβουλευτικής, επαγγελματικού 

προσανατολισμού και σύνδεσης με την αγορά εργασίας του άρθρου 10 του Νόμου 

3191/2003 κατά το μέρος που αφορά τις παρεχόμενες από φορείς τυπικής και μη τυπικής 

εκπαίδευσης υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, 

εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ενώ κατά 

το μέρος που αφορά τη σύνδεση με την αγορά εργασίας από το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. έχει την αρμοδιότητα της εποπτείας και διαχείρισης και του συστήματος της 

γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, που αποτελεί ισότιμο πυλώνα με αυτόν της επαγγελματικής 

κατάρτισης και είναι αναγκαία η ανάπτυξή του.  

Κατά συνέπεια, στις αρμοδιότητες της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. περιλαμβάνονται η εποπτεία της 

λειτουργίας των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων των Περιφερειών και των Δήμων και των 

Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ. Επίσης, η εποπτεία των λοιπών φορέων παροχής 

υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και γενικότερα διά βίου μάθησης, καθώς και των 

φορέων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που δεν εποπτεύονται με ειδική διάταξη από 
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άλλο δημόσιο φορέα. Η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. συνεργάζεται με το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., τον Ε.Ο.Π.Π., το Ε.Κ.Ε.Π. και 

το Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. σε θέματα που αφορούν το Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. και γενικότερα τη διά βίου μάθηση.  

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 περιγράφονται οι κυριότερες αρμοδιότητες της Γενικής 

Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, από τις οποίες καταδεικνύεται η πρόθεση του νομοθέτη 

για  βελτίωση της ποιότητας και την ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και διεύρυνση της 

πρόσβασης σε αυτήν όλων των ατόμων και κυρίως των μελών των ευάλωτων κοινωνικά 

ομάδων.  

Στις αρμοδιότητες της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. περιλαμβάνεται και η διασφάλιση της ποιότητας της διά 

βίου μάθησης και ιδίως η συγκρότηση συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

προγραμμάτων και της αποτελεσματικότητας του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης  και 

η μέριμνα για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και αξιολόγηση των εκπαιδευτών των 

προγραμμάτων της μη τυπικής εκπαίδευσης (περίπτωση ιγ της παραγράφου 2 του άρθρου 

6). Για την εγκυρότερη αποτύπωση της συμμετοχής των ατόμων σε δράσεις διά βίου 

μάθησης και τη συστηματική χαρτογράφηση των φορέων που δραστηριοποιούνται στο 

χώρο της διά βίου μάθησης, η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. εκπονεί και τηρεί Ηλεκτρονικό Μητρώο Διά Βίου 

Μάθησης που αφορά τα άτομα (παράγραφος 1 του άρθρου 17) και Μητρώο Φορέων Διά 

Βίου Μάθησης (παράγραφος 3 του άρθρου 17).  

 

Με το άρθρο 7 προσδιορίζονται ο προγραμματικός ρόλος και οι αρμοδιότητες της αιρετής 

Περιφέρειας σε θέματα διά βίου μάθησης και δίνεται η δυνατότητα μεταβίβασης 

πρόσθετων αρμοδιοτήτων σε αυτή με σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.  

Με το Διάταγμα αυτό μπορεί –με διασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων– να 

μεταβιβαστούν στις Περιφέρειες και αρμοδιότητες των φορέων διοίκησης της διά βίου 

μάθησης, όπως είναι η αδειοδότηση των Ι.Ε.Κ. και των Κ.Ε.Κ., την οποία ασκεί το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

και η πιστοποίηση των προσόντων, την οποία ασκεί ο Ε.Ο.Π.Π.  

Οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας, όσον αφορά τη διά βίου μάθηση, αφορούν κυρίως την 

επαγγελματική κατάρτιση και για το λόγο αυτό προβλέπεται ότι το Περιφερειακό 

Συμβούλιο συγκροτεί την Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης που ιεραρχεί 

τις επαγγελματικές ειδικότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα Ι.Ε.Κ. και τα Κ.Ε.Κ. και 

γενικότερα τα αναγκαία στην Περιφέρεια προγράμματα αρχικής και συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης.  

 

Με το άρθρο 8 προσδιορίζονται ο προγραμματικός ρόλος και οι αρμοδιότητες του Δήμου 

και δίνεται η δυνατότητα μεταβίβασης πρόσθετων αρμοδιοτήτων σε αυτή με σχετικό 

Προεδρικό Διάταγμα.  

Οι αρμοδιότητες του Δήμου, όσον αφορά τη διά βίου μάθηση, αφορούν κυρίως τη γενική 

εκπαίδευση ενηλίκων και γι’ αυτό προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Διά 

Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο των υπηρεσιών ή των νομικών προσώπων του Δήμου, για την 

εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων.  



11 

 

Στο τοπικό επίπεδο δίνεται έμφαση στη συμμετοχή των δημόσιων, των κοινωνικών και των 

ιδιωτικών φορέων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων της διά βίου μάθησης και για 

το λόγο αυτό προβλέπεται η συμμετοχή τους τόσο στην εκπόνηση του τοπικού 

προγράμματος διά βίου μάθησης (παράγραφος 2 του άρθρου 22), όσο και στην εφαρμογή 

του (παράγραφος 2 του άρθρου 8).  

 

Με το άρθρο 9, προκειμένου να διασφαλιστεί ο λειτουργικά ενιαίος χαρακτήρας του 

συστήματος διοίκησης της διά βίου μάθησης, προβλέπεται ότι διασυνδέονται οι αρμόδιες 

υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, των 

Περιφερειών και των Δήμων με αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών, σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευθύνσεις της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης.  

Στις μεταβατικές διατάξεις (παράγραφος 4 του άρθρου 24) προβλέπεται ότι τα 

προγράμματα διά βίου μάθησης των Περιφερειών και των Δήμων που δεν εφαρμόζουν τις 

διατάξεις αυτού του άρθρου, από 1.1.2012 δεν χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο 

Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.  

 

Με το άρθρο 10 μετονομάζεται το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε Εθνικό Κέντρο 

Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) και διευρύνονται οι σκοποί του, 

δεδομένου ότι αναλαμβάνει πέραν της αρμοδιότητας πιστοποίησης των εισροών της 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης φορέων παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών (που έχει σήμερα) και την αρμοδιότητα πιστοποίησης των 

εισροών της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και γενικότερα όλων των μορφών της 

επαγγελματικής κατάρτισης και της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Η πιστοποίηση αυτή περιλαμβάνει κυρίως την πιστοποίηση των δομών, των 

επαγγελματικών περιγραμμάτων, των προγραμμάτων και των εκπαιδευτών των φορέων 

παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών.  

Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου καθορίζονται τα κριτήρια για την αδειοδότηση των 

Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.), ως φορέων παροχής μη τυπικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, καθώς και η διαδικασία αδειοδότησης τους. Επιπλέον, παρέχεται 

εξουσιοδότηση για την εξειδίκευσή των κριτηρίων και της διαδικασίας αδειοδότησης των 

Ε.Ε.Σ. 

Με το άρθρο 11 ιδρύεται ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για τη 

δημιουργία, ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, κατ’ αντιστοιχία 

προς το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, και για την πιστοποίηση των εκροών της μη 

τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης.  

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) αναλαμβάνει τη συγκρότηση 

του συστήματος αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων, δηλαδή των 
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αποκτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόμων, με τρόπο που να 

διασφαλίζεται η ποιότητα και η αμοιβαία εμπιστοσύνη κράτους και κοινωνικών εταίρων, να 

ενισχύεται η διαφάνεια στα προσόντα, να διευκολύνεται η πρόσβαση και η πρόοδος σε 

διαδικασίες διά βίου μάθησης και να υποστηρίζεται η σχέση εκπαίδευσης και κατάρτισης 

με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.  

Με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 24 καταργείται ο Ο.Ε.Ε.Κ. καθώς κρίνεται 

ορθότερο να μην εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ίδιου φορέα και η πιστοποίηση των 

εισροών της επαγγελματικής κατάρτισης και η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής 

κατάρτισης και η πιστοποίηση των εκροών της. Γι΄ αυτό άλλωστε προβλέπεται και η 

αποκέντρωση της λειτουργίας και διαχείρισης των Ι.Ε.Κ. της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., με προγραμματική 

σύμβαση, στις Περιφέρειες (παράγραφος 3 του άρθρου 12).  

Ο Ε.Ο.Π.Π. δημιουργείται ως νέο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αλλά αξιοποιεί από 

τον καταργούμενο Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), 

εκτός από τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του, το ανθρώπινο δυναμικό του 

και επομένως τις γνώσεις, την εμπειρία και τις σχέσεις του, δηλαδή το κοινωνικό κεφάλαιό 

του, και κατά συνέπεια τη θεσμική μνήμη του Οργανισμού στον τομέα της αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης και ιδιαίτερα της πιστοποίησης των αποκτώμενων μέσω αυτής 

προσόντων.  

Οι συνιστώμενες στον Ε.Ο.Π.Π. οργανικές θέσεις (75), μαζί με αυτές που συνιστώνται στη 

Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (75), είναι λιγότερες κατά 193 θέσεις των καταργουμένων οργανικών θέσεων του 

Ο.Ε.Ε.Κ. (343). Αξιοποιείται όμως όλο το προσωπικό που σήμερα υπηρετεί στον Ο.Ε.Ε.Κ. 

(άρθρο 24).  

Στο άρθρο 11 προβλέπεται ότι ο Ε.Ο.Π.Π. θα είναι το Εθνικό Σημείο Συντονισμού του 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και το Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη Διασφάλιση 

της Ποιότητας, με βάση τις ακόλουθες συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (οι οποίες δεν αποτελούν ακόμη εσωτερικό δίκαιο):  

Σύσταση 2008/C 111/01/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Απριλίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών 

προσόντων για τη διά βίου μάθηση.  

Σύσταση 2009 C/155/01 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 

Ιουνίου 2009 για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της 

ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.  

 

Το άρθρο 12 αναφέρεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).  

Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. που υπάγονται και λειτουργούν σήμερα στον Ο.Ε.Ε.Κ., από την κατάργησή 

του μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (άρθρο 12, παρ. 1) και αυτή 

αναλαμβάνει την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαχείρισή τους (άρθρο 6, παρ. 2, περίπτ. 

ε). Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 24, παρ. 15), για την επόμενη χρονική 

περίοδο και μέχρι τις 30.6.2011, η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την οργάνωση, τη λειτουργία και τη 

διαχείρισή τους συνάπτει προγραμματική σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Π. και από την 1.7.2011 

συνάπτει προγραμματική σύμβαση με στις Περιφέρειες.  
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Διατηρούνται και επικαιροποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2009/1992 που 

αφορούν την ίδρυση των Δημοσίων και των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.  

Με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 12 ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη 

λειτουργία συνολικά όλων τα Ι.Ε.Κ. (παραγρ. 7 και 8), ειδικά των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. (παραγρ. 

9) και ειδικά των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. (παραγρ. 10).  

Το άρθρο 13 αναφέρεται στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) .  

Το κανονιστικό πλαίσιό τους δεν τροποποιείται αλλά προβλέπεται με εξουσιοδοτικές 

διατάξεις η δυνατότητα νέας ρύθμισης των θεμάτων που αφορούν την αδειοδότηση και το 

σύστημα πιστοποίησης των Κ.Ε.Κ.  

Με το άρθρο 14 ορίζονται οι φορείς άτυπης μάθησης, οι όροι και η διαδικασία εγγραφής 

τους στο Μητρώο Φορέων Διά Βίου Μάθησης.  

Έχει επιλεγεί η λύση της εγγραφής τους μέσω του Δήμου στον οποίο έχουν την έδρα τους, 

προκειμένου το Εθνικό Δίκτυο Διά Βίου Μάθησης να συγκροτείται κυρίως σε τοπικό 

επίπεδο και από το εθνικό επίπεδο να διασφαλίζεται η υποστήριξη και ο συντονισμός του.  

Αυτό θα επιτρέψει την ανάληψη πρωτοβουλιών διά βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο και 

την ουσιαστικότερη συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων και γενικότερα των 

κοινωνικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του 

δημοτικού προγράμματος διά βίου μάθησης. Γι΄ αυτό άλλωστε προβλέπεται (άρθρο 22, 

παρ. 2) η υποχρέωση του δημοτικού συμβουλίου να διασφαλίσει τη συμμετοχή των 

ανωτέρω φορέων κατά την εκπόνηση του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος 

υποστήριξης της εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης.  

Το άρθρο 15, σε συνδυασμό με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 4, προβλέπουν ότι το 

Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εκπονεί, λαμβάνοντας υπόψη 

και την εισήγηση διυπουργικής Επιτροπής Παρακολούθησης, το Εθνικό Πρόγραμμα Διά 

Βίου Μάθησης που περιλαμβάνει όλες τις δράσεις διά βίου μάθησης που 

χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους.  

Υπογραμμίζεται ότι μέσω δράσεων του Προγράμματος που θα αφορούν την υποστήριξη 

των Περιφερειών και των Δήμων και θα συνοδεύονται από κίνητρα, επιδιώκεται η 

εφαρμογή των αρχών της διαφάνειας και της αριστείας, στο επίπεδο των πολιτικών 

προώθησης της περιφερειακής ανάπτυξης και της ενδογενούς τοπικής ανάπτυξης.  

Κατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου, το Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης εκπονείται 

για την προγραμματική περίοδο 2010–2013 και χρηματοδοτείται από τα επιχειρησιακά 

προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007–2013 και εθνικούς πόρους (άρθρο 24, παρ. 2).  

Επιδιώκεται η συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης των εκπροσώπων των 

Υπουργείων που διαχειρίζονται προγράμματα με δράσεις διά βίου μάθησης, όπως είναι τα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. 2007–2013 «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή 

Σύγκλιση» και επομένως εκτιμάται ότι θα υποστηριχθεί σε πολιτικό επίπεδο ο συντονισμός 
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των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, που επιχειρείται σε διαχειριστικό 

επίπεδο μέσω της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής συντονισμού (Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ.).  

Σε επίπεδο εφαρμοσμένης εκπαιδευτικής πολιτικής, η διά βίου μάθηση απαιτείται να 

συνδεθεί δομικά με τη διαμόρφωση και τη δημιουργία ενός αξιόπιστου και κοινά 

αποδεκτού Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, το οποίο θα συνδέεται με το αντίστοιχο 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Το άρθρο 16 προσδιορίζει τα βασικά χαρακτηριστικά του 

υπό διαμόρφωση Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, βάσει του οποίου τα προσόντα των 

ατόμων, δηλαδή οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται μέσω της τυπικής 

και μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης θα αναγνωρίζονται και θα 

συσχετίζονται μεταξύ τους και στη συνέχεια θα κατατάσσονται σε επίπεδα στη λογική των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων.  

Με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων οι ισοτιμίες και οι διαφορές των προσόντων θα 

καταστούν πιο διαφανείς για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις, αλλά κυρίως 

για τα άτομα, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε ποικίλες μαθησιακές διαδρομές. Με 

τη διασφάλιση της ποιότητας και τη συνεχή βελτίωσή της, σε συνδυασμό με τον 

προσανατολισμό στα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή στο τι γνωρίζει, κατανοεί και είναι 

ικανό να κάνει το άτομο στο τέλος μιας μαθησιακής δραστηριότητας, εκτιμάται ότι θα 

ενισχυθεί η αξιοπιστία της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Μέσω του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων τα άτομα θα εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο το πεδίο δυνατοτήτων που τους διανοίγεται και θα διευκολυνθεί η 

μαθησιακή κινητικότητα μαθητευόμενων/σπουδαστών/φοιτητών αλλά και η 

επαγγελματική κινητικότητα των εργαζομένων μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών 

Ευρωπαϊκών χωρών.  

Η πιστοποίηση των προσόντων θα δομηθεί στη βάση μιας συμφωνίας που θα διασφαλίζει 

την ποιότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη κράτους και κοινωνικών εταίρων, θα ενισχύει 

τη διαφάνεια στα επαγγελματικά προσόντα, θα διευκολύνει την πρόσβαση και την πρόοδο 

σε διαδικασίες διά βίου μάθησης και θα υποστηρίζει καλύτερα τη σχέση εκπαίδευσης και 

κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.  

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θα έχει την εποπτεία 

συγκρότησης και λειτουργίας του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και του συντονισμού των 

αρμόδιων φορέων και προσώπων, προκειμένου να διασφαλίσει την αναγκαία πολιτική, 

διοικητική και οικονομική στήριξη που απαιτούνται, ώστε να μπορέσει η χώρα μας να 

ανταποκριθεί στις χρονικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και στις προσωπικές και επαγγελματικές ανάγκες των ελλήνων και των 

ευρωπαίων πολιτών για την αναγνώριση και αξιοποίηση των προσόντων τους.  

Με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 4 θα καθοριστούν οι όροι 

συγκρότησης και εφαρμογής του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων λαμβάνοντας υπόψη τις 

ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, τις ελληνικές ανάγκες και δυνατότητες και σχετική εισήγηση του 

Ε.Ο.Π.Π.  

Το άρθρο 17 προβλέπει τη συγκρότηση και τήρηση των ακόλουθων Μητρώων:  
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α) του Ηλεκτρονικού Μητρώου Διά Βίου Μάθησης των ατόμων,  

β) του Μητρώου Εκπαιδευτών των φορέων της Διά Βίου Μάθησης (και άρθρο 19, παρ. 5) 

και  

γ) του Μητρώου Φορέων Διά Βίου Μάθησης.  

Το άρθρο 18 προσδιορίζει τα κίνητρα διά βίου μάθησης που θα συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και στην εδραίωση μιας γενικής κουλτούρας μάθησης στη 

χώρα.  

Το σημαντικότερο κίνητρο είναι η δυνατότητα αναγνώρισης και πιστοποίησης γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης και 

της άτυπης μάθησης μέσω του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (άρθρο 16). 

Επίσης, στα κίνητρα περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα: 

� Η σύνδεση προγραμμάτων της μη τυπικής εκπαίδευσης με το σύστημα της τυπικής 

εκπαίδευσης μέσω σπονδυλωτών και πιστοποιημένων προγραμμάτων μάθησης, τα 

οποία παρέχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης, άθροισης και μεταφοράς πιστωτικών 

μονάδων εκπαίδευσης από το ένα σύστημα στο άλλο. Με τον όρο σπονδυλωτό νοείται 

το πρόγραμμα που είναι δομημένο υπό τη μορφή ενοτήτων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, οι οποίες εκφράζονται αριθμητικά με πιστωτικές μονάδες. Ανάλογα με 

τις προδιαγραφές που θα τεθούν από το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και την κείμενη 

νομοθεσία γύρω από τα προσόντα, το άτομο θα μπορεί, συσσωρεύοντας τις 

απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες, να αποκτά κάποιο προσόν ή να χρησιμοποιεί τις 

πιστωτικές του μονάδες σε άλλα μαθησιακά πλαίσια ή /και σε άλλα γεωγραφικά όρια.  

� Η χορήγηση ειδικών εκπαιδευτικών αδειών για συμμετοχή σε προγράμματα διά βίου 

μάθησης, με έμφαση στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, όπου εμφανίζεται η 

μεγαλύτερη υστέρηση και ο υψηλότερος βαθμός εμποδίων στη συμμετοχή. 

� Η καθιέρωση, στο πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ατομικών 

εκπαιδευτικών λογαριασμών με συμμετοχή του κράτους, του εργοδότη και του 

εργαζόμενου, από τους οποίους ο τελευταίος αποσύρει χρήματα για την κάλυψη των 

εκπαιδευτικών αναγκών του. 

� Η καθιέρωση, στο πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ατομικών 

λογαριασμών μαθησιακού χρόνου των εργαζομένων για την παρακολούθηση 

προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ως μαθησιακός χρόνος 

νοείται ο χρόνος της υπερωριακής απασχόλησης ο οποίος στα πλαίσια των 

συμφωνηθέντων από τη συλλογική σύμβαση εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

την παρακολούθηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. 

�  Η σύνδεση της αξιολόγησης των φορέων διά βίου μάθησης με τη χρηματοδότησή τους, 

δεδομένου ότι οι φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης που χρηματοδοτούνται 

από το κράτος θα αξιολογούνται βάσει της υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί στο 
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αντίστοιχο πρόγραμμα διά βίου μάθησης και θα χρηματοδοτούνται με βάση την 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους. 

Με το άρθρο 19 επιχειρείται η διασφάλιση της ποιότητας της διά βίου μάθησης:  

α) με τη συγκρότηση συστήματος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και αξιολόγησης των 

εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης, και  

β) με τη συγκρότηση συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων 

και της αποτελεσματικότητας του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης.  

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης θα έχει τον επιτελικό ρόλο στην εκπόνηση, 

συγκρότηση και λειτουργία των συστημάτων αυτών.  

Με το Πρόγραμμα Εφαρμογής του άρθρου 20 διατυπώνεται η βούληση του νομοθέτη να 

μη μείνουν οι διατάξεις του σχεδίου νόμου, όπως πολλών προηγουμένων, ανενεργές, αλλά 

να διασφαλιστούν οι πόροι, τα πρότυπα, οι δράσεις, το καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό 

και η τεχνογνωσία που απαιτούνται για την εφαρμογή των προβλεπόμενων ρυθμίσεων και 

του Εθνικού Προγράμματος και γενικότερα για τη δημιουργία των προϋποθέσεων 

ανάπτυξης της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα. Ενδεικτικά στο Πρόγραμμα Εφαρμογής 

μπορεί να περιλαμβάνονται:  

α) Κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου και διοικητικές ενέργειες για την εφαρμογή 

του Προγράμματος.  

β) Δράσεις ανασυγκρότησης, αποκέντρωσης, οργάνωσης και λειτουργικού εκσυγχρονισμού 

των δομών, των οργάνων, των υπηρεσιών και των λειτουργιών των φορέων του Δικτύου, 

όπως, οργανογράμματα, κανονισμοί, προδιαγραφές, πρότυπα, λογισμικό, οδηγοί, δείκτες 

αξιολόγησης.  

γ) Εκπόνηση προτύπων και δημιουργία ή και οργάνωση των υπαρχόντων θεσμών και 

εργαλείων, όπως, πρότυπα και προδιαγραφές επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής 

εκπαίδευσης ενηλίκων, εθνικό πλαίσιο προσόντων, μητρώα του δικτύου, διασφάλιση 

ποιότητας, προγραμματικές συμβάσεις.  

δ) Δράσεις συγκρότησης του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης ως ενιαίου λειτουργικού 

δικτύου και διασφάλισης των συστημικών και διαδραστικών σχέσεων των φορέων του, με 

αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., όπως, ψηφιοποίηση υπηρεσιών και εγγράφων και αυτοματοποίηση 

των διαδικασιών, διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων, 

ηλεκτρονικά δίκτυα μάθησης.  

ε) Δράσεις ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού των φορέων του Δικτύου, 

περιλαμβανομένης της συνεχιζόμενης επιμόρφωσής του.  

στ) Συμπλήρωση ή βελτίωση κανόνων και διαδικασιών και δημιουργία θεσμών διαφάνειας, 

διαβούλευσης, κοινωνικής λογοδοσίας, ενίσχυσης του κοινωνικού ελέγχου και θεσμών 

καταπολέμησης της διαφθοράς, όπως, οδικός χάρτης λήψης αποφάσεων, τεχνική, 

οργανωτική και διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών που αναλαμβάνουν την ανάρτηση 

των αποφάσεων και των πράξεων των οργάνων στο διαδίκτυο, συλλογικά όργανα και 
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δραστηριότητες, οργάνωση μηχανισμών οργανωμένης ηλεκτρονικής διαβούλευσης και 

διενέργειας αξιόπιστων μετρήσεων της κοινής γνώμης.  

ζ) Δράσεις υποστήριξης και διασφάλισης της αποτελεσματικής πολιτικής διεύθυνσης και 

του διοικητικού συντονισμού του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης και διασφάλιση 

συνεργειών του Προγράμματος.  

η) Αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, μέσω της 

σταθερής επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης του Προγράμματος, στη φάση της 

εξειδίκευσης και στη φάση της εφαρμογής του. Η υποστήριξη της εφαρμογής του 

Προγράμματος αφορά τόσο στη μεταβατική περίοδο, όσο και στην περίοδο αρχικής 

λειτουργίας των φορέων του Δικτύου μετά τις προγραμματιζόμενες αλλαγές.  

θ) Επικοινωνιακό πρόγραμμα διασφάλισης της αμφίδρομης επικοινωνίας της Ομάδας 

Διοίκησης του Προγράμματος με τους αποδέκτες του (δημόσιους φορείς, κοινωνικούς και 

ιδιωτικούς φορείς, πολίτες).  

Σημειώνεται ότι είναι αναγκαία η χωροταξική διαφοροποίηση των ανωτέρω κατηγοριών 

δράσεων ανάλογα με τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας (ηπειρωτικές και 

νησιωτικές περιφέρειες, μητροπολιτικά συγκροτήματα, αστικά κέντρα, αγροτικές περιοχές, 

ορεινές περιοχές, νησιά και νησιωτικά συμπλέγματα).  

Με το άρθρο 21 εξειδικεύεται ο γνωστός θεσμός των Προγραμματικών Συμβάσεων στις 

ανάγκες εφαρμογής των προγραμμάτων και των δράσεων της διά βίου μάθησης.  

Ειδικότερα για την εφαρμογή των προγραμμάτων και δράσεων διά βίου μάθησης που 

αποκεντρώνονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προβλέπονται τα ακόλουθα : 

α) Με Προγραμματικές Συμβάσεις ανατίθεται η λειτουργία και διαχείριση των Δημοσίων 

Ι.Ε.Κ. στις Περιφέρειες (πιθανόν με τη συμμετοχή των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης) 

(άρθρο 12, παρ. 3).  

β) Με Προγραμματικές Συμβάσεις ανατίθεται στους Δήμους η λειτουργία και διαχείριση 

των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (άρθρο 21, παρ. 6.α) και η εφαρμογή των προγραμμάτων 

των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (άρθρο 21, παρ. 6.β), τα οποία αναφέρονται 

στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ως «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης για το 

περιβάλλον και την αειφορία».  

Ο θεσμός των Προγραμματικών Συμβάσεων διά βίου μάθησης δεν διασφαλίζει μόνο την 

αποκέντρωση των δομών και προγραμμάτων που ήδη αναφέρθηκαν, αλλά και τη 

δυνατότητα πολλαπλών συνεργασιών των φορέων του Δικτύου, τόσο για τον από κοινού 

σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων, όσο και για το συντονισμό και τη συνεργασία 

τους στις τρέχουσες δραστηριότητές τους και την επίτευξη συνεργειών, 

πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων και οικονομιών κλίμακας.  

Επίσης, μπορεί να βοηθήσει «στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της εκπαίδευσης και 

της διά βίου μάθησης» (παρ. 1), όπως είναι η υποστήριξη από το Ε.Ι.Ν. των Πανεπιστημίων 

στη λειτουργία των φοιτητικών εστιών.  



18 

 

Ο θεσμός των Προγραμματικών Συμβάσεων μπορεί να δημιουργήσει και τις ουσιαστικές 

συστημικές σχέσεις των φορέων του Δικτύου.  

Με το άρθρο 22 διαμορφώνεται το πλαίσιο για τη συμμετοχή της σχολικής κοινότητας και 

της τοπικής κοινωνίας στον τοπικό προγραμματισμό και προωθούνται οι θεσμοί 

διαφάνειας, διαβούλευσης και κοινωνικής λογοδοσίας.  

Με το άρθρο 23 ι οι υπηρεσίες ΝΕΛΕ μεταφέρονται στους Δήμους, τα πιστοποιημένα 

Κ.Ε.Κ./Ν.Ε.Λ.Ε. των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μεταφέρονται στις Περιφέρειες και 

διασφαλίζεται το προσωπικό τους. Επίσης, διασφαλίζονται οι πόροι για τις μεταφερόμενες 

στους Δήμους αρμοδιότητες. 

Με το άρθρο 24 προσδιορίζονται οι μεταβατικές διατάξεις εφαρμογής του σχεδίου νόμου 

και συγκεκριμένα :  

� Με την παρ. 1 διασφαλίζεται η εκπόνηση των προγραμμάτων διά βίου μάθησης, μέχρι 

να εκπονηθούν τα ευρύτερα αναπτυξιακά προγράμματα.  

� Με την παρ. 2 προσδιορίζεται ως πρώτη φάση εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος 

Διά Βίου Μάθησης η περίοδος 2010–2013. 

� Με την παρ. 3 διασφαλίζεται ότι δεν θα δημιουργηθεί νομοθετικό κενό μέχρι την 

έκδοση των κανονιστικών κειμένων που θα τροποποιούν ή θα αντικαθιστούν αυτά που 

ισχύουν σήμερα.  

� Με την παρ. 4 προβλέπεται ότι δεν θα χρηματοδοτούνται τα προγράμματα των 

Περιφερειών και των Δήμων που δεν θα έχουν μέχρι την 1–1–2012 συγκροτήσει τις 

υπηρεσιακές μονάδες διά βίου μάθησης και δεν θα τις έχουν διασυνδέσει στο ενιαίο 

ηλεκτρονικό δίκτυο του Συστήματος Διοίκησης της διά βίου μάθησης.  

� Με την παρ. 5 διασφαλίζεται ότι για μια τριετή μεταβατική περίοδο θα συνεχίσει ο 

Ε.Ο.Π.Π. να εκπονεί τα προγράμματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, 

αξιοποιώντας τη σχετική εμπειρία των στελεχών του που προέρχονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ., 

μέχρι να αποκτήσει την αναγκαία δομή η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης.  

� Με τις παρ. 6 έως 14 ρυθμίζονται τα ζητήματα μεταφοράς και ένταξης του προσωπικού 

που σήμερα υπηρετεί στον Ο.Ε.Ε.Κ., μεταφοράς στον Ε.Ο.Π.Π. της κινητής και ακίνητης 

περιουσίας του Ο.Ε.Ε.Κ. και μεταφοράς των οικονομικών υποχρεώσεών του στο 

Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.  

� Με την παρ. 15 ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία 

και τη διαχείριση των Ι.Ε.Κ. που ανήκουν σήμερα στον Ο.Ε.Ε.Κ. και μεταφέρονται στη 

Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης.  

� Με τις παραγράφους 16 έως 18 ρυθμίζονται ζητήματα υποκατάστασης του Ο.Ε.Ε.Κ. από 

τον Ε.Ο.Π.Π.  

� Με την παρ. 19 προβλέπεται η μεταφορά του προσωπικού που υπηρετεί σήμερα στη 

Μονάδα Διοίκησης Έργου του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.  
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� Με τις παρ. 20 και 21 ρυθμίζονται λοιπά θέματα μεταβατικού χαρακτήρα.  

 

Η ρύθμιση του άρθρου 25 του σχεδίου νόμου αφορά στις μετεγγραφές φοιτητών και 

σπουδαστών από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και κρίνεται απαραίτητη για λόγους 

δημοσίου συμφέροντος. Στόχος είναι οι μετεγγραφές να γίνονται με τον πλέον αδιάβλητο 

και αντικειμενικό τρόπο με βάση τις ανάγκες και την επίδοση των φοιτητών και 

σπουδαστών. Ειδικότερα: 

α) Επιτρέπεται η μετεγγραφή νεοεισαχθέντων φοιτητών και σπουδαστών σε Πανεπιστήμια 

και Τ.Ε.Ι. για οικονομικούς λόγους, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού 

εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 45.000 

€, σε ποσοστό θέσεων 4% επί του αριθμού των εισακτέων του τμήματος υποδοχής, με βάση 

το σύνολο των μορίων που συγκέντρωσαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. 

β) Δίνεται η δυνατότητα αδελφών να μετεγγράφονται ελεύθερα προς τα αντίστοιχα 

Τμήματα Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. εκτός λεκανοπεδίου Αττικής και Νομού Θεσσαλονίκης, 

απαλλάσσοντας τις οικογένειες από το βάρος της συντήρησης τριών νοικοκυριών. 

γ) Επιχειρείται η εξισορρόπηση του αριθμού των μετεγγραφόμενων φοιτητών και 

σπουδαστών, μέσω της ορθολογικότερης κατανομής τους στα αντίστοιχα τμήματα. Πιο 

συγκεκριμένα, στην περίπτωση που υπάρχουν αντίστοιχα Τμήματα στα κεντρικά 

Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι., αυτά ομαδοποιούνται. Ο κάθε φοιτητής και σπουδαστής με τόπο 

κατοικίας σε αυτή την περιοχή θα δικαιούται μετεγγραφή εκεί, όμως το ακριβές αντίστοιχο 

με εκείνο της εισαγωγής του Τμήμα στο οποίο θα μετεγγραφεί θα καθορίζεται ανάλογα με 

τον αριθμό των επιτυχόντων φοιτητών και σπουδαστών στο κάθε τμήμα μέσω των 

πανελλαδικών εξετάσεων και της βαθμολογίας του υποψηφίου σε αυτές. Τα Τμήματα με 

μεγαλύτερη βάση εισαγωγής δεν θα υποχρεώνονται να μετεγγράφουν όλους τους 

υποψήφιους που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Οι μετεγγραφόμενοι θα κατανέμονται 

αναλογικά σε όλα τα Τμήματα της περιφέρειας, σύμφωνα με τη βαθμολογία των 

υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ο αριθμός 

των δικαιούμενων μετεγγραφή προς τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης στα Πανεπιστήμια 

του Λεκανοπεδίου Αττικής [(Οικονομικό Πανεπιστήμιο  Αθηνών (Ο.Π.Α.), Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΠΑ.ΠΕΙ.)] είναι 

250. Με βάση το γεγονός ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 οι εισακτέοι στα τρία αυτά 

τμήματα είναι 200, 320 και 250, αντίστοιχα, οι δικαιούμενοι μετεγγραφή 250 φοιτητές θα 

κατανεμηθούν αναλογικά ως εξής: 65 στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Ο.Π.Α., 104 

στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. και 81 στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 

του ΠΑ.ΠΕΙ. Έτσι, τα Τμήματα του Ο.Π.Α., του Ε.Κ.Π.Α. και του ΠΑ.ΠΕΙ. δεν θα μετεγγράψουν 

περισσότερους από 65, 104 και 81 φοιτητές, αντιστοίχως. 

Ταυτόχρονα, επιχειρείται και μία σημαντική μείωση του χρόνου που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας μετεγγραφών με την εφαρμογή ενός νέου πληροφοριακού 

συστήματος. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η έγκαιρη ολοκλήρωση των 

μετεγγραφών, έτσι ώστε οι φοιτητές και σπουδαστές να μπορούν να παρακολουθούν 

κανονικά το πρόγραμμα σπουδών τους από το πρώτο εξάμηνο. 

Με την εν λόγω ρύθμιση, θα αντιμετωπισθεί –σε πρώτη φάση– το πολυδιάστατο 

πρόβλημα που αποσυντονίζει και οδηγεί εκτός προγραμματισμού τόσο τα κεντρικά όσο 

και τα περιφερειακά Ιδρύματα της χώρας, μέχρι να συγκροτηθεί μια συνολική 
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αντιμετώπιση του θέματος των μετεγγραφών. 

 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 εισάγεται ο θεσμός των Ζωνών Εκπαιδευτικής 

Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), που αποτελεί καινοτομία στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου με 

βασικό στόχο την άρση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, καθώς και τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης και ένταξης στην εκπαίδευση των μαθητών από διαφορετικά κοινωνικά και 

πολιτισμικά περιβάλλοντα. Η θέσπιση των Ζ.Ε.Π. στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στοχεύει στην επίτευξη υψηλών επιδόσεων από όλους τους 

μαθητές σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε περιοχές με χαμηλούς εκπαιδευτικούς και 

κοινωνικοοικονομικούς δείκτες. 

Πιο συγκεκριμένα οι Ζ.Ε.Π.: 

α) βασίζονται στη λογική της θετικής διάκρισης με την επένδυση επιπλέον ανθρώπινων και 

οικονομικών πόρων στις περιοχές με χαμηλούς δείκτες για να ξεπεράσουν οι μαθητές τα 

εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην εκπαίδευση για οικονομικούς, κοινωνικούς, 

πολιτισμικούς λόγους.   

β) προωθούν μια ολιστική προσέγγιση για την εκπαίδευση λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

σχολείο λειτουργεί ως οργανισμός μάθησης που ενδυναμώνει τόσο το ανθρώπινο, όσο και 

το κοινωνικό κεφάλαιο γι’ αυτό συνδέεται άρρηκτα και υποστηρίζεται από την τοπική 

κοινωνία. 

γ) αποτελούν προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας μόνιμος θεσμός στο πλαίσιο του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, στον οποίο θα μπορούν να εντάσσονται σχολεία και 

περιοχές με βάση τις τοπικές ανάγκες. 

 

Δεδομένου ότι και η υφιστάμενη εθνική νομοθεσία περί έκδοσης αδειών άσκησης 

επαγγέλματος, κατόπιν εξετάσεων, προβλέπει την καταβολή σχετικού παραβόλου για τη 

συμμετοχή σε αυτές, κρίνεται εύλογη η παραπομπή στις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις και 

για το θέμα της κάλυψης του κόστους των εξετάσεων που έχουν επιβληθεί ως μέτρο 

αντιστάθμισης στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων 

προκειμένου για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του π.δ. 38/2010. 

Επειδή, άλλωστε, η σχετική πρόβλεψη για επιβολή χρηματικού τέλους πρέπει να γίνεται με 

νομοθετική και όχι απλώς κανονιστική πράξη, κρίνεται αναγκαία η ρύθμιση της 

παραγράφου 2 του άρθρου 26 του σχεδίου νόμου. Για τον ίδιο λόγο προβλέπεται η 

καταβολή παραβόλου για την αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων που 

υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 57 του π.δ. 38/2010.  

 

Με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 26 παρατείνεται η αναστολή της ισχύος των 

διατάξεων του ν. 3653/2008 από τη λήξη της (31-12-2010) μέχρι 31.12.2011. Η πιο πάνω 

παράταση της αναστολής της ισχύος των διατάξεων του ν. 3653/2008 κρίνεται αναγκαία, 

διότι ο ν. 3653/2008 παρουσιάζει προβλήματα στις ουσιαστικές του ρυθμίσεις που τον 
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καθιστούν ανεφάρμοστο. Η παράταση της αναστολής της ισχύος του μέχρι 31-12-2011 είναι 

αναγκαία προκειμένου να γίνει επεξεργασία νέου σχεδίου νόμου που θα κατατεθεί προς 

ψήφιση στη Βουλή, ύστερα από ανοιχτή διαβούλευση µε όλους τους αρμόδιους φορείς. 

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 26 ορίζεται μία οργανική μονάδα  (το 

Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού της Διεύθυνσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας  (Κ.Υ.) του 

Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που θα επιλαμβάνεται των 

θεμάτων εποπτευομένων από το Υπουργείο φορέων ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς 

που διέπει την οργάνωση και λειτουργία τους. Οι εν λόγω φορείς είτε έχουν συσταθεί  

μεταγενέστερα της έκδοσης του π.δ. 147/1976  «Περί του Οργανισμού της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων » (ΦΕΚ 56 Α’) είτε δεν 

αναφέρονται στις αρμοδιότητες οργανικής μονάδας.  Συνεπώς για την παρακολούθηση και 

τον συντονισμό της δράσης των φορέων αυτών και τη διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων 

που έχουν σχέση με την ως άνω διοικητική εποπτεία που ασκεί ο Υπουργός, καθίσταται 

αναγκαίο μια οργανική μονάδα της Κ.Υ. του Υπουργείου να επιλαμβάνεται των θεμάτων 

των εποπτευόμενων φορέων.  

 

Με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 26 τακτοποιούνται εργασιακά θέματα των 

εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Οι τίτλοι των 

Σ.Δ.Ε. είναι εκ του νόμου ισότιμοι με τους τίτλους εκπαίδευσης των αντίστοιχων σχολείων 

της τυπικής εκπαίδευσης, γεγονός που σημαίνει ότι και η μοριοδότηση της προϋπηρεσίας 

των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Σ.Δ.Ε. πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα. 

 

Με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 26 παρατείνεται η προθεσμία της 

παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3812/2009. 

 

Με τον νόμο 3838/2010 η άδεια διαμονής του επί μακρόν διαμένοντος κατέστη πραγματικό 

όχημα ένταξης των μεταναστών που ζουν και εργάζονται νόμιμα στη χώρα μας. Ο κάτοχός 

της όχι μόνον αποκτά πολύ σημαντικά εργασιακά, ασφαλιστικά και άλλα πλεονεκτήματα, 

αλλά διασφαλίζει επιπλέον τόσο τη δυνατότητα να ζητήσει την εγγραφή του στους 

εκλογικούς καταλόγους των Δήμων προκειμένου να συμμετέχει στις δημοτικές εκλογές όσο 

και να υποβάλει αίτημα πολιτογράφησής του. Το κρίσιμο αυτό θεσμικό εργαλείο 

κοινωνικής ομαλότητας υιοθετήθηκε σε συμμόρφωση με κοινοτική οδηγία και για χρόνια 

έμενε παντελώς αναξιοποίητο. Απόδειξη ο ελάχιστος αριθμός αδειών επί μακρόν 

διαμένοντος που έχουν έως σήμερα εκδοθεί.  Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του 

άρθρου 26  πραγματοποιείται ένα ακόμη βήμα για κοινωνική συνοχή και κοινή ασφάλεια 

καθιστώντας ουσιαστικά δυνατή την απόκτηση της άδειας διαμονής του επί μακρόν 

διαμένοντος από τους πολλούς μετανάστες που έχουν πραγματικά τα προσόντα. 

Συγκεκριμένα, αναδιοργανώνεται η πρόσβαση στη διαδικασία των εξετάσεων 

πιστοποίησης της ελληνομάθειας ώστε, από την επόμενη φορά, δικαίωμα συμμετοχής στις 
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εξετάσεις αυτές να έχει πλέον κάθε μετανάστης που το επιθυμεί χωρίς να υποχρεώνεται να 

παρακολουθήσει προηγουμένως το αποκλειστικό πρόγραμμα σπουδών ενός και μοναδικού 

φορέα. Άλλωστε, η υποχρέωση παρακολούθησης ενός και μόνου προγράμματος σπουδών 

ως αποκλειστικής προϋπόθεσης για τη συμμετοχή σε εξετάσεις ελληνομάθειας ήταν άλλη 

μια ελληνική πρωτοτυπία, η οποία λειτουργούσε περισσότερο ως σοβαρό γραφειοκρατικό 

εμπόδιο, λόγω της ανελαστικής σχετικής διαδικασίας και του περιορισμένου αριθμού 

μεταναστών που το πρόγραμμα αυτό μπορούσε να εκπαιδεύσει, παρά ως ικανοποιητική 

εκπαιδευτική διαδικασία επιβοηθητική στην διαδικασία ένταξης των μεταναστών. Με την 

αλλαγή αυτή εξετάζεται η πραγματική ελληνομάθεια των μεταναστών την οποία έχουν 

αποκτήσει μέσα από ποικίλους φορείς εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης ή ακόμα και μέσα από 

αυτομόρφωση.  

Με τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 26 παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας 

τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε αναγνωρισμένες μονάδες απεξάρτησης, που 

υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ειδικότερα, οι σύγχρονες 

τάσεις επικεντρώνονται κυρίως στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων μάθησης, 

προκειμένου οι μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης να οικοδομήσουν 

νέες αξίες, να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες-δεξιότητες που διαθέτουν και να 

διαμορφώσουν σε νέες βάσεις την ψυχοκοινωνική τους ταυτότητα. Στο πλαίσιο αυτό, 

εντάσσεται και η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, ώστε οι μαθητές αυτοί να 

ολοκληρώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία που, ενδεχομένως, διέκοψαν όταν άρχισαν τη 

χρήση ουσιών, με σκοπό την ένταξή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι και την αντιμετώπιση του 

κοινωνικού αποκλεισμού. 

Η παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελεί έργο μέγιστης σημασίας για την ένταξη των μαθητών 

αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 26 

παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών αυτών και μέσα από επιμορφωτικά 

προγράμματα που συνδέουν τη θεωρητική κατάρτιση για την παράλληλη στήριξη-

συνεκπαίδευση με την πρακτική εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. κάθε εξάμηνο προσλαμβάνουν με δημόσια προκήρυξη εκπαιδευτές για 

την κάλυψη των εκπαιδευτικών τους αναγκών. Παράλληλα όμως υπάρχει μεγάλος αριθμός 

υπεράριθμων εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Με τη 

διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 26, παρέχεται η δυνατότητα ένα μέρος αυτού 

του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού να διατίθεται στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. για κάλυψη 

του υποχρεωτικού ωραρίου. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται σημαντικά το κόστος κατάρτισης 

που επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Άλλωστε οι περισσότεροι από τους 

εκπαιδευτικούς αυτούς διδάσκουν ήδη στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. παρέχοντας πρόσθετο διδακτικό 

έργο.  

Με τη διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 26 συνιστάται Εθνικό Κέντρο 

Προειδοποίησης για Τσουνάμι. Η σύσταση του Κέντρου αυτού είναι απαραίτητη για την 

προστασία δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων και επισκεπτών στις παραλίες και τα νησιά της 

Ελλάδας από τα παλιρροιακά κύματα (τσουνάμι), τα οποία πλήττουν την περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου 1-2 φορές ανά 100 έτη, χωρίς ωστόσο η περιοχή αυτή να 
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καλύπτεται από κανένα από τα παγκόσμια κέντρα προειδοποίησης. Το Εθνικό Κέντρο 

Προειδοποίησης για Τσουνάμι που θα λειτουργεί στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

(Ε.Ε.Α.) θα μπορούσε να αναλάβει το ρόλο του «Περιφερειακού Κέντρου Προειδοποίησης 

για Τσουνάμι» στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 26 προβλέπεται ο καθορισμός 

αποζημίωσης για τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νεολαίας, καθώς και η σύσταση θέσης νομικού συμβούλου σε 

αυτό για την κάλυψη των αναγκών του.  

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 26 η θέση του Προέδρου του 

Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής 

Ραδιοτηλεόρασης παύει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.  

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των κρίσεων για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, 

κρίνεται αδύνατη η συμμετοχή των ήδη υπηρετούντων σε θέσεις Γενικών, Ειδικών 

Γραμματέων, Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης καθώς και Προέδρων ή 

Διευθυνόντων Συμβούλων φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων. Δεδομένου ότι πριν την επιλογή τους κατείχαν θέσεις 

διοίκησης, ως στελέχη αυξημένων προσόντων, και προκειμένου να διαφυλαχθεί τόσο το 

κύρος των θεσμών, όσο και το απρόσκοπτο της άσκησης του έργου τους, εισάγεται η 

ρύθμιση της παραγράφου 14 του άρθρου 26.  

Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε θέσεις αυξημένης ευθύνης ως Διευθυντές 

Διευθύνσεων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων και Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των 

Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης να απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα με τους 

εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης θέσης που κατείχαν  εισάγονται οι ρυθμίσεις των 

παραγράφων 15 και 16 του άρθρου 26 του σχεδίου νόμου.  

Με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 26 του σχεδίου νόμου καταργείται η 

θέση του Γενικού Διευθυντή. Εν όψει της κατάργησης της θέσης αυτής, οι βασιότερες 

αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή μεταφέρονται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Εθνικού 

Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού, η θέση του οποίου καθίσταται πλέον πλήρους 

απασχόλησης. 

 

 

 

 

Αθήνα                                 2010 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
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