
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    K5/15605 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5954/23-6-2014 υπουρ-

γικής απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστι-

τούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που 

υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μά-

θησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β’ 1807). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 34, του 

ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης ….. για το Ελληνο-
γερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).

2. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει.

7. Την υπ’ αρ. 5954/23-6-2014 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουρ-
γίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που 
υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης 
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β’ 1807), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου τριακοστού έκτου της από 
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαι-
τέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικό-
τητα» (Α’ 90).

9. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/
6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4899) «Έκτα-
κτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίν-
δυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το 
Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νο-
εμβρίου 2020», όπως έχει ήδη παραταθεί και ισχύει.

10. Tην υπό στοιχεία Φ.1/Γ/074/14395/Β1/05-02-2021 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών, Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ, 
Τμήμα Γ’ Κατάρτισης Εισηγήσεων Δημοσιονομικών Επι-
πτώσεων.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

12. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργί-
ας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και την 
προστασία της δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας του 
COVID-19, αποφασίζουμε:

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’  αρ. 
5954/23.6.2014 (Β’ 1807) υπουργικής απόφασης, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως 
εξής:

«Τμήμα της κατάρτισης του χειμερινού εξαμήνου 
2020Β, (εργαστηριακά μαθήματα τα οποία δεν διδάχθη-
καν ή δεν έχουν διδαχθεί επαρκώς), θα υλοποιηθούν 
κατά το εαρινό εξάμηνο 2021Α και έως τη λήξη του».

2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 9 της υπ’  αρ. 
5954/23.6.2014 (Β’ 1807) υπουργικής απόφασης, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως 
εξής:

«Τα εργαστηριακά μαθήματα του χειμερινού εξαμή-
νου 2020Β εντάσσονται αναλογικά στο εβδομαδιαίο 
ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης του εαρινού εξαμή-
νου 2021Α, όπως αυτό καταρτίζεται από τη Διεύθυνση 
του Ι.Ε.Κ. με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για 
τα εργαστηριακά μαθήματα του προηγούμενου εδαφί-
ου, δεν θα διεξαχθούν τελικές εξετάσεις του εξαμήνου 
2020Β. Οι καταρτιζόμενοι θα ανανεώσουν την εγγραφή 
τους στο επόμενο εξάμηνο και οι τελικές εξετάσεις θα 
υλοποιηθούν όταν η κατάρτιση του μαθήματος θεωρη-
θεί πλήρης, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 6.

3. Μετά την παρ.  6 του άρθρου 9 της υπ’  αρ. 
5954/23.6.2014 (Β’ 1807) υπουργικής απόφασης, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει προστίθεται νέα παράγρα-
φος ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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«7. Από την 22α Φεβρουαρίου 2021 έως την 30η Ιουνίου 
2021 προβλέπεται η δυνατότητα κατάρτισης με μεθόδους 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτές 
ή, όπως τροποποιηθούν από τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. για 
την κάλυψη των έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών».

4. Στο τέλος του άρθρου 9 ύστερα από την παρ. 7 της 
υπ’ αρ. 5954/23.6.2014 (Β’ 1807) υπουργικής απόφασης, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθενται παρά-
γραφοι 8, 9 και 10 ως εξής:

«8. Εργαστηριακά μαθήματα τα οποία δεν δύνανται να 
υλοποιηθούν εξ ολοκλήρου με μεθόδους εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευσης παραμένουν σε εκκρεμότητα. Ο τρό-
πος και ο χρόνος διεξαγωγής τους θα εξειδικευτεί κατά 
περίπτωση με την έναρξη της διά ζώσης εκπαίδευσης 
στα Ι.Ε.Κ.».

«9. Για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Κασσάνδρας και Αυλώνα, τα 
οποία λειτουργούν σε Καταστήματα Κράτησης και στα 
οποία υπάρχουν εργαστηριακά μαθήματα που δεν δι-
δάχθηκαν ή δεν έχουν διδαχθεί επαρκώς, εφαρμόζονται 
οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων για το 
μέρος της κατάρτισης η οποία δεν υλοποιήθηκε κατά 
το χειμερινό εξάμηνο 2020Β».

«10. Για το 2ο Δ.ΙΕΚ Κορυδαλλού και λόγω ειδικών 
συνθηκών στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού Ι, 
η κατάρτιση του χειμερινού εξαμήνου 2020Β η οποία 
δεν πραγματοποιήθηκε, θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου 
κατά το επόμενο εαρινό εξάμηνο 2021Α, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις για τις ειδικότητες, τα μα-
θήματα και τις αναθέσεις αυτών στους εκπαιδευτές του 
Μητρώου εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης».

5. Το εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 18 της υπ’ αρ. 

5954/23.6.2014 (Β’ 1807) υπουργικής απόφασης, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει συμπληρώνεται ως εξής: 

«Για το χειμερινό εξάμηνο 2020Β, η αξιολόγηση συμ-
μετοχής σε εργασίες ατομικές ή ομαδικές δύνανται να 
αντικαθιστούν εξέταση έως 100% του πλήθους των συ-
νολικών μαθημάτων».

6. Στο τέλος του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 5954/23.6.2014 
(Β’ 1807) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«7. Η επιλογή των εκπαιδευτών και οι αναθέσεις των 
εργαστηριακών μαθημάτων τα οποία θα μεταφερθούν 
στο επόμενο εξάμηνο 2021Α των παραπάνω περιπτώσε-
ων 2, 5 και 6, θα γίνει στους εκπαιδευτές του Μητρώου 
εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης, όπως είχαν 
ανατεθεί κατά το προηγούμενο εξάμηνο ή σε νέους εκ-
παιδευτές και θα αφορούν αποκλειστικά στα μαθήματα 
του εξαμήνου 2020Β».

7. Στο τέλος του Κεφαλαίου Τρίτου της υπ’  αρ. 
5954/23.6.2014 (Β’ 1807) υπουργικής απόφασης, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται νέο άρθρο ως 
εξής:

«Άρθρο 24 - Λοιπά θέματα
Λοιπά θέματα κατάρτισης και φοίτησης τόσο για τα 

Ι.Ε.Κ. όσο και για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. που λειτουργούν εντός 
Καταστημάτων Κράτησης δύνανται να εξειδικεύονται 
κατά περίπτωση».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Φεβρουαρίου 2021

Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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