
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 130121/08-12-2020 
υπουργικής απόφασης «Τέταρτη (4η) Προκήρυξη 
καθεστώτος “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλι-
σμού” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’  5399).

2 Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής για τη χαρ-
τογράφηση των ειδικοτήτων της Αρχικής Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ.: 123259 (1)
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 130121/08-12-2020 

υπουργικής απόφασης «Τέταρτη (4η) Προκήρυξη 

καθεστώτος “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλι-

σμού” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’  5399).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για 

τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες 
διατάξεις» (Α’  117), και ιδίως των άρθρων 29 και 32-36 
αυτού.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 
2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων 
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (EE L 187 της 
26.06.2014, σ. 1-178).

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της 
Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμέ-
νων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας 
και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων 
με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108  της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού (EE L 193 της 
01.07.2014, σ. 1-75).

4. Την υπ’ αρ. 108621/17-10-2016 κοινή υπουργική από-
φαση «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδι-
αγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα 
ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α’  117), επενδυτικών σχε-
δίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, 
όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του 
καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, αποκλειστικά 
στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού 
σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του 
επενδυτικού σχεδίου» (Β’ 3410), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αρ. 129228/24-11-2017 (Β’  4122) όμοια.

5. Την υπ’ αρ. 61239/15-6-2020 κοινή υπουργική από-
φαση «Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλα-
γής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατά-
ξεις του ν. 4399/2016» (Β’  2471), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αρ. 69301/2020 (Β’  2885) κοινή υπουργική 
απόφαση.

6. Την υπ’ αρ. 43965/30-11-1994 κοινή υπουργική από-
φαση «Καθορισμός του είδους και της έκτασης των επεν-
δυτικών έργων που περιλαμβάνονται στις επενδύσεις 
εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των εγκατα-
στάσεων και εξοπλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων 
στις διατάξεις του ν. 1892/90» (Β’  922).

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

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’  98), όπως διατη-
ρήθηκε σε ισχύ με την παρ.  22 του άρθρου 119 του ν. 
4622/2019 (Α’  133).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’  192).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’  119).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’  155).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’  123).

13. Την υπό στοιχεία Υ35/22.09.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
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ρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Πα-
παθανάση» (Β’  4405).

14. Την υπ’ αρ. 47640/14.05.2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών 
«Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα 
επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενι-
σχύσεων του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 «Γενική Επιχει-
ρηματικότητα», «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και 
Μικρών Επιχειρήσεων» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού» του έτους 2020» (Β’  1847), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 82415/03-08-2020 (Β’  3219) και 
128460/3-12-2020 (Β’  5342) όμοιες.

15. Την υπ’ αρ. 130121/08-12-2020 υπουργική από-
φαση «Τέταρτη 4η) Προκήρυξη καθεστώτος “Ενισχύ-
σεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του αναπτυξιακού 
ν. 4399/2016» (Β’  5399).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Η περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 14 της υπ’ αρ. 

130121/08-12-2020 υπουργικής απόφασης «Τέταρτη 
(4η) Προκήρυξη καθεστώτος “Ενισχύσεις Μηχανολο-
γικού Εξοπλισμού” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» 
(Β’  5399) αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Έλεγχος πληρότητας
Η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των 

σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από μέλος του 
Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών, το 
οποίο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών υποχρεούται 
να αποδεχτεί ή να απορρίψει αιτιολογημένα τη σχετική 
χρέωση. Το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλεται από 
τον αξιολογητή στο ΠΣΚΕ εντός δύο (2) ημερών από 
την ώρα αποδοχής της χρέωσης, άλλως το επενδυτι-
κό σχέδιο ανατίθεται εκ νέου προς έλεγχο πληρότητας 
σε άλλον αξιολογητή με την ίδια διαδικασία. Ο έλεγχος 
πληρότητας διενεργείται με βάση τυποποιημένο σύστη-
μα ελέγχου πληρότητας. Κατά τον έλεγχο πληρότητας 
δεν δίδεται η δυνατότητα συμπλήρωσης ή διόρθωσης 
δικαιολογητικών ή προσκόμισης διευκρινιστικών ή συ-
μπληρωματικών στοιχείων πλην των περιπτώσεων στις 
οποίες οι προϋποθέσεις για την έκδοση των οικείων δι-
καιολογητικών συνέτρεχαν κατά το χρόνο υποβολής της 
αίτησης, όπως αυτό ορίζονται στο Παράρτημα 1. Ειδικά 
τα δικαιολογητικά των περ.  i και ii της παρ.  4 του Κεφα-
λαίου Γ’ του Παραρτήματος 1 γίνονται δεκτά εφόσον οι 
προϋποθέσεις έκδοσης τους συνέτρεχαν κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης. Η κατ’ εξαίρεσιν, ως άνω, δυνα-
τότητα συμπλήρωσης ή διόρθωσης δικαιολογητικών 
ή προσκόμισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών 
στοιχείων παρέχεται κατά το στάδιο της επανεξέτασης 
της πληρότητας από τον φορέα υποδοχής και η υποβολή 
τους πραγματοποιείται εντός προθεσμίας έως επτά (7) 
εργάσιμων ημερών από τη σχετική ενημέρωση της αρ-
μόδιας Υπηρεσίας, μέσω του ΠΣΚΕ, προς το φορέα του 
επενδυτικού σχεδίου και ανεξάρτητα αν έχει προηγηθεί 
η έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης. Στην κατηγορία 
αυτή περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις χρήσης ή μη 

της ψηφιακής υπογραφής και εσφαλμένου υπολογισμού 
του αναλογούντος παραβόλου, για το οποίο απαιτείται 
συμπλήρωση. Σε περίπτωση που ο φορέας υποβάλει 
διευκρινιστικά ή συμπληρωματικά στοιχεία οικειοθε-
λώς, αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη ακόμα και αν δεν 
έχει εκπνεύσει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των αιτήσεων υπαγωγής. Εφόσον η υποβληθείσα αίτηση 
κριθεί πλήρης, το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλε-
ται ηλεκτρονικά και ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου 
ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από το 
ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που 
έχει ορίσει ο ίδιος κατά την εγγραφή του στο Σύστημα 
και το επενδυτικό σχέδιο προωθείται περαιτέρω. Εάν το 
επενδυτικό σχέδιο απορριφθεί για λόγους μη πληρότη-
τας της αίτησης υπαγωγής, ο φορέας υποδοχής επανε-
ξετάζει την πληρότητα της αίτησης ως προς τα σημεία 
για τα οποία κρίθηκε μη πλήρης. Εάν ο φορέας υποδοχής 
διαπιστώσει ότι η αίτηση είναι πλήρης, το αποτέλεσμα 
του ελέγχου υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ο φορέας του 
επενδυτικού σχεδίου ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού 
μηνύματος από το ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
επικοινωνίας που έχει ορίσει ο ίδιος κατά την εγγραφή 
του στο Σύστημα και το επενδυτικό σχέδιο προωθείται 
περαιτέρω. Εάν κρίνει ότι ορθώς απορρίφθηκε η αίτη-
ση για λόγους μη πληρότητας, οι οποίοι εξακολουθούν 
να υφίστανται και μετά την υποβολή των συμπληρω-
ματικών ή διορθωτικών δικαιολογητικών ή και την 
προσκόμιση των διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών 
στοιχείων, εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη από τον 
Προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας, 
η οποία γνωστοποιείται στο φορέα μέσω ηλεκτρονικού 
μηνύματος. Κατά της απορριπτικής πράξης δεν προβλέ-
πεται το δικαίωμα ένστασης του όρθρου 15, το δε οικείο 
παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.

Η εφαρμογή των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις 
υπ’ αρ. 59247/27-5-2021 «OΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗ-
ΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» - 3ος ΚΥΚΛΟΣ.» και η 
προθεσμία συμπλήρωσης ή διόρθωσης δικαιολογητικών 
ή προσκόμισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών 
στοιχείων παρέχεται κατά το στάδιο της επανεξέτασης 
της πληρότητας από τον φορέα υποδοχής και η υποβο-
λή τους πραγματοποιείται εντός προθεσμίας έως επτά 
(7) εργάσιμων ημερών από τη σχετική ενημέρωση της 
αρμόδιας Υπηρεσίας, μέσω του ΠΣΚE, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο παρόν.

Η προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο δυ-
νατότητα συμπλήρωσης ή διόρθωσης δικαιολογητικών 
ή προσκόμισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών 
στοιχείων, εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την 
έκδοση τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, μπο-
ρεί να αξιοποιείται και ατά το στάδιο της παραλαβής της 
αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτι-
κών Σχεδίων της παρ.  4 του παρόντος άρθρου, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα δικαιολογητικά αυτά αφορούν στο 
στάδιο της πληρότητας».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’  αρ. 130121/ 
08-12-2020 υπουργική απόφαση «Τέταρτη (4η) Προκή-
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ρυξη καθεστώτος “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλι-
σμού” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’  5399).

Άρθρο 2
1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. 145510/ΓΓ4 (2)
Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής για τη χαρ-

τογράφηση των ειδικοτήτων της Αρχικής Επαγ-

γελματικής Κατάρτισης. 

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

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

ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’  133),

β) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’  131),

γ) του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου 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),

δ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α’  112),

ε) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’  45), 

στ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’  31), 

ζ) της παρ.  1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’  119),

η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’  121),

θ) της παρ.  2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α’  123).

2. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 κοινή απόφαση 
της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» 
στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Δι-
ευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και 
ορισμός κύριων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων (Β’  8).

3. Την ανάγκη για την πλήρη χαρτογράφηση των ει-
δικοτήτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των ΙΕΚ 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, άλλων 
Υπουργείων και ΝΠΔΔ, την καταγραφή των ειδικοτή-
των της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης από την 
έναρξη λειτουργίας των Ι.Ε.Κ με στόχο τη διερεύνηση 
αντιστοιχιών επικαλύψεων και αδυναμιών και τη σύ-
νταξη διαδικασιών για την διαχείριση της υλοποίησης 
της παρ. 19 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020 (Α’  254).

4. Την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/761/145431/Β1/12.11.2021 εισήγη-
ση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

1. Τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τη χαρ-
τογράφηση των ειδικοτήτων της Αρχικής Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης.

Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι κάτωθι αναφερό-
μενοι:

1) Αγαλοπούλου Ελένη Προϊσταμένη του Τμήματος 
Γ’ - Εποπτείας της Λειτουργίας Ιδιωτικών Φορέων Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Διεύ-
θυνσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
και Διά Βίου Μάθησης.

2) Αδάμ Ευαγγελία, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ - 
Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης.

3) Βιρβιδάκης Εμμανουήλ, Διευθυντής του Δ.Ι.Ε.Κ Αμα-
ρουσίου.

4) Θεοδώρου Ειρήνη Προϊσταμένη του Τμήματος Στ’ 
Εφαρμογών Γραμματειών Έρευνας και Τεχνολογίας, Νέας 
Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
Πληροφοριακών Συστημάτων.

5) Καλαθά Κυριακή, Υπάλληλος του Τμήματος Β’ - Σύν-
δεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Διά 
Βίου Μάθησης με την Αγορά Εργασίας της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.
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6) Καραβίτης Βασίλειος, Προϊστάμενος του Τμήματος 
Α’  - Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης.

7) Μπάσδρα Παρασκευή, Προϊσταμένη του Τμήματος 
Πιστοποίησης Προσόντων της Διεύθυνσης Πιστοποίη-
σης Προσόντων ΕΟΠΠΕΠ.

8) Νιτσάκης Θωμάς Προϊστάμενος του Τμήματος Α’ - 
Διοίκησης και Εποπτείας Δημόσιων Φορέων Ε.Ε.Κ της 
Διεύθυνσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης και Διά Βίου Μάθησης.

9) Πανταζή Αθηνά, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ - Τεκ-
μηρίωσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτι-
σης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας της Διεύθυνσης 
Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας.

10) Σωτηροπούλου Νικολέτα, Προϊσταμένη του Τμή-
ματος Γ’ - Επικοινωνίας για την Επαγγελματική Εκπαί-
δευση, Κατάρτιση, Διά Βίου Μάθηση και Νεολαία της 
Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας.

11) Τσαγκατάκης Αθανάσιος, Προϊστάμενος του Τμή-
ματος Β’ - Σύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κα-
τάρτισης και Διά Βίου Μάθησης με την Αγορά Εργασίας 
της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

12) Φλαμπούρη Φραντζέσκα, Διευθύντρια του Δ. Ι.Ε.Κ 
Νίκαιας.

Χρέη Συντονιστή θα εκτελεί ο Τσαγκατάκης Αθανάσι-
ος, Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ - Σύνδεσης Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης 
με την Αγορά Εργασίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 
και Διά Βίου Μάθησης

Ως γραμματέας ορίζεται η Καρναβά Ελευθερία, υπάλ-
ληλος του Τμήματος Β’  - Σύνδεσης Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης με την 
Αγορά Εργασίας, της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανά-
πτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 
Διά Βίου Μάθησης.

2. Έργο της Επιτροπής είναι:
Α) Η χαρτογράφηση των ειδικοτήτων που λειτουργούν 

στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Β) Η καταγραφή των ειδικοτήτων της Αρχικής Επαγ-

γελματικής Κατάρτισης από την έναρξη λειτουργίας των 
Ι.Ε.Κ με στόχο τη διερεύνηση αντιστοιχιών, επικαλύψεων 
και αδυναμιών.

Γ) Η σύνταξη διαδικασιών για την υποστήριξη της υλο-
ποίησης της παρ. 19 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020 
(Α’  254).

3. Η Επιτροπή θα λειτουργεί μέσω τηλεδιασκέψεων μία 
φορά ανά 10 ημέρες 13:00 - 15:00 σε σύνδεσμο που θα 
αποσταλεί στα μέλη της επιτροπής από τη γραμματέα 
της επιτροπής.

4. Η Επιτροπή θα παραδώσει έκθεση αποτελεσμάτων 
και προτάσεις για την υλοποίηση διαδικασιών έως την 
Παρασκευή 14/01/2022.

5. Η Επιτροπή θα λειτουργεί, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικη-
τικής Διαδικασίας, μέχρι την περάτωση του έργου της, 
χωρίς αμοιβή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 12 Νοεμβρίου 2021

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης 
και Νεολαίας
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