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ΘΕΜΑ: Προγράμματα περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι.
Μετά από προφορικά και γραπτά ερωτήματα στην Υπηρεσία μας σχετικά με το αντικείμενο του
θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα και παρακαλούμε για την ενημέρωση των Σχολών / Κέντρων
Π.Ε.Ι. της αρμοδιότητάς σας:
1. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 της υ.α. 33243/ 4894/ 20-07-2012 (Β’ 2250), τα
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης είναι δυνατόν να είναι κοινά για τα ίδια εκπαιδευόμενα
μαθήματα και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2α, του άρθρου 2 της παρούσας.
Κατά την αληθή έννοια της διάταξης αυτής, η οποία πρόκειται άλλωστε να αναδιατυπωθεί με την
έκδοση νέας τροποποιητικής υπουργικής απόφασης, τα κοινά μαθήματα του Π.Ε.Ι. για τους οδηγούς
μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα Ι του π.δ. 74/08 (Α’ 112)
που επιθυμούν να καταρτισθούν στο Π.Ε.Ι. και των 2 κατηγοριών μπορούν να διεξάγονται μία φορά,
υπό την προϋπόθεση ότι η ολοκλήρωση των μαθημάτων περιοδικής κατάρτισης δε θα υπερβαίνει το
χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών και πως οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που
αφορούν τα κοινά μαθήματα δεν έχουν μεταβληθεί σε αυτό το διάστημα.
Στις καταστάσεις που υποβάλλονται στις αρμόδιες ΥΜΕΠΕ από τις Σχολές / Κέντρα Π.Ε.Ι. με τα
πλήρη στοιχεία των μαθητών μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης,
σημειώνονται προσθετικά οι οδηγοί των παραπάνω κατηγοριών και αναγράφονται τα μαθήματα και οι
ώρες των κοινών θεματικών ενοτήτων που παρακολούθησαν. Το σύνολο των διδακτικών ωρών του
εγκεκριμένου προγράμματος για κάθε κατηγορία συμπεριλαμβανομένων των κοινών μαθημάτων να
είναι τουλάχιστον 35 ωρών σύμφωνα με το π.δ. 74/08 (Α’ 112).
Για το παραπάνω, η βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης που εκδίδει η Σχολή / Κέντρο Π.Ε.Ι.
μπορεί να είναι ίδια και για τις δύο κατηγορίες.
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2. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της ίδιας απόφασης, τροποποίηση του
προγράμματος κατάρτισης επιτρέπεται μόνο σε ότι αφορά το χρόνο διεξαγωγής του και ύστερα από
έγκαιρη ενημέρωση και έγκριση της αρμόδιας Υ.Μ.Ε.Π.Ε., ενώ σε περίπτωση ελλιπούς
παρακολούθησης, εκ μέρους του οδηγού του εγκεκριμένου προγράμματος, πρέπει αυτός να
ολοκληρώσει όλες τις θεματικές ενότητες την επόμενη εκπαιδευτική περίοδο.
Συγκεκριμένα σε περίπτωση ελλιπούς παρακολούθησης μίας ή περισσοτέρων θεματικών ενοτήτων
ο εκπαιδευόμενος οδηγός υποχρεούται να παρακολουθήσει εξαρχής την/τις ενότητες αυτές σε νέο
εγκεκριμένο ολοκληρωμένο πρόγραμμα.
3. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 της ίδιας απόφασης το αναλυτικό
πρόγραμμα εκπαίδευσης που κατατίθεται προς έγκριση στις ΥΜΕΠΕ εκτός των υπολοίπων πρέπει να
περιλαμβάνει τα απαιτούμενα διαλείμματα.
Ο αριθμός των διαλειμμάτων αυτών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 2 εντός του ημερήσιου
προγράμματος και η ελάχιστη διάρκειά τους δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 λεπτών για κάθε ένα
από αυτά.
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