
Άρθρο 26 ΝΟΜΟΣ 2434/1996
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης

 . Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και κοινωνικών Ασφαλίσεων που 1
εκδίδονται μετά από πρόταση του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆., οι κατά την δημοσίευση του 
παρόντος λειτουργούσες στους νομούς της χώρας Εκπαιδευτικές Μονάδες του 
Ο.Α.Ε.∆. (Σχολές Μαθητείας (Σ.Μ.). Ινστιτούτα Επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.
K.). κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.K.). κέντρα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης κοινωνικούΑποκλεισμού (Κ.Ε.Κ. Κοινωνικού Αποκλεισμού) κλπ.) και 
οι Εκπαιδευτικές Μονάδες που θα ιδρυθούν μετά τη δημοσίευση του νόμου 
αυτού μπορεί να συγκροτούνται σε ενιαία ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕKΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚAΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Τ.Ε.Κ.).

1.1. Η διάρθρωση και λειτουργία των Κ.Ε.Τ.Ε.K. ρυθμίζονται με αποφάσεις του 
Υπουργού Εργασίας και κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από 
γνώμη του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆.. Με τις ίδιες αποφάσεις ρυθμίζεται και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 . Το άρθρο 7 του ν. 709/1977 (ΦΕΚ 282 A`) αντικαθίσταται ως εξής:2

Άρθρο 7

∆ιαμονή, περίθαλψη, ψυχαγωγία και άθληση των καταρτιζομένων στις 
Εκπαιδευτικές Μονάδες τουΟ.Α.Ε.∆.

1. Σε όσους παρακολουθούν προγράμματα Τεχνικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης (Μαθητεία) στις Εκπαιδευτικές Μονάδες του Ο.Α.Ε.∆.. μπορεί να 
τους παρέχεται τροφή και στέγη δωρεάν στις Μαθητικές Εστίες που 
λειτουργεί για το, σκοπό αυτόν ο Ο.A.Ε.∆. ή σε άλλα κατάλληλα Ιδρύματα ή 
καταστήματα, με ανάθεση των υπηρεσιών αυτών κατά τις κείμενες εκάστοτε 
διατάξεις.

`Όπου δεν μπορεί ο Ο.Α.Ε.∆. να παρέχει υπηρεσίες στέγασης και σίτισης κατά 
τον παραπάνω τρόπο είναι δυνατόν, με απόφαση του ∆.Σ. αυτού, που εκδίδεται 
κατά περίπτωση, να συμμετέχει σ` αυτές με ημερήσιο επίδομα, το ύψος του 
οποίου καθορίζεται με την ίδια απόφαση.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παροχής των υπηρεσιών αυτών καθορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που 
εκδίδεται μετά από γνώμη του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆..

2. Στους εκπαιδευόμενους στις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. που δεν 
δικαιούνται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, αυτές 
παρέχονται από το Ι.Κ.A. με δαπάνες του Ο.Α.Ε.∆. μέχρι να συμπληρωθούν οι 
κατά τις ισχύουσες διατάξεις προϋποθέσεις.

Το ύψος και ο τρόπος απόδοσης από τον Ο.Α.Ε.∆. στο Ι.Κ.Α. της απαιτούμενης 
δαπάνης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη των ∆.Σ. ταυ Ο.Α.Ε.∆. και του Ι.Κ.A..

3. Ο Ο.A.Ε.∆. μπορεί να προβαίνει με δαπάνες του στη λήψη μέτρων 



3. Ο Ο.A.Ε.∆. μπορεί να προβαίνει με δαπάνες του στη λήψη μέτρων 
προληπτικής υγιεινής για τους επαγγελματικά καταρτιζόμενους στις 
Εκπαιδευτικές του Μονάδες.

4. Ο Ο.Α.Ε.∆. μπορεί να προβαίνει σε δαπάνες για Ψυχαγωγία, άθληση και 
πολιτιστική ανύψωση των εκπαιδευομένων του μετά από απόφαση του ∆.Σ. 
αυτού."

 . Στο άρθρο 8 του ν. 709/1977 προστίθενται παράγραφοι 4, 5, 6 και 7, που 3
έχουν ως εξής:

"4. Οι καταρτιζόμενοι σε Εκπαιδευτικές Μονάδες του Ο.Α.Ε.∆.: α) Μαθητείας. β) 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και γ) Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, μπορούν να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση για την απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
που εκδίδεται μετά από γνώμη του ∆.Σ. του Ο.A.Ε.∆., καθορίζονται οι όροι 
επιχορήγησης των επιχειρήσεων στις οποίες ασκούνται οι καταρτιζόμενοι. Οι 
ειδικοί όροι και οι συνθήκες της πρακτικής άσκησης ρυθμίζονται με συμβάσεις 
πουσυνάπτονται μεταξύ του Ο.Α.Ε.∆. και των επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων.

5.`Οταν ο Ο.Α.Ε.∆. δεν διαθέτει στις Εκπαιδευτικές του Μονάδες την 
απαραίτητη υποδομή για τη πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων μπορεί να 
μισθώνει για την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων που προβλέπονται 
στα εγκεκριμένα εκπαιδευτικό προγράμματα κατάλληλους χώρους από φορείς 
του ∆ημοσίου, περιλαμβανομένων των επιχειρήσεων και οργανισμώντοπικής 
αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από 
φορείς του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 
Μισθωτών και Εργοδοτών, που διαθέτουν τέτοιους χώρους.

6.`Οπου στο ν. 709/1977 και γενικά στη νομοθεσία που διέπει την 
Επαγγελματική Κατάρτιση που παρέχει ο Ο.A.Ε.∆. σε άνεργους και 
εργαζόμενους αναφέρεται ο όρος "Ταχύρρυθμη Επαγγελματική Κατάρτιση" (Τ.Ε.
Κ.), στο εξής αντικαθίσταται με τον όρο "Συνεχιζόμενη Επαγγελματική 
Κατάρτιση" (Σ.Ε.Κ.).

7. Οι διατάξεις των άρθρων 1, 3, 10 και 11 του ν. 709/1977 καταργούνται."

 Το άρθρο 9 του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 70 A`) αντικαθίστανται ως εξής:4.

"Άρθρο 9

1. Ο Ο.Α.Ε.∆. μπορεί να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ή 
ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με 
ανάλογα Ιδρύματα και Ινστιτούτα των Κρατών Μελών της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης ή 
Τρίτων Χωρών, για τη συγγραφή βιβλίων και εκπαιδευτικών πακέτων, το 
σχεδιασμό, την υλοποίηση και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων: α) για 
την επαγγελματική κατάρτιση και β) για την επιμόρφωση του προσωπικού του 
Ο.Α.Ε.∆..



2. Με τα παραπάνω ιδρύματα και Ινστιτούτα ο Ο.Α.Ε.∆. μπορεί να υλοποιεί 
προγράμματα παιδαγωγικής κατάρτισης για το προσωπικό του. Το περιεχόμενο 
των εκπαιδευτικών αυτών προγραμμάτων καθορίζεται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του ∆.Σ. ταυ Ο.Α.Ε.∆..

3. Με τα Ιδρύματα και Ινστιτούτα της παραγράφου 1 ο Ο.Α.Ε.∆. μπορεί να 
συνεργάζεται και για τη διενέργεια ερευνών σχετικών με τους τομείς των 
δραστηριοτήτων του.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από 
γνώμη του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆., ρυθμίζονται οι όροι συνεργασίας και η 
χρηματοδότησή της που μπορεί να βαρύνει ολικά ή μερικά τον Ο.Α.Ε.∆..

5. Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Ο.Α.Ε.∆. και των Ιδρυμάτων και 
Ινστιτούτων της παραγράφου 1, ρυθμίζονται οι ειδικοί όροι συνεργασίας και ο 
επιμερισμός των δαπανών."

 Ο Ο.Α.Ε.∆. με απόφαση του ∆.Σ. μπορεί να αναλαμβάνει την υλοποίηση 5.
εκπαιδευτικών προγραμμάτων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
καθώς επίσης και των ιδιωτικών επιχειρήσεων στο πρακτικό ήθεωρητικό τους 
μέρος ή στο σύνολό τους. Μπορεί επίσης με απόφαση του ∆.Σ. να παραχωρεί 
εκπαιδευτικά πακέτα σε φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

5.1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά 
από Γνώμη τού ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆.. ρυθμίζονται οι όροι ανάληψης υλοποίησης των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τον Ο.Α.Ε.∆. και οι όροι παραχώρησης των 
εκπαιδευτικών πακέτων.

5.2. Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Ο.A.Ε.∆. και των παραπάνω 
φορέων ρυθμίζονται οι ειδικοί όροι και το κόστος ανάληψης υλοποίησης των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τον Ο.Α.Ε.∆..

5.3. Τα έσοδα από την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και οι 
τυχόν πόροι που θα προέλθουν από την παραχώρηση των εκπαιδευτικών 
πακέτων περιέρχονται στο Λογαριασμό Εσόδων του Ο.Α.Ε.∆..

5.4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από 
γνώμη του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆., καθορίζονται ο σκοπός για τον οποίο θα 
διαθέτονται οι πόροι που θα προκύπτουν από τις παραπάνω δραστηριότητες, 
καθώς και οι πόροι που προκύπτουν από την καταβολή διδάκτρων από τους 
εκπαιδευόμενους στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.
∆., ο τρόπος διάθεσής τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 . Το εδάφιο που προστέθηκε με το άρθρο 24 του π.δ/τος 111/1987 (ΦΕΚ 64` 6
A`) στο άρθρο 64 του β.δ/τος 266/1971 (ΦΕΚ 80 A`) αντικαθίσταται ως εξής:

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού μπορεί να 
παραχωρείται η χρήση και η εκμετάλλευση των Κυλικείων των Υπηρεσιών του 
Ο.A.Ε.∆. σε πρόσωπα που επιλέγονται μετά από γνώμη της Επιτροπής που 



Ο.A.Ε.∆. σε πρόσωπα που επιλέγονται μετά από γνώμη της Επιτροπής που 
συγκροτείται, για το σκοπό αυτόν, με Απόφαση του ∆ιοικητή, σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του β.δ/τος 803/1970 (ΦΕΚ 1 Α`).

Η χρήση και εκμετάλλευση Κυλικείων που θα εξυπηρετούν περισσότερα από 
πεντακόσια (500) άτομα θα παραχωρείται σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις κατόπιν 
πλειοδοτικού διαγωνισμού. Οι όροι ανάθεσης και διεξαγωγής του πλειοδοτικού 
διαγωνισμού θα καθορίζονται με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.
Ε.∆..

Αν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν υποβληθεί προσφορά ή αν ο 
διαγωνισμός αποτύχει ή αν κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του, η επιλογή των 
προσώπων για την ανάθεση της χρήσης και εκμετάλλευσης και των κυλικείων 
αποφασίζεται από το ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆. μετά από γνώμη της παραπάνω 
Επιτροπής".

 . Το αγρόκτημα, επιφανείας 12.467.17 τ.μ.. που βρίσκεται στην θέση "AΓΙΟΣ 7
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΓΑΝΑΣ" της κτηματικής περιφέρειας του ∆ήμου Τρίπολης. το οποίο 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 του α.ν. 31/1967 (ΦΕΚ 97 Α`) και 2 
του α.ν. 237/1967 (ΦΕΚ 238 Α`), μεταβιβάστηκε κατά κυριότητα στην 
Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε. ΓΕ.Σ.). 
παραχωρείται δωρεάν στον Ο.Α.Ε.∆. για την ανέγερση, εγκατάσταση και 
λειτουργία Κ.Ε.Τ.Ε.K. Αρκαδίας, προς εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής.

Η αποδοχή της δωρεάς αυτής με απόφαση του ∆Σ. του Ο.A.Ε.∆., στην οποία 
σημειώνονται όλα τα γνωρίσματα του παραχωρούμενου αγροκτήματος, 
αποτελεί το νόμιμο τίτλο μεταγραφής υπέρ του Ο.Α.Ε.∆. χωρίς άλλη διατύπωση.


