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Περίληψη 

Η συγκεκριμένη Διπλωματική Εργασία έχει ως στόχο την 

διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης των Κέντρων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, αρχικά 

γίνεται επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας ενώ στη συνέχεια 

γίνεται εκτενής αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει το Εθνικό 

Κέντρο Πιστοποίησης για τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τη 

Δια Βίου Μάθηση καθώς και το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης των 

Ενεργειών Κατάρτισης. Η επόμενη ενότητα αναφέρεται στην εμπειρική 

έρευνα στην οποία συμμετείχαν δύο Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης του Νομού Κορινθίας και διενεργήθηκε κατά την περίοδο 

Μαϊου- Σεπτεμβρίου 2010. Από την έρευνα προκύπτουν πληροφορίες 

σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται στα Κ.Ε.Κ. , τις 

υποδομές και τα προγράμματα κατάρτισης. Οι τελευταίες τρεις ενότητες 

της εργασίας αφορούν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της 

έρευνας καθώς και τις σχετικές προτάσεις. 
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Εισαγωγή 

Η εργασία έχει ως βασικό στόχο να αναδείξει τον τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

καθώς και τις πολιτικές για την Δια Βίου Μάθηση σε σχέση με αυτά, 

επικεντρωνοντας σε δύο περιπτώσεις Κέντρων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης του Νομού Κορινθίας: σε ένα Ιδιωτικό Κ.Ε.Κ. και στο 

Κ.Ε.Κ. Αυτοδιοίκησης Νομού Κορινθίας. 

Μέσα από την έρευνα γίνεται προσπάθεια να δοθούν πληροφορίες 

σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται σε αυτά τα Κέντρα, τις 

υποδομές που έχουν ώστε να μπορούν να πιστοποιηθούν από το 

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ . και να δεχτούν καταρτιζόμενους και τα προγράμματα που 

έχουν υλοποιήσει. 

Η εργασία είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελεί 

μια θεωρητική ανάλυση, η οποία περιέχει μία επισκόπηση ερευνών 

σχετικών με την Δια Βίου Μάθηση και τα Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης . Οι έρευνες που παρουσιάζονται είναι στο σύνολό τους πέντε 

και ασχολούνται τόσο με το ανθρώπινο δυναμικό των Κ.Ε.Κ., όσο και με 

τους καταρτιζόμενους και τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων. 

Στο θεωρητικό μέρος αναλύονται επίσης, οι Υπουργικές Αποφάσεις του 

Υπουργείου Απασχόλησης που ορίζουν το θεσμικό πλαίσιο για την 

πιστοποίηση των προγραμμάτων και των δεξιοτήτων-γνώσεων

ικανοτήτων, των Εκπαιδευτών Ενηλίκων και του Συστήματος 
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Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κ.Ε.Κ. από τον φορέα του 

Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης. Έπειτα ακολουθεί η ανάλυση του 

Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και 

ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης που εμπεριέχει 

λεπτομέρειες σχετικά με την σύσταση και οργάνωση των προγραμμάτων 

κατάρτισης. 

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από την ερευνητική προσέγγιση και 

περιέχει την έρευνα όπως προαναφέρθηκε σε δύο Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Νομό Κορινθίας. Η έρευνα χωρίζεται 

σε τρεις βασικές υπό- ενότητες: το ανθρώπινο δυναμικό των Κ.Ε.Κ., τις 

υποδομές των Κ.Ε.Κ. και τα προγράμματα των Κ.Ε.Κ. Στο δεύτερο 

λοιπόν, μέρος βρίσκεται όλη η διαδικασία συλλογής δεδομένων και της 

μεθοδολογίας της έρευνας, η ανάλυση των στοιχείων των 

ερωτηματολογίων καθώς και τα ευρήματα της έρευνας. Επίσης, 

βρίσκονται τα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα. 

Τέλος, ακολουθεί η Βιβλιογραφική Επισκόπηση και 5 

Παραρτήματα. Το Παράρτημα 1 περιέχει το Ερωτηματολόγιο και την 

Συνοδευτική Επιστολή που δόθηκε στα δύο Κ.Ε.Κ., τα Παραρτήματα 2,3 

και 4 περιέχουν τις Υπουργικές Αποφάσεις του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., πάνω στις 

οποίες στηρίχθηκε η ανάλυση του θεσμικού πλαισίου και το Παράρτημα 

5 την Υπουργική Απόφαση για το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, 
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Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και ελέγχου των ενεργειών 

Επαγγελματικής Κατάρτισης. 
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ΜΕΡΟΣΠΡΩΤΟ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

1. Επισκόπηση Εμπειρικών Ερευνών 

1.1. Εισαγωγή 

Στο συγκεκριμενο κεφάλαιο επιχειρήθηκε να γίνει μία 

επισκόπηση παλαιότερων ερευνών, οι οποίες έθεσαν στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τον τρόπο 

λειτουργίας τους. Στις έρευνες αυτές παρατίθενται γνώμες και απόψεις 

τόσο των στελεχών των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, όσο και 

των εκπαιδευτών ενηλίκων και των καταρτιζομένων. 

Κάποιες από τις έρευνες που αναλύθηκαν περιέχουν ποσοτικά 

στοιχεία και κάποιες ποιοτικά , ενώ η τελευταία έρευνα περιέχει μία 

αναλυτική χαρτογραφηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης ανά 

θεματικό πεδίο, περιφέρεια, ανθρώπινο δυναμικό και ειδικότητα. 

Η επισκόπηση παλαιότερων εμπειρικών ερευνών εξυπηρετεί τον 

ερευνητή στο να κατανοήσει κάποιες πλευρές του αντικειμένου 

έρευνας, ώστε να μπορέσει να το αναλύσει αργότερα σε όλα τα επίπεδα 

με επάρκεια. Παράλληλα, εξυπηρετεί και τον αναγνώστη να 

κατανοήσει με τη σειρά του την σπουδαιότητα του αντικειμενου 

έρευνας και να συγκρίνει τα στοιχεία των παλαιότερων ερευνών με την 
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παρούσα μελέτη. Για τους λόγους αυτούς, επιλέχθηκαν οι παρακάτω 

πέντε έρευνες. 

1.2. Επισκόπηση εμπειρικών ερευνών που σχετίζονται με την 

Επαγγελματική Κατάρτιση και τα Κ.Ε.Κ. 

Η πρώτη έρευνα που θα απασχολήσει την παρούσα επισκόπηση 

είναι αυτή της Σωτηρακόγλου (2009), που αναλύει τις επιμορφωτικες 

ανάγκες των διοικητικών στελεχών των Κέντρων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης στην Δυτική Μακεδονία. 

Ο βασικός στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση των 

επιμορφωτικών αναγκών των στελεχών των Κέντρων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και κατά πόσο 

επηρεάζονται οι συγκεκριμένες ανάγκες με βάση τη θέση που κατέχει 

το κάθε στέλεχος στο Κ.Ε.Κ. . Ο συγκεκριμένος στόχος αναλύεται 

καλύτερα στα ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν στην άποψη των 

στελεχών των Κ.Ε.Κ. σχετικά με την επιμόρφωση, στους παράγοντες 

που αποτρέπουν τα στελέχη των Κ.Ε . Κ. από το να παρακολουθήσουν 

κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης, στο αν τελικά τα στελέχη των Κ.Ε.Κ. 

πιστεύουν ότι χρειάζονται επιμόρφωση, σε ποιους τομείς και σε ποιο 
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βαθμό και τέλος στον αν οι επιμορφωτικές ανάγκες διαφοροποιούνται 

ανάλογα με τη θέση που κατέχει το στέλεχος στο Κ .Ε.Κ .. 

Όσον αφορά τον πληθυσμό και το δείγμα της έρευνας αφορά στα 

διοικητικά στελέχη των Κ.Ε.Κ. στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, καταγραφηκαν οι απόψεις των 

υψηλόβαθμων στελεχών των Κ.Ε.Κ. όπως Διευθυντές, Διευθυντές 

Κατάρτισης και Συντονιστές Ενεργειών Κατάρτισης.1 Τα υποκείμενα 

της έρευνας απάντησαν σε ερωτήσεις που αφορούν στο φύλο και στην 

ηλικία τους, βάσει των οποίων αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν σχετικά με τις απόψεις τους για την επιμόρφωση και τις 

επιμορφωτικές ανάγκες τους . 

Για την συλλογή των στοιχείων επιλέχθηκε η μέθοδος του 

ερωτηματολογίου γιατί, σύμφωνα με τη συγγραφέα, απαιτεί λιγότερο 

χρόνο από τον ερευνητή , καθώς δεν απαιτείται να είναι παρών κατά 

την συμπλήρωσή τους, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα να 

ταξινομηθούν και αξιολογηθούν καλύτερα τα αποτελέσματα της 

έρευνας . Για τον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου αξιοποιήθηκαν οι 

υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία των 

Κ.Ε.Κ. στην Ελλάδα και την πιστοποίηση των στελεχών τους καθώς 

και η σχετική βιβλιογραφία (Κωστίκα, 2004). 

1 Οι Προϊστάμενοι Κατάρτισης παρόλο που αποτελούν υψηλόβαθμα στελέχη δεν συμπεριλήφθηκαν 
στην έρευνα λόγω του ότι ο μικρός αριθμός τους θα επηρέαζε το αποτέλεσμα της έρευνας στη 

συσχέτιση ανάλογα με τη θέση που κατέχει το στέλεχος στο Κ.Ε . Κ . 
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Για τον εντοπισμό των ατόμων που θα συμμετείχαν στην έρευνα 

χρησιμοποιήθηκε το σχετικό μητρώο που υπάρχει στην ιστοσελίδα του 

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. στο διαδίκτυο το οποίο περιλαμβάνει όλα τα Κ.Ε.Κ της 

χώρας με κάποια βασικά στοιχεία για τη δομή τους . Τελικά 

συλλέχθηκαν 32 ερωτηματολόγια από 9 Διευθυντές, 9 Διευθυντές 

Κατάρτισης και 14 Συντονιστές Ενεργειών Κατάρτισης. Ως μέθοδος 

ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων επιλέχθηκε το πρόγραμμα 

SPSS. 

Παρακάτω παρατίθενται τα σημαντικότερα αποτελέσματα της 

έρευνας. Τα περισσότερα Κ.Ε.Κ . είναι ιδιωτικά και τα έτη λειτουργίας 

τους τις περισσότερες φορές είναι από 6- 1 Ο έτη, υπάρχει βέβαια και 

ένα ποσοστό Κ.Ε.Κ. που λειτουργούν πάνω από 11 έτη αλλά ειναι 

μικρότερο. Όσον αφορά το φύλο των στελεχών το 56,30% είναι 

γυναίκες και το 43,70% είναι άνδρες και οι ηλικίες των περισσοτέρων 

είναι μεταξύ 41-45 ετών. Όπως προαναφέρθηκε οι περισσότεροι που 

ερωτήθηκαν ήταν Συντονιστές Ενεργειών Κατάρτισης. Το εκπαιδευτικό 

επίπεδο του 84,40% του δείγματος είναι Πανεπιστημιακή/ Τεχνολογική 

Εκπαίδευση και μόλις το 12,50% Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης ενώ όσον 

αφορά την εμπειρία το 50% είχε από 0-5 έτη και το 21, 90% 11 έτη και 

άνω. 

Παρόλο που τα στελέχη αυτά ασχολούνται με το θεσμό της Δια 

Βίου Μάθησης το 65,60% δεν έχει παρακολουθήσει κανένα πρόγραμμα 
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επιμόρφωσης ενω στις ερωτήσεις εάν η επιμόρφωση μπορει να 

βοηθήσει στην ανάπτυξη των Κ.Ε.Κ. και αν η Δια Βίου Μάθηση 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του σημερινού επαγγελματικού κόσμου 

, αντίστοιχα το 50% απάντησε «σε μεγάλο βαθμό» και το 50 % «σε 

μεγάλο βαθμό» και το 46, 90 % «σε πολύ μεγάλο βαθμό» . Όσον αφορά 

τη δυνατότητα διάθεσης χρόνου και χρήματος σε προγράμματα 

επιμόρφωσης που έχουν ανάγκη το 56,30% και το 53,10% απάντησαν 

«σε μεγάλο βαθμό» αντίστοιχα. Το 56,30 % υποστηρίζει ότι τα 

διοικητικά στελέχη των Κ.Ε.Κ. έχουν ανάγκη από επιμόρφωση σε 

μεγάλο βαθμό και το 36,50% σε πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ το 56,30% 

θεωρεί ότι δεν μπορούν τα στελέχη να καλύψουν τις επιμορφωτικές 

ανάγκες που έχουν από μόνα τους. Ένας φορέας που κατά τη γνώμη 

τους θα μπορούσε να τις καλύψει είναι το ΕΚΕΠJΣ (56,20%) ή κάποιο 

ΑΕΙ (37,50%). 

Στα αντικείμενα που το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 

πιστεύει πως πρέπει να επιμορφωθεί είναι η οικονομική διαχείριση 

(62,50%), διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (56,30%), ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά ευπαθών ομάδων (71 ,90%), διασύνδεση Κ .Ε . Κ. με 

επιχειρήσεις και άλλους φορείς (71 ,90%), διαχείριση κρισεων και 

εντάσεων (78,20%). 
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Οι Σταμπούλης και Καραφουλίδου (2003), πραγματοποίησαν 

μία έρευνα για το σύστημα Αξιολόγησης στο πλαίσιο της Ολικής 

Ποιότητας που αφορά στην επαγγελματική κατάρτιση . 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η έννοια της ολικής ποιότητας 

όσον αφορά την καταρτιση και ειδικά τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης αφορά από τη μία τη συμμετοχή 

όλου του προσωπικού του φορέα κατάρτισης για την επίτευξη 

διαδικασιών για την βελτίωση του επιπέδου ποιότητας της παρεχόμενης 

κατάρτισης και από την άλλη , τον προσανατολισμό της υλοποίησης της 

ως προς τις δυνάμεις της ζήτησης( ανάγκες καταρτιζομένων). 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε είχε ως γενικό σκοπό την 

ανάδειξη της αξιολόγησης της ποιότητας της υλοποίησης και της 

αποτελεσματικότητας όσον αφορά την προώθηση στην αγορά εργασίας 

προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ανέργων . 

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα εξετάζει την προώθηση στην 

αγορά εργασίας πέντε προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης για ανέργους που υλοποίησε το Κ.Ε .Κ. του Συνδέσμου 

Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος- Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου 

Ελλάδος- Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ) 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Συνεχιζόμενη 

Κατάρτιση και Προώθηση της Απασχόλησης» του Β ' ΚΠΣ. 

Τα προγράμματα είχαν τους παρακάτω τίτλους: 
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«Σύμβουλοι Διαβαλκανικής Συνεργασίας» (Άτομα 20, 300 ώρες) 

«Κατάρτιση ανέργων οικονομολόγων στη σύνταξη 

οικονομοτεχνικών μελετών» (Άτομα 20, 450 ώρες) 

«Κατάρτιση άνεργων γυναικών για τη δημιουργία δική ς τους 

επιχείρησης (Franchising)» (Άτομα 20, 300 ώρες) 

«Κατάρτιση άνεργων πτυχιούχων στην διαχείριση- ανάπτυξη 

έργων πληροφορικής» (Άτομα 20, 300 ώρες) 

«Φοροτεχνικά» (Άτομα 20, 300 ώρες) 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η επίτευξη του σκοπού αυτού θα 

γινόταν πιο εύκολη μέσω δύο επιμέρους στόχων. Από τη μία πλευρά, 

την αξιολόγηση των προγραμμάτων από τους εκπαιδευτές που 

συμμετειχαν σε αυτα, αναφορικά με τους καταρτιζόμενους, τις 

διδακτικές μεθόδους, το περιεχόμενο της καταρτισης, την οργάνωση 

του φορέα υλοποίησης και από την άλλη, την παρακολούθηση της 

αποτελεσματικότητας, αναφορικά με το ποσοστό ένταξης των 

καταρτισθέντων στην αγορά εργασίας και στη συλλογή στοιχείων ως 

προς τη θέση απασχόλησης, τη μορφη των εργασιακών σχέσεων, το 

ποσοστό ανεργίας, την εξάρτηση από επιδόματα. 

Όσον αφορά το δείγμα, αυτό διαχωρίστηκε σε δύο ανεξάρτητες 

ομάδες συμμετεχόντων, 23 εισηγητές από έναν πληθυσμό 79 

εισηγητών, οι οποίοι επιλέχθηκαν με βάση το σύνολο των ωρών που 
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είχαν διδάξει σε κάθε πρόγραμμα που δεν θα έπρεπε να είναι κάτω από 

16 και το δεύτερο δείγμα (για την αξιολόγηση της προώθησης στην 

απασχόληση) αποτέλεσαν 93 καταρτιζόμενοι από έναν πληθυσμό 100 

καταρτιζομένων και των δύο φύλων , ηλικίας 22-40 ετών. Στην πρώτη 

περίπτωση (εισηγητές) , η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε 

με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξη ς με ερωτηματολόγιο . Στην 

δεύτερη περίπτωση (καταρτιζόμενοι) , το 73,1 %ήταν γυναίκες και το 

26,9% άνδρες, η επιλογή του συγκεκριμένου δείγματος έγινε με την 

μέθοδο της απογραφικής διαδικασίας και η συλλογή των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της τηλεφωνικής επικοινωνίας

συνέντευξης με ερωτηματολόγιο . 

Τα αποτελέσματα τη ς έρευνας φανερώνουν μία θετική στάση των 

εκπαιδευτών ως προς την ποιότητα υλοποίησης των προγραμμάτων. Τα 

σημαντικότερα σημεία στα οποία έδωσαν περισσότερη έμφαση είναι η 

ανάγκη για μία πιο αποτελεσματική εκ των προτέρων αξιολόγηση της 

επιλογής των υποψήφιων καταρτισθέντων, την καταλληλότητα των 

χώρων ως προς την διαμόρφωση και τον φωτισμό , η παθητική 

μετάδοση της γνώσης από τους εισηγητές . Θετική στάση είχαν 

απέναντι στην επάρκεια των διδακτικών ωρών, στις θεματικές ενότητες 

και στη συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού του φορέα κατάρτισης . 

Αναφορικά με τη διασύνδεση των προγραμμάτων με την αγορά 

εργασίας, το 49 , 5%του συνόλου των καταρτισθέντων κατάφερε να 
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ενταχθεί στην αγορά εργασίας, με βάση τα εφόδιο που απέκτησαν από 

το πρόγραμμα, ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις ο χρόνος πρόσληψης 

καθυστέρησε ακόμη και 12 μήνες . Αρκετά υψηλό είναι και το ποσοστό 

που απασχολείται σε Δημόσιες Υπηρεσίες (30,4%)2. Παρόλα αυτά, 

παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλείς οι «άτυπες» πηγές εύρεσης εργασίας 

(αγγελίες κτλ) καθώς το 58,7% βασίζεται ακόμη σε αυτές. Υψηλό είνα ι 

επιπλέον και το ποσοστό αεργιας (38 , 3%)του συνόλου των 

καταρτισθέντων που είναι άνεργοι. Αυτό το γεγονός ίσως οφείλεται σε 

ψυχολογικούς παράγοντες. Τέλος, το σημαντικότερο συμπέρασμα που 

προκύπτει είναι ότι έχει τεθεί σε λειτουργία μια διαδικασία απόρριψης 

από την αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, ενώ το 61 % του συνόλου των 

καταρτισθέντων που είναι άνεργοι, είχαν κατορθώσει να ενταχθούν 

στην αγορά εργασίας και να εργαστεί για ένα μέσο χρονικό διάστημα 9 

μηνών, δεν κατάφερε εν τέλει να σταθεροποιηθεί στην αγορά εργασίας . 

Η τρίτη στη σειρά μελέτη , πραγματοποιήθηκε από τον 

Βαλασσόπουλο (2009), ο οποίος εξετάζει κατά κύριο λόγο , τις απόψεις 

των εκπροσώπων των Κ.Ε.Κ. για το Γ ' ΚΠΣ και τις προοπτικές στο 

πλαίσιο του νέου Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). 

Η έρευνα εστιάζει στις απόψεις των εκπροσώπων των Κέντρων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης και τις εκτιμήσεις τους για το μέλλον της 

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης . Τα ερευνητικά ερωτήματα 

2 Βέβαια στις περισσότερες περιπτώσε ις προκύπτει από την έρευνα ότι πρόκειται για συμβάσε ις 
«ορισμένου χρόνου» . 
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αφορούν αρχικά τον απολογισμό σχετικά με την πορεία του Γ ' ΚΠΣ, 

επικεντρώνονται στα προβλ1Ίματα που αντιμετωπίζει ο θεσμός της 

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα και 

αναζητούνται προτάσεις βελτίωσης από τους συνεντευξιαζόμενους. 

Επίσης, αφορούν στην κοινοποίηση των προβλημάτων που 

αντιμετωπισαν κατά τη διαδικασία χρηματοδότησης των 

προγραμμάτων, τη σχέση που έχουν με το ΕΚΕΠΙΣ και τους αρμόδιους 

κρατικούς φορείς, εάν και κατά πόσο μπορούν να βελτιώσουν τις 

εκπαιδευτικές παροχές και τέλος, τις προβλέψεις τους για την πορεία 

που θα έχει το Δ' ΚΠΣ και αν υπάρχει κάποιος τρόπος να γίνει πιο 

αποτελεσματική η σύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς 

εργασιας. 

Η μεθοδολογία έρευνας που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή 

δεδομένων ήταν η ηλεκτρονική συνέντευξη με ερωτηματολόγιο διότι, 

σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο χρόνος ήταν περιορισμένος, το δείγμα 

περιλάμβανε Κ.Ε.Κ. από διάφορες περιοχές της χώρας και η 

συνεντευξιαζόμενοι την προτίμησαν σαν μέθοδο γιατί είχαν την 

δυνατότητα να σκεφτούν τα ερωτήματα καλύτερα. Οι ερωτήσεις που 

τέθηκαν ήταν στο σύνολό τους 11 και σε αυτές απάντησαν Διευθυντές 

ή Διευθυντές Κατάρτισης 15 Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

από τέσσερις πόλεις της χώρας (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη και 

Καλαμάτα). Από τα 15 ΚΕΚ, τα 12 ανήκουν στην κατηγορία των 
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ιδιωτικών φορέων, τα 2 στην κατηγορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και το 1 στην κατηγορία ΝΕΛΕ. 

Η περίοδος κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έρευνα ήταν 

από τις 5 Δεκεμβρίου του 2008 έως τις 24 Ιανουαρίου του 2009. Οι 

απαντήσεις των ερωτηματολογίων αναλύθηκαν με την μέθοδο 

«ανάλυσης περιεχομένου» για τον εντοπισμό και την μέτρηση της 

συχνότητας εμφάνισης κάποιων χαρακτηριστικών των κειμένων και τη 

' ' 
σχηματοποιηση της εικονας τους. 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας, αυτά θα αναλυθούν 

βάσει των ερευνητικών ερωτημάτων που προαναφέρθηκαν. Πιο 

συγκεκριμένα, όσον αφορά στην κρίση των εκπροσώπων των Κ.Ε.Κ. 

για την πορεία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Γ ' ΚΠΣ, όπως 

αυτά υλοποιήθηκαν με των Κ.Ε.Κ. , τονίστηκαν κάποια θετικά και 

κάποια αρνητικά στοιχεία . Στα θετικά στοιχεία περιλαμβάνονται οι 

τοποθετήσεις των ανέργων σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η 

διεύρυνση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων και η 

δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων 

που έλαβαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Από την άλλη μεριά 

έκαναν λόγο για βραχυπρόθεσμη μείωση της ανεργίας, για μη 

λειτουργική σύνδεση της κατάρτισης με την απασχόληση , καθώς και 

για ανακύκλωση των εκπαιδευομένων που κάθε χρόνο 

παρακολουθούσαν πρόγραμμα κατάρτισης. Η συμμετοχή των 
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καταρτιζομένων υπήρξε πιο ουσιώδης από το παρελθόν, κυρίως σε 

προγράμματα που προέβλεπαν πιστοποιησεις των γνώσεων (με την 

παροχή κάποιου διπλώματος). 

Αναφορικά με τη συνεργασία των Κ .Ε.Κ. με τους αρμόδιους 

κρατικούς φορείς, οι εκπρόσωποι των κεκ απάντησαν ότι την κρίνουν 

θετικά, αλλά διέκριναν κάποια προβλήματα, όπως το πρόβλημα της 

γραφειοκρατίας που διέπει τους κανονισμούς της υλοποίησης των 

προγραμμάτων, την καθυστέρηση στην καταβολή χρημάτων και την 

ανάγκη στελέχωσης των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης με 

ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Για την συνεργασία τους με το 

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ . οι εκπρόσωποι των ΚΕΚ απάντησαν ότι είναι άριστη και 

πρότειναν κάποια στοιχεία βελτίωσης, όπως προσθήκη νέων κριτηρίων 

του συστήματος πιστοποίησης, θεσμοθέτηση πιστοποιησης των 

προγραμμάτων κατάρτισης καθώς και των γνώσεων, δεξιοτήτων και 

την οριστική συγκρότηση του Μητρώου πιστοποιημένων Εκπαιδευτών 

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτιση ς. 

Στην ερώτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, το κυριότερο φαίνεται να είναι η 

γραφειοκρατία και η δυσκολία στη ροή της χρηματοδότησης. Πιο 

συγκεκριμένα για την χρηματοδότηση των προγραμματων, τα 

προβλήματα που αναφέρονται ειναι το υψηλό ποσοστό 

προχρηματοδότησης, η αργοπορία στην εκταμίευση χρηματοδοτήσεων 
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που αφορούν στην δεύτερη δόση και την αποπληρωμή και το υψηλό 

κόστος των τραπεζικών εγγυήσεων. 

Οι προτάσεις βελτίωσης που αναφέρονται από τους 

εκπροσώπους των Κ.Ε.Κ. περιλαμβάνουν την ανανέωση του 

περιεχομένου της βιβλιοθήκης και την δημιουργία ψηφιακής 

βιβλιοθήκης, την αναβάθμιση των μηχανογραφημένων συστημάτων και 

την αναβάθμιση της παροχής εξατομικευμένης υποστήριξης των 

καταρτιζομένων κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των 

προγραμμάτων. Όσον αφορά στη βελτίωση της σύνδεσης της 

κατάρτισης με την αγορά εργασίας, έγιναν προτάσεις για δημιουργία 

και λειτουργία ισχυρών δικτύων συνεργασίας Εκπαιδευτικών 

Οργανισμών και Επιχειρήσεων και για συστημικές παρεμβάσεις 

θεσμοθετημένου χαρακτήρα για τη διεύρυνση της ζήτησης σε 

ειδικότητες που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας και που θα πρέπει να 

καθοδηγούν τον σχεδιασμό των προγραμμάτων. Τέλος, όσον αφορά το 

νέο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, οι προβλέψεις τους έχουν 

θετικό χαρακτήρα. 

Οι Ρομπόλης, Δημουλά και Γαλατά (1999), επιχείρησαν να 

δώσουν μία σφαιρική εικόνα της Δια Βίου Επαγγελματικής 

Κατάρτισης. Ο στόχος της έρευνας, σύμφωνα με τους ερευνητές είναι 

να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο οι εργαζόμενοι είναι ενημερωμένοι 

για τη Δια Βίου και τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση , οι 
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απόψεις τους για τον τρόπο λειτουργίας τους στην Ελλάδα όπως και η 

γενικότερη στάση τους απέναντι στην κατάρτιση. 

Οι υποθέσεις εργασίας στις οποίες επικεντρώθηκαν οι ερευνητές 

αφορούν αρχικά την παρακολούθηση ή όχι κάποιου προγράμματος 

συνεχιζόμενης κατάρτισης, μορφωτικό επίπεδο, ηλικία , ειδικότητα που 

επηρεάζουν τις απόψεις των εργαζομένων για τη Δια Βίου και τη 

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση. Επιπλέον, αυτό που 

απασχόλησε τους ερευνητές ηταν ότι στην Ελλάδα απουσιάζουν οι 

μηχανισμοι ενημέρωσης των εργαζομένων για τη Δια Βίου και τη 

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και συνάμα υπάρχει μία 

διάσταση απόψεων ως προς τους στόχους και τη χρησιμότητα της Δια 

Βίου και της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, ανάμεσα σε 

αυτούς που διαμορφώνουν τις αντίστοιχες πολιτικές και τους 

εργαζομένους. Επίσης, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις εφαρμογής της 

Δια Βίου Κατάρτισης στην Ελλάδα, ωστόσο οι εργαζόμενοι δεν 

συμμετέχουν ούτε στις συμβατικές μορφές εκδηλώσεων ενημέρωσης 

και επιμόρφωσης. 

Το ερωτηματολόγιο που διαμορφώθηκε από τις παραπάνω 

υποθέσεις περιείχε 28 ερωτήσεις, από τις οποίες οι 4 αφορούσαν την 

Δια Βίου Κατάρτιση και οι 24 την Συνεχιζόμενη Επαγγελματική 

Κατάρτιση. Οι περισσότερες ερωτήσεις ήταν πολλαπλών επιλογών, ενώ 

ορισμένες γίνονται ταυτόχρονα ως ανοιχτές και αμέσως μετά με την 
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επίδειξη κάρτας πολλαπλών επιλογών. Συνοπτικά, με το 

ερωτηματολόγιο αυτό, επιδιώχθηκε να διαπιστωθούν στάσεις και 

απόψεις των εργαζομένων σχετικά με τους στόχους της Δια Βίου και 

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, τη χρησιμότητα της Δια 

Βίου Κατάρτισης, το βαθμό συμμετοχής σε διάφορες οργανωμένες 

επιμορφωτικές δραστηριότητες, τα προσόντα των εκπαιδευτών, τη 

χρονική διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτιση ς, την οργάνωση των 

προγραμμάτων, τη χρηματοδότηση, το ρόλο των συνδικάτων στον 

σχεδιασμό των προγραμμάτων, τα προσφερόμενα και επιθυμητά 

αντικείμενα κατάρτισης . 

Το δείγμα που επιλέχθηκε για την έρευνα αφορούσε τους 

εργαζόμενους στους κλάδους του Εμπορίου- Υπηρεσιών, των 

Τροφίμων, των Κατασκευών- δομικών υλικών και του Μετάλλου 

καθώς και σε ανέργους στην περιοχή της Αττικής. Οι κλάδοι αυτοί 

επιλέχθηκαν γιατί έχουν μεγάλη βαρύτητα στην απασχόληση και διότι 

επίσης είναι παραδοσιακοί και δυναμικοί κλάδοι της ελληνικής 

οικονομίας . Οι επιχειρήσεις που απευθύνθηκε η έρευνα, επιλέχθηκαν 

με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας, από τον κατάλογο του 

Ο .Α.Ε .Δ. , με τις επιχειρήσεις που υλοποιούν ενδοεπιχειρησιακά 

προγράμματα. 

Το σύνολο του δείγματος ήταν 1020 άτομα από τα οποία, τα 199 

ήταν άνεργοι και τα 821 άτομα εργαζόμενοι. Από τον κλάδο του 
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Εμπορίου οι ερωτηθέντες ήταν 200 ατομα, από τα οποία 100 είχαν 

παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης και 100 δεν είχαν 

παρακολουθήσει. Αντίστοιχα για τη Δια Βίου Κατάρτιση έχουν 

ακούσει 31 άτομα (15,50%), και δεν έχουν ακούσει τίποτε169 άτομα 

(84,50%). Στον κλάδο των τροφίμων, οι ερωτηθέντες ήταν 200 άτομα 

τα 111 είχαν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης και όσον 

αφορά στη Δια Βίου Κατάρτιση έχουν ακούσει 81 άτομα (40,50%), και 

δεν έχουν ακούσει τίποτε} 19 (59,50%). Στον κλάδο των κατασκευών, 

το σύνολο των ερωτηθέντων ήταν 221 άτομα, από τους οποίους οι 105 

είχαν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης και οι 116 δεν 

είχαν παρακολουθήσει. Αντίστοιχα, για Δια Βίου Κατάρτιση είχαν 

ακούσει οι 48 (21 ,91 %) και δεν έχουν ακούσει τίποτε οι 173 (78,09%). 

Στον κλάδο του μετάλλου το σύνολο των ερωτηθέντων ήταν 200 άτομα 

από τους οποίους παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης οι 

100. Για τη Δια Βίου Κατάρτιση είχαν ακούσει οι 60 (30,00%) και δεν 

έχουν ακούσει τίποτε οι 140 (70,00%). Το δείγμα των ανέργων, όπως 

προαναφέρθηκε, ήταν 199 άτομα. Από αυτούς οι 100 δεν είχαν 

παρακολουθήσει ποτέ κάποιο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης, 

ενώ οι 99 είχαν παρακολουθήσει στο παρελθόν τουλάχιστον ένα 

πρόγραμμα . 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και η απεικόνιση των 

απαντήσεων ανατέθηκαν στη ΔΗΜΕΛ. Οι συνεντεύξεις 
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πραγματοποιήθηκαν το Μάιο του 1997 από 15 συνεντευκτές, οι οποίοι 

παρακολούθησαν πριν από τη συνέντευξη ειδικό σεμινάριο. Οι 

εκπρόσωποι των επιχειρήσεων φρόντισαν για τον έλεγχο της καλής 

εκτέλεσης όλων των συνεντεύξεων. Οι συνεντεύξεις που αφορούσαν 

εργαζόμενους πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εργάσιμου 

χρόνου , ενώ αυτές που αφορούσαν ανέργους πραγματοποιήθηκαν στο 

Κ.Ε .Τ.Ε.Κ. Μοσχάτου του Ο.Α.Ε.Δ. για όσους είχαν παρακολουθήσει ή 

παρακολουθούσαν πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης και στα γραφεία του Ο.Α.Ε .Δ. Πειραιά για όσους δεν είχαν 

παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα. 

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας οδηγούν αρχικά στο ότι οι 

απόψεις των εργαζομένων σχετικά με τις θετικές επιπτώσεις της Δια 

Βίου Μάθησης και Κατάρτισης επηρεάζεται από το μορφωτικό επίπεδο 

είτε διότι τα ανώτερα μορφωτικά επίπεδα στηρίζουν την εργασιακή 

τους εξέλιξη περισσότερο μέσω της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης είτε 

διότι συμμετέχουν πιο συχνά σε επιμορφωτικές εκδηλώσεις. Επίσης, 

όσον αφορά στους στόχους της Δια Βίου Κατάρτισης, αυτοί 

διαφοροποιούνται στις απαντήσεις που δίνουν οι εργαζόμενοι ανά 

κλάδο απασχόλησης. Σε γενικό επίπεδο, οι εργαζόμενοι θεωρούν ως 

πρωταρχικούς στόχους της Δια Βίου Κατάρτισης την ενημέρωση για τις 

εξελίξεις στο επάγγελμα και την κατάρτιση πάνω στις νέες τεχνικές 
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εργασίας καθώς επίσης, θεωρούν πως εν μέσω αυτής γίνεται πιο εύκολη 

η προσαρμογή στο νέο εργασιακό περιβάλλον . 

Η Δια Βίου Κατάρτιση κρίνεται και από εργαζόμενους και από 

ανέργους χρήσιμη στη διατήρηση της εργασίας και στην καταπολέμηση 

της ανεργίας. Οι στόχοι της Δια Βίου Κατάρτισης τελικά , που 

διαμορφώνονται απο τις απόψεις των εργαζομένων είναι η 

επαγγελματική εξέλιξη και πιστοποίηση των προσόντων, η διατήρηση 

της θέσης εργασίας και η καταπολέμηση της ανεργίας. 

Αργότερα γίνεται λόγος για τα προσόντα των εκπαιδευτών 

ενηλίκων, δηλαδή οι εργαζόμενοι που έχουν παρακολουθήσει κάποιο 

πρόγραμμα κατάρτισης αξιολογούν το διδακτικό έργο και τα προσόντα 

των εκπαιδευτών τους. Αξιολογήθηκαν επίσης, οι χώροι υλοποίησης 

των προγραμμάτων κατάρτισης, η χρηματοδότηση και οι φορείς 

οργάνωσης των προγραμμάτων. Όπως προκύπτει, η συντριπτική 

πλειοψηφία θεωρεί ότι η επαγγελματική εμπειρία του εκπαιδευτή 

ενηλίκων είναι σημαντικότερο προσόν από την εκπαιδευτική εμπειρία. 

Επιπλέον, αξιοσημείωτη είναι η επιθυμία της πλειοψηφίας των 

εργαζομένων να συμμετέχει στη διαμόρφωση του προγράμματος 

κατάρτισης. Τέλος, οι άνεργοι εκφράζουν μία έντονη απογοήτευση ως 

προς τη δυνατότητα μέσω της κατάρτισης να καταπολεμηθεί η ανεργία. 

Τελευταία κατά σειρά μελέτη, είναι αυτή του Ευστρατόγλου 

(2003), η οποία αποτελεί μία χαρτογράφηση των πιστοποιημένων 
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δομών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης ανά περιφέρεια, θεματικό 

πεδίο, ανθρώπινο δυναμικό ανά ειδικότητα. 

Όσον αφορά το θεματικό πεδίο , ο ερευνητής αφού διαχώρισε τα 

Κ.Ε.Κ. σε κλαδικά(5)3 , θεματικά (276)4 και αυτά που ασχολούνται με 

την υγιεινή και την ασφάλεια ( 1 ), τα ταξινόμησε ανά θεματικό άξονα. 

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται το «Περιβάλλον» , ο «Πολιτισμός» , η 

«Οικονομία- Διοίκηση» , η «Πληροφορική» , «Αγροτικά», «Τεχνικά» , 

κ.α. Ωστόσο , η κάθε δομή Κ.Ε.Κ. δεν είναι αυστηρά αναγκαίο ότι θα 

ειδικευτεί σε έναν μόνο κλάδο, για παράδειγμα στην «Οικονομία-

Διοίκηση» αλλά ότι μπορεί να ενσωματώσει και προγράμματα 

Πληροφορικής. Η γεωγραφική κατανομή των δομών το Κ.Ε .Κ. 

καλύπτει όλες τις Περιφέρειες και τους Νομούς της χώρας, με 

αποτέλεσμα να προσφέρονται ευέλικτες υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο . 

Παρόλα αυτά, ενώ τα κεντρικά παραρτήματα των Κ.Ε.Κ. εθνικής 

εμβέλειας απλώνονται σε όλους τους νομούς και τις Περιφέρειες5 , η 

κατανομή των απλών παραρτημάτων των Κ.Ε.Κ. εθνικής εμβέλειας σε 

περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο χαρακτηρίζεται ανισομερής. 

Αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό των Κέντρων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης ανά ειδικότητα, διαπιστώνεται από τον 

3 Τα κλαδικά Κ.Ε.Κ . δεν υπόκεινται στην υποχρέωση να επιλέγουν θεματικό πεδίο , όμως 
περιορίζονται σε θεματικά αντικείμενα των ειδικοτήτων των κλάδων τους. 
4 Τα θεματικά Κ.Ε.Κ . δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε 
συγκεκριμένα θεματικά πεδία , όπως επαγγέλματα περιβάλλοντος, πολιτισμού και αθλητισμού , υγείας 

και πρόνοιας, παιδαγωγικά, οικονομίας- διοίκησης, αγροτικά, τουριστικά, πληροφορικής και τεχνικά

μεταφορών . (ο .π . Βαλασσόπουλος Ε . σελ. 44) 
5 Με εξαίρεση τους νομούς Κιλκίς, Ευρυτανίας και Χαλκιδικής . 
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συγγραφέα ότι οι θέσεις εργασίας σε πιστοποιημένες δομές των Κ.Ε.Κ . 

ανερχονται σε 4.264 και περιλαμβάνουν θέσεις διευθυντικού , 

επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού. Ωστόσο, ορισμένες φορές 

το ίδιο άτομο μπορεί να καλύψει περισσότερες από μία θέση εργασίας, 

για παράδειγμα ο Διευθυντής του Κ.Ε .Κ. μπορεί να είναι και 

Διευθυντής Κατάρτισης. Έτσι, μειώνεται ο αριθμός απασχολούμενων 

στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, αλλά σε κάποιο βαθμό αυτή 

η μείωση εξισορροπείται με τους εκπαιδευτές ενηλίκων που 

απασχολούνται στα προγράμματα κατάρτισης. Αξιοσημείωτη ειναι 

επίσης η κατανομή των πιστοποιημένων θέσεων κατάρτισης και των 

ανέργων ανά περιφέρεια. Συγκεκριμένα, ενώ στις περιφέρειες της 

Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο 

μέρος των δομών κατάρτισης, το ποσοστό των ανέργων είναι 

υψηλότερο από αυτό των θέσεων κατάρτισης . 

Αργότερα, γίνεται μία διερεύνηση ανάμεσα στην κατά κλάδο και 

επάγγελμα εξειδίκευση κάθε περιφέρειας και στα θεματικά πεδία της 

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ο συγγραφέας επιχείρησε 

να αντιστοιχίσει τα πιο σημαντικά επαγγέλματα ανά περιφέρεια με τα 

θεματικά πεδία που έχουν επιλέξει τα Κ.Ε.Κ . να εξειδικευτούν. Στην 

περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης και της Δυτικής 

Μακεδονίας οι κλάδοι γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασοπονίας 

συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό απασχολούμενων. Τα θεματικά πεδία 
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που εξειδικεύονται τα πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ. συνάδουν με τους 

κλάδους που προαναφέρθηκαν, οπότε υπάρχει μία ομαλή αντιστοίχηση 

μεταξύ τους . Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ο κλάδος που 

κατέχει τον μεγαλύτερο αριθμό απασχολούμενων είναι αυτός της 

μεταποίησης. Ωστόσο πολλές δομές Κ.Ε.Κ . έχουν πιστοποιηθεί στο 

θεματικό πεδίο του τουρισμού. 

Στην περιφέρεια της Θεσσαλίας και στην περιφέρεια Ηπείρου ο 

κλάδος γεωργίας-κτηνοτροφίας εχει τους περ ισσοτερους 

απασχολούμενους και η πλειονότητα των δομών Κ.Ε .Κ. είναι 

πιστοποιημένη στα πεδία του τουρισμού , της πληροφορικής, των 

αγροτικών και τεχνικών αντικειμένων, οποτε υπάρχει θετική 

αντιστοιχια . Στις περιφέρειες Βορείου -Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης 

υπάρχει υψηλό ποσοστό τόσο του πρωτογενή τομέα όσο και του 

τριτογενή τομέα παραγωγής (αναφορικά με τις υπηρεσίες, 

περιλαμβάνονται και ξενοδοχεία, εστιατόρια κτλ). Ενώ στις περιφέρειες 

Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης η αντιστοίχηση είναι σε μεγάλο βαθμό 

θετική ως προς τα θεματικά πεδία κατάρτισης, αντίθετα στην 

περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου ο βαθμός συσχέτισης των θεματικών 

πεδίων του τουρισμού και της οικονομίας- διοίκησης είναι πολύ 

χαμηλός. Στην περιφέρεια των Ιονίων Νήσων, όπου ο τριτογενής 

τομέας (τουρισμός) συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό των 
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απασχολούμενων, υπάρχει θετική συνάφεια ως προς τα θεματικά πεδία 

εξειδίκευσης των Κ.Ε.Κ .. 

Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εμφανίζει μία άνιση κατανομή ως 

προς τους κλάδους απασχόλησης σε σχέση με τις δομές Κ.Ε.Κ .. Πιο 

συγκεκριμένα, πάνω από το 30% των εργαζομένων απασχολούνται 

στον κλάδο της γεωργίας- κτηνοτροφίας, το 14, 7 στον κλάδο του 

εμπορίου και το 9, 68 στον κλάδο της μεταποίησης. Ενώ τα πεδία της 

πληροφορικής και της οικονομίας- διοίκησης βρίσκονται σε συνάφεια 

με τους κλάδους του εμπορίου και της μεταποίησης, το θεματικό πεδίο 

«Αγροτικά» απουσιάζει εντελώς, αντίθετα σημαντικός αριθμός δομών 

έχει πιστοποιηθεί στο θεματικό πεδίο «Τουριστικά». Στην περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας κυριαρχούν και οι τρεις τομείς της οικονομίας, αλλά 

δεν υπάρχει κανένας βαθμός συσχέτισης με τις δομές κατάρτισης. Στην 

περιφέρεια της Αττικής, όπως είναι φυσικό, κυριαρχεί ο τριτογενής 

τομέας και ειδικότερα ο τομέας των υπηρεσιών. Διαπιστώνεται πλήρης 

αντιστοίχηση μεταξύ των δομών κατάρτισης, καθώς οι περισσότερες 

δραστηριοποιούνται στα θεματικά πεδία της πληροφορικής, 

οικονομίας- διοίκησης και τουρισμού. 

Εν κατακλείδι, στην περιφέρεια Πελοποννήσου , η οποία μας 

ενδιαφέρει στην παρούσα εργασία, το μεγαλύτερο ποσοστό 

απασχολούμενων το κατέχει ο πρωτογενής τομέας (36%) συγκριτικά με 

τους κλάδους εμπορίου (13%) και μεταποίησης (7,2%). Τα θεματικά 
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πεδία όμως, στα οποια εχουν πιστοποιηθεί οι δομές Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης δεν εμφανίζουν μεγάλο βαθμό συσχέτισης 

σε σχέση με τα επαγγέλματα. Τα θεματικά πεδία της οικονομίας

διοίκησης ή της πληροφορικής δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες των 

εργαζόμενων γεωργών, για παράδειγμα, για αναβάθμιση των 

επαγγελματικών δεξιοτήτων τους . Αντίθετα, συμβάλουν στην 

απόκτηση δεξιοτήτων σε μικρότερες κατηγορίες εργαζόμενων από 

πλευράς πληθυσμού , όπως αυτή του κλάδου εμπορίου και μεταποίησης. 

1.3. Σύνοψη 

Συγκριτικά, οι έρευνες που προαναφέρθηκαν εμφανίζουν κάποια 

κοινά σημεία. Τα κοινά σημεία εντοπίζονται είτε στην μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε από τους ερευνητές, είτε στα αποτελέσματα της 

εκάστοτε έρευνας και θα ήταν χρήσιμο να γίνει μία ανάλυση ως προς τα 

χαρακτηριστικά τους, σε συνολικό επίπεδο. 

Η πρώτη και η τρίτη έρευνα επικεντρώνονται στις απόψεις των 

στελεχών των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης τόσο για τους 

στόχους και την ανάγκη για επιμόρφωση , όσο και για την γενικότερη 

λειτουργία του θεσμού της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης 

και τις βλέψεις τους για το μέλλον της στο νέο Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς. Η δεύτερη και η τέταρτη έρευνα επιλέγουν ως 

ομάδα- στόχο τους εκπαιδευτές ενηλίκων, τους καταρτιζόμενους/ 
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εργαζόμενους ή ανέργους για να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους 

και η πέμπτη έρευνα επιχειρεί μία χαρτογράφηση των δομών παροχής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ως προς τη μεθοδολογία έρευνας, οι 

τέσσερις έρευνες χρησιμοποιουν για την παραγωγη δεδομένων 

συνέντευξη με ερωτηματολόγιο (με τη μόνη διαφορά ότι στην έρευνα 

που πραγματοποίησε η ΓΣΣΕ, οι ερωτήσεις ήταν ανοιχτού τύπου ή με 

την επίδειξη κάρτας). Επίσης, μία ομοιότητα μεταξύ της τέταρτης και 

πέμπτης έρευνας είναι ότι πραγματοποιήθηκαν σε εθνικό επίπεδο , ενώ 

οι υπόλοιπες σε τοπικό . 

Οι σημαντικότερες όμως ομοιότητες μεταξύ των ερευνών 

εντοπίζονται στα ευρήματά τους. Κυριαρχεί μία θετική στάση προς την 

επιμόρφωση και τη Δια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση από όλες τις 

ομάδες των ερωτηθέντων. Παρόλα αυτά, υπάρχει ελλιπής ενημέρωση 

για τους στόχους της Επαγγελματικής Κατάρτιση ς, οι ανάγκες των 

στελεχών των Κ.Ε.Κ. για επιμόρφωση είναι μεγάλες, ωστόσο δεν 

καλύπτονται, η κατάρτιση των ανέργων φαίνεται αλλά δεν είναι 

αποτελεσματική σε πολλές περιπτωσεις για την καταπολέμηση της 

ανεργίας και υπάρχουν πολλά προβλήματα με την χρηματοδότηση των 

προγραμμάτων. Τέλος, θα πρέπει να αξιολογούνται τα προγράμματα, 

ως προς την υλοποίηση τους, τους εκπαιδευτές και τα προσόντα/ 

δεξιότητες που παρέχουν στους ενδιαφερόμενους και οι πιστοποιημένες 
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δομές Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης πρέπει όσο το δυνατόν να 

συνδέονται με την εκάστοτε τοπική αγορά εργασίας. 

2. Το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης και τα Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης 

2.1. Εισαγωγή 

Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν ως βασικό φορέα 

εποπτείας τους το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), το οποίο 

είναι υπεύθυνο για την πιστοποίηση του τριπτύχου δεξιότητες

ικανότητες-γνώσεις και γενικότερα των προγραμμάτων κατάρτισης, των 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων, των υποδομών των Κ.Ε.Κ. και την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου τους. 

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

(www.ekepis.gr), με το άρθρο 22 του Νόμου 2469/ 1997 ιδρύθηκε το 

Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης και Συνοδευτικ(bν Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και 

αργότερα, με το άρθρο 14 παράγραφος 2 του Νόμου 3385/2005 

μετονομάστηκε σε Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. είναι Νομικό Πρόσωπο 
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Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων και έχει διοικητική και οικονομική 

αυτοτέλεια . Η Διοίκηση του Κέντρου ασκειται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο , τον Πρόεδρό του και τον Γενικό Διευθυντή. 

Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. έχει ως στόχο του την ανάπτυξη και την εφαρμογή 

του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης της Συνεχιζόμενης Κατάρτισης. 

Ο ρόλος του συστήματος αυτού είναι η διασφάλιση της ποιότητας στην 

επαγγελματική κατάρτιση, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης, η ενδυνάμωση της αξιοπιστίας της 

επαγγελματικής κατάρτισης, η σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης 

με την απασχόληση και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, η 

διασύνδεση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (σύνδεση της αρχικής με τη συνεχιζόμενη επαγγελματική 

κατάρτιση) , η αναγνώριση και κατοχύρωση των επαγγελματικών 

προσόντων και η προώθηση της δια βίου μάθησης. 

Το έργο του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ . είναι η διασφάλιση της ποιότητας όλων 

των συντελεστών της παρεχόμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης στην Ελλάδα, μέσω της Πιστοποίησης. Ως συντελεστές της 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θεωρούνται οι φορείς 

παροχής Επαγγελματικής Κατάρτισης , όπως είναι τα Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), τα Εξειδικευμένα Κέντρα 

Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης · για άτομα ευάλωτων 
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κοινωνικά ομάδων και το ανθρώπινο δυναμικό όπως οι Εκπαιδευτές 

Ενηλίκων και τα Στελέχη 

Υ πηρεσιών(Σ . Υ. Υ. ). Πιστοποιεί 

Συνοδευτικών 

επισης, τα 

Υποστηρικτικών 

Επαγγελματικά 

Περιγράμματα (Προφίλ), τα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

και τις Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες που απόκτιουνται από αυτά. 

Τα συστήματα Πιστοποίησης αλληλοσυνδέονται επισης, μέσω 

του Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης. Παρακάτω 

αναλύεται η Πιστοποίηση των δεξιοτήτων, ικανοτήτων, γνώσεων και 

προγραμμάτων, η Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και το Σύστημα 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης. 

2.2. Ανάλυση του θεσμικού πλαισίου για τα προγράμματα και τις 

δεξιότητες-ικανότητες-γνώσεις 

Στο σημείο αυτό θα γινει αναφορά αρχικά στο σκοπό του 

συστήματος πιστοποίησης προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης, θα διασαφηνιστούν οι όροι Δια Βίου Κατάρτιση , 

Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και 

Πιστοποίηση Προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης 

και θα αναλυθούν οι προδιαγραφές και η διαδικασία πιστοποίησης 

προγραμμάτων. Όλα τα παραπάνω βασίζονται στην Υπουργική Απόφαση 
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που εκδόθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2005 από τα Υπουργεία Οικονομίας 

και Οικονομικών- Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 6 

ο βασικότερος σκοπός του συστήματος πιστοποίησης 

προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης είναι η ένταξη των ανέργων 

και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασιας και η 

περαιτέρω ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου 

δυναμικού της χώρας . Συνεπώς, τα προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης στοχεύουν στην άμεση σύνδεσή τους με την απασχόληση 7 

και την διασφάλιση της ποιότητάς τους στο πλαίσιο της Δια Βίου 

Κατάρτισης. 

Για την επίτευξη των στόχων που προαναφέρθηκαν χρειάζεται η 

σύνδεση του περιεχομένου των προγραμμάτων κατάρτισης με τα 

αντίστοιχα επαγγελματικά περιγράμματα, η θεσμοθέτηση κάποιων 

προδιαγραφών και κριτηρίων αξιολόγησης των προγραμμάτων ώστε να 

εγγυώνται την ποιότητα των προσόντων που παρέχουν, η ανάπτυξη 

εργαλείων πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τα οποία 

τα οποία συμβάλουν στην αναγνωρισιμότητα των επαγγελματικών 

προσόντων των προγραμμάτων από την αγορά εργασίας και ενίσχυση 

του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στο σύστημα της δια βίου 

επαγγελματικής κατάρτισης. 

6 ΥΠ.ΑΠ . . . .. , 30 Δεκεμβρίου 2005, Αρ. Φύλλου 1914, www.ekepis.gr 
7 Νόμος 3191 /2003 , Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με 
την Απασχόληση (Ε .Σ.Σ.Ε .Ε.Κ .Α . ) 
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Οι όροι Δια Βίου Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Πρόγραμμα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης χρησιμοποιούνται σε πολλά σημεία αυτής 

της εργασίας. Για το λόγο αυτό, αξίζει να αναλυθεί το περιεχόμενο τους 

ώστε να κατανοήσει ο αναγνώστης την σημασία τους και να αναλυθούν 

αργότερα κάποιες σημαντικές παράμετροι που τους καθορίζουν. 

Αρχικά, θα αποσαφηνιστεί ο όρος Δια Βίου Κατάρτιση (όπως αυτός 

αναλύεται στην συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση στις 30 Δεκεμβρίου 

του 2005), ο οποίος έχει απασχολήσει κατά καιρούς πολλούς ερευνητές 

στο να δώσουν μία σαφή εκδοχή για το τι τελικά περιλαμβάνει ο όρος 

αυτός και ποια είναι η διαφορά του από την Συνεχιζόμενη 

Επαγγελματική Κατάρτιση. Η συγκεκριμένη Απόφαση αναφέρει πως ως 

Δια Βίου Κατάρτιση ορίζεται το σύστημα που στοχεύει στην κατάρτιση 

ή/και επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού η οποία διαχωρίζεται 

σε δύο στάδια. 

Καταρχήν, στο στάδιο της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

παρέχονται βασικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες σε 

ειδικότητες με σκοπό την ένταξη, επανένταξη και επαγγελματική 

κινητικότητα στην αγορά εργασίας, η οποία στην ουσία συνάδει στην 

ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού. 

Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, η οποία συμπληρώνει και αναβαθμίζει τις υπάρχουσες 

γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τα προηγούμενα 
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συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή από επαγγελματική εμπειρία , 

με σκοπό την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση 

της εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη . Ένα 

Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο πλαίσιο 

της Δια Βίου Κατάρτισης μπορεί να οριστεί ως η κάθε οργανωμένη 

διαδικασία που σχεδιάζεται και παρέχεται από έναν πιστοποιημένο 

φορέα κατάρτισης, βασίζεται στο αντίστοιχο πιστοποιημένο περίγραμμα 

του επαγγέλματος ή της ειδικότητας στην οποία απευθύνεται το 

πρόγραμμα και στοχεύει στην παροχή, ενίσχυση ή βελτίωση γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων συμπληρωματικών προς την τυπική 

εκπαίδευση, την αρχικά επαγγελματική κατάρτιση και την επαγγελματική 

εμπειρία. 

Ωστόσο, για να γίνει εφικτή η σύνδεση των προσφερόμενων 

προσόντων των προγραμμάτων κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας δεν μπορεί να λείπει η πιστοποίησή τους. Η πιστοποίηση ενός 

προγράμματος διασφαλίζει τη δυνατότητα απόκτησης γνώσεων και 

δεξιοτήτων για την άσκηση κάποιας επαγγελματικής δραστηριότητας. 

Οπότε, η πιστοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης είναι ουσιαστικά η 

θέσπιση προδιαγραφών σε σχέση με τους στόχους, το περιεχόμενο, τα 

αποτελέσματα και τους πόρους που απαιτεί η υλοποίηση κάθε 

προγράμματος, η εφαρμογή αξιόπιστων διαδικασιών αξιολόγησης του 

προγράμματος και έλεγχος τήρησης των απαιτούμενων προδιαγραφών 
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και η έγκριση του προγράμματος από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ως αρμόδιου φορέα 

πιστοποίησης. 

Για την πιστοποίηση ενός προγράμματος κατάρτισης βασική 

προϋπόθεση αποτελεί η σύνδεση του περιεχομένου του με το 

πιστοποιημενο περίγραμμα του αντίστοιχου επαγγέλματος ή με τμήμα 

αυτού. Τα προγράμματα διαρθρώνονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ο 

οποίος περιέχει τρεις άξονες: περιγραφή του προγράμματος, περιεχόμενο 

προγράμματος και αξιολόγηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων . Οι 

τρεις αυτοί άξονες εμπεριέχουν κάποια επιμέρους κριτήρια τα οποία 

αναλύονται παρακάτω. 

Στην περιγραφή του προγράμματος αναλύεται και τεκμηριώνεται η 

επιλογή του Επαγγελματικού Περιγράμματος ή το τμήμα αυτού . 

Επιπλέον, αναφέρεται ο σκοπός του Προγράμματος και οι στόχοι καθώς 

και τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε επίπεδο απόκτησης γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Στη συνέχεια αναφέρονται οι εκπαιδευτικές 

ανάγκες των καταρτιζομένων, τα χαρακτηριστικά τους, τα 

προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου 

προγράμματος και η διάρκεια του προγράμματος η οποία μπορεί να 

διαφοροποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των 

ζ , 8 
καταρτι ομενων . 

8 Σε περιπτώσεις όπου η διάρκεια και το περιεχόμενο διαφοροποιούνται ανάλογα με τις κατηγορίες 
των καταρτιζομένων και τα χαρακτηριστικά τους, θα πρέπει να παρουσιάζονται με σαφήνεια τα 

σημεία διαφοροποίησης του προγράμματος. 
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Το περιεχόμενο του προγράμματος εμπεριέχει τις εκπαιδευτικές 

ενότητες και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τους διαθέσιμους πόρους 

(ανθρώπινοι ή υλικοί) που είναι απαραίτητοι για το σύνολο του 

προγράμματος. Όσον αφορά στις εκπαιδευτικές ενότητες, για κάθε 

ενότητα γίνεται παρουσίαση και ανάπτυξη του περιεχομένου της, 

τεκμηρίωση και συσχετισμος της με τις προδιαγραφές των 

επαγγελματικών λειτουργιών και επαγγελματικής ανταπόκρισης όπως 

αναπτύσσονται στο επαγγελματικό περίγραμμα. Επίσης, προσδιορίζονται 

τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων σε σχέση πάλι με τις προϋποθέσεις της επαγγελματικής 

ανταπόκρισης και αναφέρεται και η σχετική διάρκεια της ενότητας. Σε 

κάθε ενότητα παρατίθεται σχετικό εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο ή 

ηλεκτρονικό) και ενδεικτική βιβλιογραφία και τέλος, προσδιορίζονται οι 

τίτλοι των αντικειμένων κατάρτισης με συγκεκριμένη αναφορά στο 

προφίλ των εκπαιδευτών, τη μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος 

(π .χ. θεωρία-πρακτική) και τις εκπαιδευτικές τεχνικές οι οποίες 

θεωρούνται κατάλληλες για την εκπαίδευση ενηλίκων. 

Ο τρίτος άξονας που περιλαμβάνει την αξιολόγηση γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων παρουσιάζονται οι τρόποι αξιολόγησης και 

εξέτασης των καταρτιζομένων μέσω της παρατήρησης ή μέσω εξετάσεων 

(γραπτών ή προφορικών) κατά την διάρκεια του προγράμματος καθώς 
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και ενδεικτικές ερωτήσεις και θέματα εξέτασης σε αντιστοιχία με το 

περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων. 

Η διαδικασία που ακολουθείται για την πιστοποίηση ενός 

προγράμματος συνίσταται αρχικά στην υποβολή (σε σφραγισμένο 

φάκελο)δύο αντιτύπων (πρωτότυπο και αντίγραφο)και σε ηλεκτρονική 

μορφή του προς πιστοποίηση προγράμματος από το φορέα υλοποίησης 

στο Ε .ΚΕ.ΠΙΣ. και να καταβάλει ένα χρηματικό ποσό για το υπό 

πιστοποίηση πρόγραμμα σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.ΚΕ.ΓΠΣ., το 

ύψος του οποίου καθορίζεται κάθε φορά από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Έτσι, 

ενεργοποιείται η διαδικασία πιστοποίησης του προγράμματος, ο φάκελος 

του οποίου προωθείται αρμοδίως για αξιολόγηση στις Ειδικές Επιτροπές 

Εμπειρογνωμόνων. Οι αξιολογητές -εμπειρογνώμονες αντλούνται από το 

Μητρώο Αξιολογητών του Ε.ΚΕ.ΓΠΣ ή/και το Μητρώο Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων του Ε .ΚΕ.ΠΙΣ. 

Οι Ειδικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων αποτελούνται από ένα 

στέλεχος του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ή των αρμόδιων υπηρεσιών, το οποίο ευθύνεται 

για την εφαρμογή, το συντονισμό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 

δράσεων κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση του Υπουργείου 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, έναν εμπειρογνώμονα από το 

Μητρώο Αξιολογητών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει 

πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή Μεταπτυχιακό τίτλο σε 

αντικείμενο συναφές με το πρόγραμμα κατάρτισης και πενταετή 
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επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο σπουδών και δεκαετή 

επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του προγράμματος 

και από έναν εμπειρογνώμονα από το Μητρώο Αξιολογητών ή το 

Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ .ΠΙΣ., ο οποίος θα πρέπει να 

διαθέτει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή Μεταπτυχιακό 

τίτλο Παιδαγωγικών Σπουδών με κατεύθυνση την Εκπαίδευση Ενηλίκων 

ή τη Δια Βίου Εκπαίδευση ή τη Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και τριετή 

εμπειρία στα αντικείμενα αυτά. 

Οι Ειδικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων είναι υπεύθυνες για τον 

έλεγχο και την αξιολόγηση των προδιαγραφών των υπό πιστοποίηση 

Προγραμμάτων Κατάρτισης στους άξονες που προαναφέρθηκαν και 

συνιστανται στην Περιγραφή Προγράμματος, Περιεχόμενο 

Προγράμματος και Αξιολόγηση γνώσεων- δεξιοτήτων-ικανοτήτων. Σε 

περίπτωση που το πρόγραμμα εμφανίζει αδυναμίες σε επιμέρους σημεία, 

η Επιτροπή ζητά από τον φορέα να τα τροποποιήσει εντός εξήντα 

ημερών και να ξαναστείλει την πρόταση. Οι αποφάσεις της Επιτροπής 

λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, ενώ το αποτέλεσμα της αξιολόγησης 

αποτυπώνεται σε Έντυπο Αξιολόγησης ξεχωριστά από το κάθε μέλος 

της Επιτροπής και στη συνέχεια συντάσσεται κοινή Εισηγητική Έκθεση 

η οποία εμπεριέχει την τελική πρόταση της Επιτροπής για την 

πιστοποίηση ή μη του προγράμματος, καθώς και τυχόν υπάρχουσες 

διαφωνίες μελών. 
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Στη συνέχεια το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. αφου συγκεντρώσει τα αποτελέσματα 

αξιολόγησης, τα προωθεί σε Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία συστήνεται 

ειδικά για το λόγο αυτό. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή απαρτίζεται από τον 

Γενικό Διευθυντή του ΕΚΕ .ΠΙΣ . ή από τον Προϊστάμενο του Τομέα 

Πιστοποίησης του Ε .ΚΕ .ΠΙΣ. ή τον Προϊστάμενο του τομέα Σχεδιασμού , 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΚΕ.ΠΙΣ., από έναν εκπρόσωπο 

των αρμόδιων υπηρεσιών για την εφαρμογή, τον συντονισμό , τον έλεγχο 

και την αξιολόγηση των δράσεων κατάρτισης και προώθησης της 

απασχόλησης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας, από έναν εκπρόσωπο του Ο.Ε.Ε.Κ. , τρεις εκπροσώπους των 

εργοδοτών, οι οποίοι ορίζονται από τις τριτοβάθμιες αντιπροσωπευτικές 

οργανώσεις τους που εντάσσεται το επάγγελμα για το οποίο 

αναπτύσσεται το πρόγραμμα και τρεις εκπροσώπους των εργαζομένων 

που ορίζονται από τις τριτοβάθμιες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους 

στις οποίες εντάσσεται το επάγγελμα ή η ειδικότητα για την οποία 

αναπτύσσεται το πρόγραμμα. 

Το έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπ1Ίς είναι η επιβεβαίωση της 

τήρησης των διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγησης από τις Ειδικές 

Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων, η σύνταξη κοινής Εισηγητικής Έκθεσης , 

στην οποια διατυπώνει την πρόταση για χορήγηση ή μη της 

πιστοποίησης (αποφασίζει κατά πλειοψηφία), η προώθηση της κοινής 

Εισηγητικής Έκθεσης στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώσει 
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διαφωνία μεταξύ των μελών της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 

μπορεί να ζητήσει επανάληψη της διαδικασίας αξιολόγησης του 

προγράμματος από άλλης σύνθεσης Επιτροπή . 

Εάν οι κοινωνικοί εταίροι δεν ορίσουν στον προβλεπόμενο χρόνο 

τους εκπροσώπους τους για την Γνωμοδοτική Επιτροπή , τότε αυτοί 

αντλούνται από το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Εργοδοτών και 

Εργαζομένων. Για την ένταξη στο συγκεκριμένο Μητρώο αξιολογούνται 

οι αιτήσεις των υποψηφίων από τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης που 

αποτελούνται από έναν εκπρόσωπο του Ε.ΚΕ.rπΣ., έναν εκπρόσωπο των 

εργοδοτών και έναν εκπρόσωπο εργαζομένων ορισμένους από τις 

τριτοβάθμιες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις. 

Όσον αφορά στην χορήγηση πιστοποίησης, αφού ολοκληρωθούν 

όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης, το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. αποφασίζει για την 

χορήγηση ή μη της πιστοποίησης του προγράμματος έχοντας λάβει 

υπόψη τις κοινές Εισηγητικές Εκθέσεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και 

η απόφασή του κοινοποιείται στον φορέα εντός 30 ημερών από τη λήψη 

της απόφασης. Για την ανανέωση της πιστοποίησης το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. , 

λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης Πιστοποιημένων 

Προγραμμάτων, στο πλαίσιο Συστήματος Συνεχούς Παρακολούθησης 

και Αξιολόγησης των Πιστοποιημένων Προγραμμάτων Δια Βίου 

Κατάρτισης και τις περιπτώσεις όπου έχουν επέλθει αλλαγές στο 
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επαγγελματικό περιγραμμα στο οποίο αναφερεται το πιστοποιημένο 

πρόγραμμα. 

Σε αυτό το σημείο και αφού έγινε ανάλυση της διαδικασίας 

πιστοποίησης ενός προγράμματος, θα αναλυθεί η διαδικασία 

πιστοποίησης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, τις οποίες 

αποκτά κάποιος με την παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτιση ς . 

Αρχικά , συγκροτείται με απόφαση του Ε . ΚΕ.ΠΙΣ. Ειδική Επιστημονική 

Επιτροπή για κάθε πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα για τον 

προσδιορισμό της μεθοδολογίας και περιεχομένου των εξετάσεων 

πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κάθε 

επαγγελματικού περιγράμματος. Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή 

απαρτίζεται από ειδικούς επιστήμονες με αποδεδειγμένη γνώση9 του 

επαγγέλματος στο οποίο αναφέρεται το πρόγραμμα κατάρτισης. Οι 

ειδικοί επιστήμονες αντλούνται είτε από το Μητρώο Αξιολογητών του 

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., είτε από το Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε .ΚΕ.ΠΙΣ., 

είτε από το Μητρώο Εργοδοτών- Εργαζομένων του Ε .ΚΕ.ΠΙΣ. , είτε από 

προκήρυξη που δημοσιεύεται ειδικά για το λόγο αυτό. 

Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον 

προσδιορισμό της κατάλληλης μεθοδολογίας και των θεμάτων εξέτασης 

του συνόλου των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για κάθε 

πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα. Ειδικότερα, όσον αφορά στις 

9 Η απόδειξη της γνώσης του επαγγέλματος τεκμηριώνεται είτε με σπουδές είτε με επαγγελματική 
εμπειρία . 
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ικανότητες, η επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει κατα ποσο ειναι 

δυνατόν να προσδιοριστούν αξιόπιστοι τρόποι εξέτασης των ικανοτήτων 

στο κάθε περίγραμμα. Εάν σε κάποιο επαγγελματικό περίγραμμα δεν 

γίνεται αυτό εφικτό , τότε προσδιορίζονται μεθοδολογίες εξέτασης των 

γνώσεων και των δεξιοτήτων μόνο . Η μεθοδολογία των εξετάσεων 

περιλαμβάνει ενδεικτικά τη διενέργεια γραπτών και προφορικων 

εξετάσεων, εκπόνηση εργασιών, συνεντεύξεις, παρατήρηση , αξιολόγηση 

τεχνικών δεξιοτήτων και άλλες διαδικασίες ή ολοκληρωμένα συστήματα 

αξιολόγησης. Στη συνέχεια το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. επικυρώνει το έργο των 

Ειδικών Επιστημονικών Επιτροπών και καταχωρείται σε ειδική βάση 

δεδομένων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να 

εμπλουτίζεται από τις μεθόδους και τα θέματα εξετάσεων που 

περιλαμβάνονται στα πιστοποιημένα προγράμματα . 

Αναφορικά με τις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων , δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων, δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές έχουν οι καταρτιζόμενοι που 

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του προγράμματος, 

σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης που ορίζεται σε αυτό και οι οποίοι 

έχουν υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης. Η 

αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο εντός ενός μήνα από την 

ολοκλήρωση του προγράμματος στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ . ανάλογα 

με τις ανάγκες αποφασίζει και ανακοινώνει τον τρόπο, τις διαδικασίες, 
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τον τοπο και τον χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης, ο ι 

οποίες μπορεί να πραγματοποιούνται σε Εθνικό ή Περιφερειακό επίπεδο . 

Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ . για την διενέργεια των εξετάσεων ορίζει τετραμελείς 

Επιτροπές Πιστοποίησης Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων οι 

οποίες αποτελούνται από δύο ειδικούς με εμπειρία και αποδεδειγμένη 

γνώση στο αντικείμενο καταρτισης και αντλούνται από το Μητρώο 

Εμπειρογνωμόνων Εργοδοτών και Εργαζομένων που συγκροτείται από 

το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ . για το σκοπό αυτό, από έναν εκπαιδευτή από το μητρώο 

εκπαιδευτών ενηλίκων ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη 

γνώση και εξειδίκευση και από ένα στέλεχος του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

Το έργο των Επιτροπών Πιστοποίησης Γνώσεων-Δεξιοτήτων

Ικανοτήτων είναι η επιλογή των μεθόδων και θεμάτων εξέτασης των 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσα από τη βάση δεδομένων του 

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ . που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του πιστοποιημένου 

προγράμματος κατάρτισης, η οποία στη συνέχεια επικυρώνεται από το 

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Επίσης, οι Επιτροπές είναι υπεύθυνες για τη διενέργεια των 

εξετάσεων πιστοποίησης και για την επιβεβαίωση της απόκτησης των 

απαιτουμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων απο τους 

καταρτιζόμενους μετα την παρακολούθηση του πιστοποιημένου 

προγράμματος κατάρτισης. Συγκεκριμένα, οι ειδικοί στο αντικείμενο 

κατάρτισης και ο εκπαιδευτής αποφασίζουν για το κατά πόσο οι γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες των καταρτιζομένων ανταποκρίνονται στις 
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προδιαγραφές του επαγγέλματος, όπως αναλύονται στο πιστοποιημένο 

επαγγελματικό περίγραμμα και το στέλεχος του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. έχει ως 

μοναδική αρμοδιότητα τη διασφάλιση της τήρησης των όρων και των 

προϋποθέσεων διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης . 

Η Επιτροπή Πιστοποίησης Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων 

συντάσσει κοινή Εισηγητική Έκθεση με τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης για κάθε καταρτιζόμενο και κατατάσσει την επίδοσή τους 

στις εξετάσεις σε τέσσερις κατηγορίες: 

Α. Άριστα 86-100 Πιστοποιείται 

Β. Καλά 66-85 Πιστοποιείται 

Γ. 1 κανοποιητικά 50-65 Πιστοποιείται 

Δ. Ανεπαρκής 0-49 Δεν Πιστοποιείται 

(βλ.Παράρτημα 2, σελ. 8 Πηγή : Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ. 

Φύλλου 1914, 30 Δεκεμβρίου 2005) 

Όσοι από τους καταρτιζόμενους δεν πιστοποιηθούν έχουν το 

δικαίωμα να επανεξεταστούν σε επόμενη φάση μέσα σε διάστημα 24 

μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος στο Ε.ΚΕ .ΠΙΣ . Εάν 

κατά την επανεξέταση βαθμολογηθεί με ανεπαρκή απόδοση Δ, θα πρέπει 

να παρακολουθήσουν εκ νέου το πρόγραμμα κατάρτισης για να 

μπορέσουν να επανεξεταστούν. 
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Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και οι κοινές Εισηγητικές 

Εκθέσεις προωθούνται στον Γενικό Διευθυντή του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., ο οποίος 

εισηγείται στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. που τελικά και αποφασίζει για τη χορήγηση ή 

μη της πιστοποίησης στον κάθε καταρτιζόμενο. Η απόφαση αυτή 

κοινοποιείται εγγράφως στον καταρτιζόμενο εντός 30 εργάσιμων ημερών 

και στα αντίστοιχα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση και 

αποστέλλεται στον κάθε καταρτιζόμενο που πιστοποιήθηκε το αντίστοιχο 

Πιστοποιητικό . 

2.3. Ανάλυση του θεσμικού πλαισίου για το Σύστημα Πιστοποίησης 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων 

Το Ε .ΚΕ.ΠΙΣ. έχοντας ως στόχο την αναβάθμιση του συστήματος 

Δια Βίου Κατάρτισης, τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών 

κατάρτισης και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού δυναμικού των 

προγραμμάτων κατάρτισης, συγκροτεί Μητρώα Εκπαιδευτών Ενηλίκων 

και εφαρμόζει Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων βάσει της 

υπουργικής απόφασης στις 21 Νοεμβρίου 2006. 10 

Το Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων είναι ουσιαστικά 

ένας κατάλογος στον οποίο εγγράφονται όσοι εκπαιδευτές πληρούν τις 

προϋποθέσεις που τους επιτρέπουν να ενταχθούν σε κάποιο από τα 

ι ο Η υπουργική ωτόφαση που συντάχθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2006 αποτελεί τροποποίηση της κοινής 
υπουργικής απόφασης 11 3 172/2005 (ΦΕΚ 1593Β/ 17.11.2005), βλ . www.ekepis.gr 
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Υπομητρώα, καθώς επίσης και τα τυπικά τους προσόντα, η διδακτική και 

επαγγελματική τους εμπειρία (όπου απαιτείται). Παρακάτω , παρατίθενται 

τα απαιτούμενα κριτήρια για την ένταξη στο Γενικό Υπομητρώο 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων: 

• Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Μεταπτυχιακός Τίτλος 

και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία διάρκειας τριών 

ετών στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα, συναφή με το 

αντικείμενο σπουδών, η οποία αποκτήθηκε τα τελευταία επτά 

έτη και μετά τη λήψη του πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

• Άλλος συναφής τίτλος σπουδών που επιτρέπει την άσκηση 

επαγγέλματος εφόσον κατά το χρόνο απόκτησής του δεν 

απονέμονταν στην Ελλάδα αντίστοιχοι τίτλοι από σχολές 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τριετη επαγγελματική 

εμπειρία όπως παραπάνω 

• Όσον αφορά στους τομείς της δημοσιότητας και της τέχνης , 

απαιτείται η σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και 

διακεκριμένη εμπειρία άνω των επτά ετών κατά τα τελευταία 

δεκαπέντε έτη στους τομείς αυτούς 

• Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματική~ Κατάρτισης τμημάτων 

μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης 

πιστοποιημένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και επαγγελματική εμπειρία 
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διάρκειας τεσσαρων ετών , η οποια αποκτήθηκε κατά τα 

τελευταία εννέα έτη μετά το πέρας των σπουδών 

• Πτυχίου Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Τεχνικού Λυκείου , 

Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή Σχολής Μαθητείας του 

0.Α.Ε.Δ. ή άλλη αρμόδια αρχή και αποδεδειγμένη 

επαγγελματική εμπειρία διάρκειας πέντε ετών στον ιδιωτικό ή 

στον δημόσιο τομέα, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία 

δέκα έτη μετά το πέρας των σπουδών 

• Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου και 

αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία για έξι έτη στο 

συγκεκριμένο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε κατά τα 

τελευταία δώδεκα έτη μετά το πέρας των σπουδών 

• Απολυτήριο εννιαετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης και 

αποδεδειγμένη επταετή επαγγελματική εμπειρία στο 

επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία δεκαπέντε 

έτη 

• Απολυτήριο Δημοτικού με χρονολογία αποκτησης πριν το 

1977 και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία διάρκειας 

οκτώ ετών στο συγκεκριμένο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε 

κατά τα τελευταία δεκαπέντε έτη 

• Όσον αφορά στους Εκπαιδευτικούς, σε όλες τις εκπαιδευτικές 

βαθμίδες του τυπικου συστήματος εκπαίδευσης και 
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επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και σε άλλες άτυπες 

μορφές η αδιαβάθμητα συστήματα εκπαίδευσης και 

καταρτισης (Κ.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ., Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, 

φροντιστηρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών, 

κ.τ.λ.)ως επαγγελματική εμπειρία νοείται και η διδακτική. Πιο 

συγκεκριμένα, για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι 750 

διδακτικές ώρες σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο 

σπουδών αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης. 

Ομοίως, για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση , τα 

Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ξένων 

Γλωσσών, οι 650 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος 

πλήρους απασχόλησης. Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Α.Τ.Ε.Ι. οι 300 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος 

πλήρους απασχόλησης και αντίστοιχα για την Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση- Α.Ε.Ι. οι 21 Ο διδακτικές ώρες. Τέλος, για τα 

Ι.Ε .Κ ., Κ .Ε . Κ., Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα 

Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης ή άλλους φορείς άτυπης ή 

αδιαβάθμητης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 500 διδακτικές 

ώρες σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο σπουδών 

αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης. 

Επιπλέον, υπάρχουν τα Υπομητρώα Εκπαιδευτών Πληροφορικής 

και Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής, Εκπαιδευτών «Επαγγελματικής 
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Κατάρτισης Α.Ε.» που ισχύει για τα Κ.Ε.Κ. και τα Ι.Ε.Κ. , Εκπαιδευτών 

των Κέντρων Κατάρτισης «Δήμητρα», Εκπαιδευτών Ελληνικής Ένωσης 

Τραπεζών και Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών. Ωστόσο , στο 

συγκεκριμένο σημείο δεν θα γίνει αναλυτική περιγραφή του τι απαιτείται 

για την ένταξη στο κάθε Υπομητρώο ξεχωριστά (βλ.αναλυτικά 

Παράρτημα 3). 

Για την ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ο 

υποψήφιος καταθέτει σε σφραγισμένο φάκελο δύο αντίτυπα του 

συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου εντύπου υποψηφιότητας, τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και την απόδειξη καταβολής χρηματικού 

ποσού σε λογαριασμό του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Το Εισαγωγικό Μητρώο 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων παραμένει ανοιχτό ως προς τις υποψηφιότητες, 

ενώ όταν επιβάλλεται από τις ανάγκες της Εθνικής Πολιτικής για την 

κατάρτιση , το Ε.ΚΕ .ΠΙΣ. δημοσιεύει προσκλήσεις ενδιαφέροντος και 

ορίζει καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή αιτήσεων και κάνει 

δεκτές για έλεγχο όσες από αυτές είναι εμπρόθεσμες. 

Η διαδικασία ελέγχου πληρότητας και συμβατότητας των αιτήσεων 

αρχικά περιλαμβάνει την κατάθεση των φακέλων στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. , την 

πρωτοκόλληση και την αποσφράγιση τους. Οι φάκελοι στη συνέχεια 

προωθούνται στα «Διμελή Κλιμάκια Ελέγχου Πληρότητας και 

Συμβατότητας» , τα οποία εκπροσωπούνται από στελέχη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

αρμόδια για την εφαρμογή, τον συντονισμό , τον έλεγχο και την 
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αξιολόγηση των δράσεων κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση , 

ο Ο.Α.Ε.Δ ., καθώς και εμπειρογνώμονες σε θέματα αγοράς εργασίας από 

το Μητρώο Αξιολογητών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

Τα Διμελή Κλιμάκια Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας είναι 

αρμόδια για τον έλεγχο για την πληρότητα των φακέλων, τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών των υποψηφίων και την αντιστοιχηση της 

επαγγελματικής τους εμπειρίας και τέλος, εισηγούνται στον Γενικό 

Διευθυντή του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. για ένταξη ή μη του κάθε υποψηφίου στο 

Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Ο Γενικός Διευθυντής εισηγείται την 

ένταξη ή μη του κάθε υποψηφίου στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων λαμβάνοντας υποψη τα αποτελέσματα του ελέγχου 

πληρότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε .ΚΕ.ΠΙΣ. το οποίο και 

αποφασίζει τελικά για την ένταξη ή μη του κάθε υποψηφίου στο 

Μητρώο. Η τελική απόφαση κοινοποιείται εγγράφως στους υποψήφιος 

και δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (www. ekepίs.gr). 

Ένα σημαντικό κομμάτι είναι η εκπαίδευση των Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση 

τους . Η εκπαίδευση αυτή περιλαμβάνει την απόκτηση παιδαγωγικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων για την άσκηση του έργου της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Το Ε.ΚΕ .ΠΙΣ., μέσα από πιστοποιημένα προγράμματα 

εκπαίδευσης εκπαιδευτών παρέχει στους εκπαιδευτές ενηλίκων αυτές τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες . Η διάρκεια, το περιεχόμενο καθώς και οι 
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ειδικότεροι όροι συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα καθορίζονται από 

το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ., τις εκάστοτε προκηρύξεις των 

πιστοποιημένων προγραμμάτων και από το εκάστοτε ισχύον Ενιαίο 

Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης (Ε.Σ . Δ.Ε.Κ . ) . 

Η παρακολούθηση ενός πιστοποιημένου προγράμματος εκπαίδευσης 

εκπαιδευτών απαιτεί και συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης, 

σύμφωνα με ό ,τι προβλέπεται για το κάθε πιστοποιημένο πρόγραμμα από 

το Ε .ΚΕ.ΠΙΣ . Οι εκπαιδευτές που ολοκληρώνουν με επιτυχία το 

πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών παίρνουν σχετική Βεβαίωση 

Επιτυχούς Παρακολούθησης από τον φορέα υλοποίησης του 

προγράμματος. Όσοι τελικά αποκτήσουν αυτή την Βεβαίωση πληρούν τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία Πιστοποίησης, ενώ εκείνο ι 

που αποτύχουν δεν έχουν αυτό το δικαίωμα αλλά μπορούν να 

παρακολουθήσουν σε επόμενη φάση άλλο προγραμμα εκπαίδευσης 

εκπαιδευτών. 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε πρόγραμμα 

εκπαίδευσης εκπαιδευτών τα Μέλη Διδακτικού Επιστημονικού 

Προσωπικού που ανήκουν στην βαθμίδα του επίκουρου και άνω , στη 

βαθμίδα του λέκτορα και διαθέτουν τριετή εμπειρία στην Εκπαίδευση και 

Εκπαιδευτικοί Α .Τ.Ε.Ι. των βαθμίδων του Καθηγητή , Αναπληρωτή 

Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή που διαθέτουν διδακτορικό 

δίπλωμα. Επίσης, εξαιρούνται οι κάτοχοι Διδακτορικού ή 

58 



Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης η πτυχίου Παιδαγωγικών 

Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με κατεύθυνση την Εκπαίδευση 

Ενηλίκων, τη Δια Βίου Εκπαίδευση ή/και τη Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. 

Όσον αφορά τη Διαδικασία Πιστοποίησης των Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. επιλέγει και 

εφαρμόζει μία από τις παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενες διαδικασίες: 

είτε παρουσίαση από τον υποψήφιο μιας υποδειγματικής διδασκαλίας και 

μαγνητοσκόπηση αυτής στο τέλος του πιστοποιημένου προγράμματος 

εκπαίδευσης εκπαιδευτών, παρουσία παρατηρητή/των ορισμένων από το 

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και αξιολόγησης της μαγνητοσκοπημένης διδασκαλίας από 

Επιτροπή Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, είτε παρουσίαση απο 

τον υποψήφιο μιας υποδειγματικής μικροδιδασκαλίας, ενώπιον ομάδας 

συνυποψηφίων και Επιτροπής Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων και 

αξιολόγηση αυτής, είτε συμμετοχή του υποψηφίου σε γραπτές εξετάσεις 

πολλαπλών επιλογών, σωστού- λάθους, ανοιχτού τύπου και ανάπτυξης 

θέματος αναφορικά με την εκπαίδευση ενηλίκων, είτε πιστοποίηση που 

προκύπτει ως αποτέλεσμα συνεχούς παρακολούθησης πιστοποιημένου 

προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών, είτε πραγματοποίηση 

συνέντευξης την οποία παραθέτει ο υποψήφιος ενώπιον Επιτροπής 

Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, είτε συνδυασμός των παραπάνω. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία Πιστοποίησης έχουν όσοι 

εκπαιδευτές παρακολούθησαν επιτυχώς κάποιο πιστοποιημένο από το 
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Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών καθώς και όσοι, όπως 

προαναφέρθηκε, έχουν Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων, τη Δια Βίου Εκπαίδευση και την Συνεχιζόμενη 

Κατάρτιση. Οι υποψήφιοι για να πάρουν μέρος στην διαδικασία 

πιστοποίησης αποστέλλουν στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. φάκελο που περιλαμβάνει την 

αίτηση για συμμετοχή , βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης 

πιστοποιημένου προγράμματος, αποδεικτικό καταβολής χρηματικου 

ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και τα Δικαιολογητικά 

που προσδιορίζονται από την κάθε μεθοδολογία από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ε.ΚΕ .ΠΙΣ. 

Στη διαδικασία πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων συμμετέχουν 

Αξιολογητές Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, οι οποίοι θα πρέπει 

να έχουν Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Τίτλο στην Παιδαγωγική 

Επιστήμη η στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στην Διαχείριση και 

Εκπαίδευση Ανθρωπίνων πόρων και πενταετή επαγγελματική εμπειρία ή 

διδακτικό έργο συναφές με το αντικείμενο των σπουδών τους και 

Παρατηρητές της διαδικασίας πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, οι 

οποίοι θα πρέπει να είναι στελέχη του Ε.ΚΕ.ΓΠΣ. ή Εμπειρογνώμονες 

από το Μητρώο Αξιολογητών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Οι Παρατηρητές και οι 

Αξιολογητές Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων θα πρέπει να 

παρακολουθήσουν εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης από το 
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Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., προκειμενου να συμμετάσχουν στη διαδικασία 

Πιστοποίησης. 

Το έργο των αξιολογητών Πιστοποίησης είναι η τελική επιβεβαίωση 

της κατοχής των απαιτούμενων παιδαγωγικών γνώσεων και δεξιοτήτων 

από την πλευρά των υποψηφίων, ενώ έργο των παρατηρητών είναι η 

διασφάλιση και επιβεβαίωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων 

διεξαγωγής της εκάστοτε εφαρμοζόμενης διαδικασίας πιστοποίησης. Το 

αποτέλεσμα αξιολόγησης του υποψηφίου προωθείται στον Γενικό 

Διευθυντή του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και εκείνος με τη σειρά του εισηγείται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο τη χορήγηση ή μη της πιστοποίησης. 

Ο φάκελος του κάθε υποψηφίου μετά τη διαδικασία Πιστοποίησης 

περιλαμβάνει τη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης πιστοποιημένου 

προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.(εκτός από τις 

εξαιρέσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω) , τα έντυπα αξιολόγησης του 

υποψηφίου και το υλικό (έντυπο ή ηλεκτρονικό) το οποίο τεκμηριώνει 

την πλήρωση των κριτηρίων Πιστοποίησης με βάση την εκάστοτε 

μεθοδολογία από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Εάν δεν υπάρχει ομόφωνη απόφαση από 

τους αξιολογητές για τη χορήγηση ή μη της Πιστοποίησης, τότε ο 

φάκελος Πιστοποίησης του υποψηφίου παραπέμπεται σε Δευτεροβάθμιο 

Έλεγχο. 
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2.4. Ανάλυση του θεσμικού πλαισίου για το Σύστημα 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κέντρων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Στις 13 Μαt:ου του 2003 με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, ορίστηκε το Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 

των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ουσιαστικά, πρόκειται για 

ένα σύστημα μεθόδων, διαδικασιών, κριτηρίων και ενεργειών που 

αποσκοπούν στον έλεγχο της τήρησης των κριτηρίων, των όρων και των 

στοιχείων πιστοποίησης και στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

λειτουργίας των Κ.Ε.Κ. και της αποτελεσματικότητας των δράσεων τους 

(βλ. Παράρτημα 4). 

Το σύστημα στοχεύει στην βελτίωση της παρεχόμενης 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου 

μάθησης και των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων, στην ενίσχυση των 

επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων, των ανέργων και των 

ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, στην αύξηση της αξιοπιστίας των φορέων 

επαγγελματικής κατάρτισης, στην οργανική σύνδεση με το ισχύον 

Σύστημα Πιστοποίησης, στην θέσπιση ποιοτικών και ποσοτικών 

κριτηρίων αξιολόγησης της κατάρτισης που παρέχεται από τα Κ.Ε .Κ. και 

στην εισήγηση προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
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Ασφαλίσεων των αναγκαίων μέτρων για την αναβάθμιση σε θέματα 

πιστοποίησης του συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης . 

Τα στάδια της διαδικασίας εφαρμογ1Ίς Ελέγχου των πιστοποιημένων 

στοιχείων και των όρων πιστοποίησης περιλαμβάνουν αρχικά, την 

αποστολή από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. σε όλους τους πιστοποιημένους φορείς 

μέχρι την 31 11 Ιανουαρίου κάθε έτους το «Έντυπο Ελέγχου Τήρησης 

Πιστοποιημένων Στοιχείων» ώστε να επαληθεύεται κάθε φορά το 

περιεχόμενό του. Σε αυτό το έντυπο αποτυπώνεται η κατάσταση όλων 

των πιστοποιημένων Δομών του Κ.Ε.Κ. συμπεριλαμβανομένων των 

αλλαγών, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., μετά από αίτημά του εκάστοτε φορέα. Σε περίπτωση που το 

Κ.Ε.Κ. έχει προβεί σε αλλαγές πιστοποιημένων στοιχείων και δεν τις έχει 

δηλώσει στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., υπόκειται στις διοικητικές κυρώσεις. Το Κ.Ε.Κ. 

υποχρεούται να τις δηλώσει όλες με την υποβολή του «Εντύπου Ελέγχου 

Τήρησης πιστοποιημένων στοιχείων». Τα πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ. 

καταθέτουν από την 111 έως την 15 11 Φεβρουαρίου κάθε έτους(τα 

εμπρόθεσμα απορρίπτονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση) , 

φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει το «Έντυπο Ελέγχου Τήρησης 

Πιστοποιημένων Στοιχείων» πλήρως συμπληρωμένο σε δύο 

αντίτυπα(πρωτότυπο, αντίγραφο) και με αρίθμηση όλων των σελίδων, 

ενώ πρέπει το Έντυπο αυτό να κατατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή. 
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Το επόμενο στάδιο είναι ο έλεγχος πληρότητας του φακέλου , ο 

οποίος 

παραλαμβάνεται, αποσφραγίζεται και ελέγχεται από υπάλληλο του 

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ . και καταγράφονται σε ένα δελτίο πληρότητας, ο αριθμός 

πρωτοκόλλου υποβολής του φακέλου, η ημερομηνία ελέγχου , τα στοιχεία 

του υπαλλήλου που έλεγξε το φάκελο, ο συνολικός αριθμός των σελίδων 

που περιέχει και το αποτέλεσμα του ελέγχου . Σε περίπτωση που ο 

φάκελος δεν είναι πλήρης ή το «Έντυπο Ελέγχου Τήρησης 

Πιστοποιημένων Στοιχείων» δεν είναι πλήρως συμπληρωμένο, ζητείται 

εγγράφως από τον Κ.Ε.Κ. να αποστείλει μέσα σε δέκα μέρες τα 

απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία. Μετά την παραλαβή των 

συμπληρωματικών στοιχείων, ο ίδιος υπάλληλος εξετάζει ξανά το 

φάκελο και αποφασίζει για την πληρότητα του. 

Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. προκεψενου να ελέγξει την τήρηση των 

πιστοποιημένων στοιχείων και των όρων πιστοποιηση διενεργεί επί 

τόπου ελέγχους για την επιβεβαίωση τους σε όλους τους φορείς 

τουλάχιστον μια φορά ανά διετία . Το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ε . ΚΕ.ΠΙΣ. έχει το δικαίωμα να αποφασίζει οποτεδήποτε τη διενέργεια 

επί τόπου ελέγχων στο σύνολο των πιστοποιημένων Δομών και για 

οποιοδήποτε θέμα. Οι επί τόπου έλεγχοι διενεργούνται από δύο 

αξιολογητές, οι οποίοι ορίζονται από το Ε.ΚΕ . ΓΠΣ. και επιλέγονται από 

τους καταλόγους του Μητρώου Ελεγκτών Αξιολογητών του Ε.ΚΕ.ΓΠΣ . 
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και του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι επί τόπου έλεγχοι οργανώνονται, 

συντονίζονται, παρακολουθούνται και αξιολογούνται από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

και τα αποτελέσματα του ελέγχου καταγράφονται στο «Έντυπο Ελέγχου 

Τήρησης Πιστοποιημένων Στοιχείων» . Για την επιβεβαίωση των 

αποτελεσμάτων των επί τόπου ελέγχων και η ενημέρωση της 

βαθμολογίας κάθε Κ.Ε.Κ. στους άξονες κριτηρίων Β , Γ και Δ ευθύνεται 

ο Προϊστάμενος του Τομέα Πιστοποίησης ή του αναπληρωτή του, ο 

οποίος ορίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή και εισηγείται 

ανάλογα στον Γενικό Διευθυντή του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (βλ.Παράρτημα 3, 

σελ.7) 

Τελικά, το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. αποφασίζει για την τήρηση ή μη των 

πιστοποιημένων στοιχείων και των όρων πιστοποίησης καθώς και για τη 

μεταβολή του βαθμού Πιστοποίησης σύμφωνα με το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας Ελέγχου. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται σε κάθε Κ.Ε.Κ 

εντός 30 ημερών από την έκδοσή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ . μπορεί να αποφασίσει την επανάληψη της διαδικασίας 

ελέγχου, εάν το κρίνει αναγκαίο. 

Όσον αφορά τα κριτήρια Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των 

Κ.Ε.Κ. αυτά μπορεί να είναι ποιοτικά και ποσοτικά και εντάσσονται σε 

τρεις ενότητες που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία, την 

παρεχόμενη κατάρτιση και την προώθηση στην απασχόληση. Σε κάθε 
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ενότητα εξετάζονται και αξιολογούνται ποιοτικές παράμετροι και 

δείκτες. Αρχικά, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 

Κ.Ε.Κ., αξιολογείται από τη μία ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και 

ειδικότερα οι μηχανισμοί ενημέρωσης, πληροφόρησης και επιμόρφωσης 

του ανθρώπινου δυναμικού του Κ.Ε .Κ. και η πιστοποίηση του 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Κ.Ε.Κ. και από την άλλη οι 

συναφείς δραστηριότητες που παραπέμπουν στην διάδοση και προβολή 

των δράσεων του Κ.Ε.Κ. και ειδικότερα έρευνες, μελέτες, κοινοτικά 

προγράμματα κλπ, καθώς και η διοργάνωση και η συμμετοχή σε 

εκδηλώσεις, η δημοσιότητα και προβολή των προϊόντων και των 

υπηρεσιων του. Επιπλέον, αξιολογούνται οι ενέργειες κατάρτισης που 

υλοποιούνται από το Κ.Ε.Κ. εκτός των Δομών του και ειδικότερα η 

εμπειρία του Κ.Ε.Κ. (δείκτης), η ολοκλήρωση των προγραμμάτων από 

τους εκπαιδευόμενους (δείκτης) και η απορρόφηση εκπαιδευομένων στην 

αγορά εργασίας(δείκτης). 

Αργότερα, εξετάζεται η παρεχόμενη κατάρτιση και πιο 

συγκεκριμένα ο σχεδιασμός των προγραμμάτων κατάρτισης που 

περιλαμβάνει την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για ενέργειες 

κατάρτισης που έχει υποβάλλει ο φορέας, από τους αρμόδιους φορείς και 

το σύστημα σχεδιασμού της κατάρτισης και η εφαρμογή του. Επιπλέον, 

αξιολογείται η υλοποίηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της 

κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τους εκπαιδευόμενους 
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εξετάζονται η συμμετοχή στο πρόγραμμα ατόμων που ανήκουν σε 

ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, το σύστημα επιλογής των εκπαιδευομένων 

και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των 

εκπαιδευομένων. Όσον αφορά τους εκπαιδευτές εξετάζονται και 

αξιολογούνται η εφαρμογή των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και η 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτών από το Κ.Ε.Κ. Όσον 

αφορά το εκπαιδευτικό έργο εξετάζονται η εμπειρία του Κ.Ε.Κ. στην 

υλοποίηση ενεργειών κατάρτισης, το ποσοστό των εκπαιδευομένων που 

ολοκλήρωσαν τα προγράμματα κατάρτισης του Κ.Ε.Κ ., το ποσοστό των 

γυναικών που ολοκλήρωσαν τα προγράμματα κατάρτισης του Κ.Ε.Κ., το 

ποσοστό των εκπαιδευομένων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά 

ομάδες και ολοκλήρωσαν τα προγράμματα κατάρτισης του Κ.Ε.Κ., το 

ποσοστό επιτυχίας των εκπαιδευομένων του Κ .Ε.Κ. σε εξετάσεις 

πιστοποίησης δεξιοτήτων, η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε 

επιχειρήσεις και η συνεργασία του Κ .Ε .Κ. με αυτές, η παρακολούθηση 

και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και η ανάκληση των 

προγραμμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Τέλος, εξετάζεται η προώθηση στην Απασχόληση, όπου 

αξιολογούνται από τη μία οι υπηρεσίες στήριξης των εκπαιδευομένων 

στην απασχόληση που σημαίνει παρακολούθηση των καταρτιζομένων 

μετά το πέρας της κατάρτισης, υπηρεσίες στήριξης των καταρτιζομένων 

και παροχή υπηρεσιών στήριξης προσαρμοσμένων στις ανάγκες των 
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ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Από την άλλη αξιολογείται η απορρόφηση 

των εκπαιδευομένων στην αγορα εργασίας και ειδικότερα, η 

απορρόφηση των εκπαιδευόμενων στην αγορά εργασίας 4 μήνες μετά 

την ολοκλήρωση του προγράμματος, η απορρόφηση των 

εκπαιδευόμενων που ανηκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στην 

αγορά εργασίας 4 μ~Ίνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, η 

απορρόφηση των εκπαιδευομένων γυναικών στην αγορά εργασίας 4 

μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και η απορρόφηση των 

εκπαιδευομένων στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει πρακτική άσκηση. 

Όσον αφορά στην διαδικασία εφαρμογής της Αξιολόγησης, οι 

φορείς (Κ.Ε.Κ. ) από την 1 η έως την 15η Φεβρουαρίου κάθε δεύτερου 

έτους οφείλουν να υποβάλλουν φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει ένα 

Έντυπο Συλλογής Στοιχείων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφη, πλήρως συμπληρωμένο, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο, 

αντίγραφο) και με αρίθμηση όλων των σελίδων. Στο Έντυπο Συλλογής 

Στοιχείων συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία που αφορούν στην 

οργάνωση και λειτουργία του Κ.Ε.Κ., στην ποιότητα της κατάρτισης και 

στην προώθηση στην απασχόληση. Ο φάκελος ελέγχεται από υπάλληλο 

του Ε.ΚΕ.ΙΠΣ. και καταγράφονται σε ένα δελτίο πληρότητας ο αριθμός 

πρωτοκόλλου υποβολής του φακέλου, η ημερομηνία ελέγχου , τα στοιχεία 

του υπαλλήλου που έλεγξε το φάκελο, ο συνολικός αριθμός των σελίδων 

που περιέχει και το αποτέλεσμα του ελέγχου. Σε περίπτωση που ο 
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φάκελος δεν είναι πλήρης ή το Έντυπο Συλλογής Στοιχείων δεν είναι 

πλήρως συμπληρωμένο , ζητείται εγγράφως από τον φορέα να αποστείλει, 

εντός δέκα εργάσιμων ημερών τα απαιτούμενα συμπληρωματικά 

στοιχεία. Μετά την παραλαβή των συμπληρωματικών στοιχείων, ο ίδιος 

υπάλληλος εξετάζει εκ νέου το φάκελο και αποφαίνεται για την 

πληρότητα του φακέλου. Οι φάκελοι που είναι πλήρεις προωθούνται για 

επεξεργασία (εκπόνηση και βαθμολόγηση δεικτών, μέσω του 

πληροφορικού συστήματος του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) και στη συνέχεια για 

αξιολόγηση σύμφωνα με τη παρακάτω διαδικασία. 

Σε πρώτη φάση διενεργούνται από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. επι τόπου 

αξιολογήσεις τουλάχιστον μια φορά ανά διετία σε όλα τα πιστοποιημένα 

Κ.Ε.Κ. Οι Αξιολογήσεις οργανώνονται, συντονίζονται και 

παρακολουθούνται από την "Οργανωτική Επιτροπή" , η οποία 

συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και 

αποτελείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πιστοποίησης Κ.Ε.Κ. ή 

τον αναπληρωτή του, έναν υπάλληλο του Τομέα Πιστοποίησης ή τον 

αναπληρωτή του και έναν υπάλληλο του Τομέα Διοικητικής 

Υποστήριξης ή τον αναπληρωτή του. Οι Αξιολογήσεις διενεργούνται 

από κλιμάκια δύο αξιολογητών, τα οποία ορίζονται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και περιλαμβάνουν έναν 

υπάλληλο του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ή των αρμόδιων υπηρεσιών για την 

παρακολούθηση , διαχείριση, εφαρμογή, τον έλεγχο και την αξιολόγηση 
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των δράσεων κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης 11 και έναν 

εμπειρογνώμονα με εξειδίκευση σε θέματα συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης . Οι Αξιολογητές επιλέγονται με τη μέθοδο 

της κλήρωσης από τους καταλόγους του Μητρώου Ελεγκτών

Αξιολογητών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Τα μέλη των κλιμακίων Αξιολόγησης, προκειμένου να προβούν σε 

αξιολογήσεις, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ειδικό πρόγραμμα 

εκπαίδευσης. Το έργο που αναλαμβάνουν ειναι κυρίως η μελέτη του 

φακέλου Πιστοποίησης και του Εντύπου Συλλογής Στοιχείων, η 

επαλήθευση όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Έντυπο 

Συλλογής Στοιχείων, η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των ποιοτικών 

κριτηρίων, ο εντοπισμός και η επισήμανση των δυνατών και αδύνατων 

σημείων του Κ.Ε.Κ. όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και 

προώθησης στην απασχόληση και η σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης η 

οποία περιλαμβάνει τις καλές πρακτικές του φορέα, συμβουλευτικές 

συστάσεις για τη βελτίωση των αδυναμιών του και αξιολογήσεις για την 

εφαρμογή των μέτρων και συστάσεων από την προηγούμενη περίοδο 

εφαρμογής του συστήματος. 

Τα μέλη του κάθε κλιμακίου Αξιολόγησης αποτυπώνουν την 

αξιολόγηση κάθε ένα ξεχωριστά στο «Έντυπο Αξιολόγησης 

11 Κυρίως σε ό,τι αναφέρεται στο Γ ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τα προγράμματα κατάρτισης. 
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Βαθμολόγησης» και συντάσσουν από κοινού «Έκθεση Αξιολόγησης» . 

Σε περίπτωση που υπάρξει απόκλιση ίση ή μεγαλύτερη του 25% μεταξύ 

του τελικού συνολικού Βαθμού Αξιολόγησης των μελών ενός κλιμακίου , 

η "Οργανωτική Επιτροπή" εισηγειται στο Γενικό Διευθυντή 

επαναβαθμολόγηση με τη διενέργεια νέου επί τόπου ελέγχου. Η σύνθεση 

κάθε κλιμακίου Αξιολόγησης παραμένει σταθερή για την αξιολόγηση 

ενός αριθμού Κ.Ε.Κ. (π.χ. έως 10 Κέντρα). Μετά την ολοκλήρωση του 

συγκεκριμένου αριθμού Αξιολογήσεων και την αποτυπωση των 

αποτελεσμάτων τους, ακολουθεί διάλυση των εν λόγω κλιμακίων 

Αξιολόγησης και συγκρότηση νέων (βλ. Παράρτημα 3, σελ.11). 

Επίσης, εφόσον κριθεί αναγκαίο με απόφαση του Γενικού 

Διευθυντή του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. συγκροτούνται Συμβουλευτικές Επιτροπές για 

την υποστήριξη των κλιμακίων Αξιολόγησης, οι οποίες απαρτίζονται από 

δύο Στελέχη του Τομέα Πιστοποίησης ή του Τομέα Σχεδιασμού , 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και έναν εμπειρογνώμονα με 

εξειδίκευση σε θέματα αξιολόγησης της επαγγελματικής κατάρτισης και 

της προώθησης στην απασχόληση από το Μητρώο Αξιολογητών του 

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ή από το Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το έργο των Συμβουλευτικών 

Επιτροπών συνίσταται στην συμβουλευτική υποστήριξη των κλιμακίων 

Αξιολόγησης για τη σύνταξη των Εκθέσεων Αξιολόγησης και στην 
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συνεργασία με τους αξιολογητές για συστάσεις και μέτρα που πρέπει να 

προταθούν στον φορέα . 

Σε δεύτερη φάση συγκροτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Γνωμοδοτική Επιτροπή, της οποίας η σύνθεση περιλαμβάνει 

τον Γενικό Διευθυντή του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ή τον αναπληρωτή του 

Προϊστάμενου του Τομέα Πιστοποίησης ή τον Προϊστάμενο του Τομέα 

Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, έναν εκπρόσωπο 

(ανώτερο υπάλληλο) των αρμοδίων υπηρεσιών για την παρακολούθηση , 

διαχείριση, εφαρμογή, έλεγχο και την αξιολόγηση των δράσεων 

κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης ή τον αναπληρωτή του και 

έναν εκπρόσωπο (ανώτερο υπάλληλο) των αρμοδίων υπηρεσιών του 

ΟΑΕΔ ή τον αναπληρωτή του. Το έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 

συνίσταται στην επιβεβαίωση των διαδικασιών παρακολούθησης, 

αξιολόγησης και βαθμολόγησης και στην εισήγηση προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο σε ότι αφορά τα υπό αξιολόγηση Κ.Ε.Κ. 

Στην τελική φάση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για το 

αποτέλεσμα της αξιολόγησης, τη βαθμολογία του Κ.Ε.Κ. και εγκρίνει 

την Έκθεση Αξιολόγησης. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και η Έκθεση Αξιολόγησης γνωστοποιείται στο Κ.Ε.Κ. εντός 

30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

μπορεί να αποφασίσει την επανάληψη της διαδικασίας παρακολούθησης, 

αξιολόγησης και βαθμολόγησης, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Όσον 
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αφορά στον βαθμό Αξιολόγησης κάθε Κ.Ε .Κ . , αυτός προκύπτει από την 

αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση ποσοτικών στοιχείων (δείκτες) και 

ποιοτικών χαρακτηριστικών και παραμέτρων και συντίθεται από τρεις 

επιμέρους βαθμούς με συντελεστές βαρύτητας. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι ο πίνακας που παρατίθεται παρακάτω: 

Κατηγορία Βαθμού Συντελεστής 

Βαρύτητας 

(βi) 

Ενότητα 1 Οργάνωση και λειτουργία του 0,2 

(Α.1.) Κέντρου 

Ενότητα 2: Παρεχόμενη κατάρτιση 0,6 

(Α.2.) 

Ενότητα 3: Προώθηση στην απασχόληση 0,2 

(Α.3.) 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΒΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙ-1_ =0 ,2Α.1 +Ο,6Α.2+0,2Α . 3 

(βλ.Παράρτημα 4, σελ. 12, Πηγή : Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 13 

Μα"ί:ου 2003) 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσοτικά κριτήρια (οι Δείκτες) 

αποτυπώνονται και βαθμολογούνται από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ . ενώ τα ποιοτικά 

κριτήρια από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Οι περίοδοι εφαρμογής του Συστήματος Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης έχουν ως εξής: ο Έλεγχος Τήρησης των πιστοποιημένων 

στοιχείων και των όρων πιστοποίησης εφαρμόζεται σε ετήσια βάση και η 

Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των πιστοποιημενων Κ .Ε .Κ. 

εφαρμόζεται σε διετή βάση. Στην πρώτη περίπτωση , κάθε έτος 

κοινοποιείται στο Κ.Ε .Κ. ο «Ετήσιος Βαθμός», ο οποίος αντικαθιστά τον 

βαθμό πιστοποίησης . Ως Ετήσιος Βαθμός του Κ.Ε.Κ. ορίζεται ο μέσος 

όρος των Ετήσιων Βαθμών των πιστοποιημένων Δομών. Ως Ετήσιος 

Βαθμός κάθε Δομής ορίζεται ο βαθμός που διαμορφώνεται με τη 

συμμετοχή των ακόλουθων βαθμών: 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Βλ. Πίνακα σελ.17 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΟΝΑ Β της όπως αυτοί εχουν τελικά 

Πιστοποίησης (Διευθυντικό και διαμορφωθεί μετα τη 

επιστημονικό προσωπικό) διαχείριση αλλαγών και την 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΟΝΑ Γ της εφαρμογή της διαδικασίας 

Πιστοποίησης (Υλικοτεχνική τηρησης των 

υποδομή) πιστοποιημένων στοιχείων 
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και των όρων 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΟΝΑ Δ της 
πιστοποίησης. 

Πιστοποίησης (Συνέντευξη) 

(βλ.Παράρτημα 4, σελ. 12, Πηγή : Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,13 

ΜαΊ:ου 2003) 

Οι παραπάνω βαθμοί συμμετέχουν στον Ετήσιο Βαθμό με 

συντελεστές βαρύτητας όπως αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα : 

Κατηγορία Βαθμού 
Συντελεστής Βαρύτητας 

(βi) 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 0,35 

ΒΑΘΜΟΣΒ 0,30 

ΒΑΘΜΟΣΓ 0,30 

ΒΑΘΜΟΣΔ 0,05 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΒΑΘΜΟΣ: ΕΒ=Ο,35 ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

+ Ο,30Β + Ο ,30Γ + Ο,05Δ 

(βλ.Παράρτημα 4, σελ.16, Πηγή: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,13 

ΜαΊ:ου 2003) 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. κοινοποιεί σε κάθε 

Κ.Ε.Κ. μια φορά τον χρόνο τον Ετήσιο Βαθμό , ο οποίος αντικαθιστά τον 

Βαθμό Πιστοποίησης και είναι ο μόνος που ισχύει. Μία ενδεχόμενη 

ανανέωση τη ς πιστοποιησης των Κ.Ε.Κ. μπορεί να ισχύσει σε 

περιπτωσεις οπου καποια από τα Κ.Ε. Κ. λάβουν Ετήσιο Βαθμό 

μεγαλύτερο ή ίσο του 60 μετά από κάθε περίοδο εφαρμογής του 

Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης. Η πιστοποίηση μίας 

Δομής ανανεώνεται όταν λάβει, μετά από κάθε περίοδο εφαρμογής του 

Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, Ετήσιο Βαθμό Δομής 

μεγαλύτερο ή ίσο του 60. 

2.5. Σύνοψη 

Στο Κεφάλαιο αυτό έγινε λόγος για το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης 

και τον τρόπο με τον οποίο εποπτεύει τα Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα αναλύθηκαν τρεις βασικές ενότητες, 

όπως το θεσμικό πλαίσιο για τις γνώσεις- δεξιότητες- ικανοτητες, το 

θεσμικό πλαίσιο για τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων και το θεσμικό πλαίσιο 

για το Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης. Αυτές οι τρεις 

ενότητες θεωρήθηκαν σημαντικές διότι έχουν άμεση σχέση με τα 

προγράμματα κατάρτισης και με το ερωτηματολόγιο έρευνας που 
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επιλέχθηκε να δοθεί σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης του Νομού 

Κορινθίας. Αυτό όμως, θα αναλυθεί σε επόμενη ενότητα. 

Από την ανάλυση των τριών ενοτήτων προκύπτει πως για κάθε 

προγραμμα επαγγελματικής καταρτισης απαιτούνται πολλαπλές 

διαδικασίες ώστε να μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο και «ικανό» να δώσει 

εφόδια- προσόντα σε όσους το παρακολουθήσουν για την ένταξή τους 

στην απασχόληση (που είναι και ο βασικός στόχος των προγραμμάτων). 

Επίσης, εκτός από τις διαδικασίες, απαιτείται και εξειδικευμένο 

προσωπικό, δηλαδή θα πρέπει να έχει ο κάθε εκπαιδευτής συγκεκριμένα 

προσόντα και ειδικές γνώσεις για να τις μεταδώσει στους 

εκπαιδευόμενους. Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει ένα Σύστημα 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης για να τηρούνται καταρχήν όλοι οι 

όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται για την πιστοποίηση των 

δομών Κ.Ε.Κ. και επιπλέον για να ελέγχεται η παρεχόμενη κατάρτιση και 

η προώθηση στην απασχόληση. 
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3. Ανάλυση του θεσμικού πλαισίου για το Ενιαίο Σύστημα 

Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και ελέγχου των 

ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης 

3.1. Εισαγωγή 

Πέρα από το θεσμικό πλαίσιο του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. που αναλύθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

λειτουργούν με βάση το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, 

Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, το λεγόμενο Ε.Σ . Δ.Ε .Κ. Το Ε .Σ.Δ.Ε.Κ. ψηφίστηκε από τους 

Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομίας και 

Οικονομικών το 2000 και έκτοτε υπήρξαν αρκετές τροποποιήσεις(2001 , 

2002, 2003 , 2004 και 2008). Στο κεφαλαίο αυτό έγινε προσπάθεια να 

αποδοθούν τα βασικά σημεία του Συστήματος αυτού, έτσι όπως 

αναφέρονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που ψηφίστηκε στις 29 

Ιουλίου του 2008, όπου έγινε και η τελευταία τροποποίηση. Το 2000 

θεωρείται «αφετηρία», καθώς τότε εγκρίθηκαν τα επιχειρησιακά 

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης που συγχρηματοδοτηθήκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό 

Ταμείο. 
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Σε αυτο το σημείο , αξίζει να αναφερθούμε στα σημαντικότερα 

γεγονότα που οδήγησαν μέχρι εδώ . Στο τέλος του 1997 στην έκτακτη 

σύνοδο του Λουξεμβούργου διαμορφώθηκαν τέσσερις βασικοί πυλώνες 

που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Απασχόληση . 

Συγκεκριμένα, «στοχεύουν στην βελτίωση της απασχολησιμότητας, στην 

ανάπτυξη του επιχειρησιακού πνεύματος, στην ενθάρρυνση της 

προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των απασχολούμενων τους 

και στην ενίσχυση των πολιτικών των ίσων ευκαιριών για γυναίκες και 

άνδρες» 1 2 • Αργότερα, στη σύνοδο που έγινε στη Λισσαβόνα το 2000, οι 

στόχοι αυτοί επικυρώθηκαν και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

επικεντρώθηκαν στην οικονομική μεταρρύθμιση και την κοινωνική 

συνοχή , ώστε να δημιουργηθεί μία Κοινωνία της Γνώσης, με χρονικό 

όριο τη δεκαετία 2000-201 Ο. Κλειδί για τη δημιουργία αυτή θεωρήθηκε η 

εκπαίδευση και η κατάρτιση . Πιο συγκεκριμένα, οι νέοι θα πρέπει να 

εφοδιάζονται με μία υψηλού επιπέδου βασική εκπαίδευση σε συνδυασμό 

με την αρχική επαγγελματική κατάρτιση ώστε να αποκτούν τις βασικές 

γνώσεις που απαιτεί η σύγχρονη οικονομία και κοινωνία. Με αυτό τον 

τρόπο προωθείται η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα στα νέα 

δεδομένα που απαιτεί η Κοινωνία της Γνώσης. Επίσης, θα πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή «στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων 

12 Βλ . Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αριθμός Φύλλου 787, 26 Ι ουνίου 2002, σελ. Ι 0606. 
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κοινωνικής προστασίας, στην ισότητα των δύο φύλων, στην προώθηση 

της κοινωνικής ένταξης και στην καταπολέμηση των διακρίσεων» 13
• 

Την ίδια χρονική στιγμή και με βάση τις αλλαγές σε οικονομικό και 

κοινωνικό επίπεδο, αποφασίστηκαν οι στρατηγικοί στόχοι που 

αποτέλεσαν τη βάση του «Education and Training 2010» και αφορούν 

δ '14 β λ ' εν εικτικα την ε τιωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης, την 

απόκτηση δεξιοτήτων, την Δια Βίου Μάθηση , το Ανοιχτό Μαθησιακό 

περιβάλλον, την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, την 

προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους, την κινητικότητα και την 

Ευρωπαϊκή συνεργασία 15
• 

Όσον αφορά την Ελλάδα, στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ της περιόδου 

2000-2006, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις στο φυσικό και 

ανθρώπινο κεφάλαιο με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας. Πιο 

συγκεκριμένα, οργανώνονται και υλοποιούνται τα παρακάτω 

Επιχειρησιακά Προγράμματα : 

• «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» 16 

• Ε 'δ Α ' Κ ' 17 « κπαι ευση και ρχικη αταρτισψ> 

• κ , Πλ , is « οινωνια της ηροφοριας» 

13 Βλ. ο.π. σελ. 10606. 
14 Οι 13 κεντρικοί στόχοι αναγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Education and Training 20 1 Ο. 
15 Βλ. Νίκος Ε. Παπαδάκης (2006) , «Προς την Κοινωνία των Δεξιοτήτων», Εκδόσεις Σάκκουλα, 
Αθήνα. 
16 Στο πρόγραμμα αυτό , οι στόχοι εμπεριέχουν την αύξηση της απασχολησιμότητας των ανέργων, την 
προώθηση των ίσων ευκαιριών, την απόκτηση δεξιοτήτων εργαζομένων στον Δημόσιο ή στον ιδιωτικό 

Τομέα για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
17 Στο πρόγραμμα αυτό δίνεται έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών , στην Δια Βίου 
Μάθηση και στην αύξηση απασχολησιμότητας των νέων που τελειώνουν την αρχική εκπαίδευση . 
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γ ' π ' 19 • « γεια και ρονοια» 

• «Ανταγωνιστικότητα» 20
, καθώς και άλλα 13 Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα . 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), το οποιο 

συγχρηματοδοτεί όλες αυτές τις δράσεις, θεωρείται το βασικό εργαλείο 

για την εφαρμογή του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση 

(Ε .Σ.Δ.Α . )και του Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση . Πιο 

συγκεκριμένα, αναφορικά με την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, 

ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην βελτίωση της βασικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, στην προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους ως προς την 

εργασία και ειδικά για άτομα που απειλούνται από κοινωνικό 

αποκλεισμό , στην αντιμετώπιση της ανεργίας, στην βελτίωση ως προς 

την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας και τέλος, στην 

προώθηση της καινοτομίας ως προς την οργάνωση της εργασίας και την 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Για τον συντονισμό των προαναφερθέντων επιχειρησιακών 

προγραμμάτων, τα αρμόδια Υπουργεία δημιούργησαν το Ενιαίο Σύστημα 

Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης ώστε να υφίσταται μία 

18 Στο πρόγραμμα αυτό , η αναβάθμιση δεξιοτήτων αφορά στους τομε ίς της Υγείας και Πρόνοιας με 
στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους τομείς αυτούς. 
19 Στο πρόγραμμα αυτό δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη βασικών (basic skill s)και εξε ιδ ικευμένων 
δεξιοτήτων (adνanced skills) ανέργων , εργαζομένων και εκπαιδευτών σε τομείς των Ν έων 
Τεχνολογιών. 
20 Στο πρόγραμμα αυτό δίνεται έμφαση στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
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ολοκληρωμένη προσπάθεια ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων και 

προώθησης στην απασχόληση. 

3.2. Το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης 

Αρχικά, αξίζει να γινει αναφορα στους στόχους του Ενιαίου 

Συστήματος Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης. Το Σύστημα στοχεύει 

στην βελτίωση της ήδη υπάρχουσας επαγγελματικής κατάρτισης, στη 

θέσπιση κάποιων βασικών ποιοτικών κριτηρίων αξιολόγησης των 

προτάσεων που γίνονται για τα προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης και στην εισαγωγή ποιοτικών στοιχείων στη μεθοδολογία της 

υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης, στην ενιαία διαχείριση των 

ενεργειών κατάρτισης . Επιπλέον, στοχεύει στην προσαρμογή της 

διαχείρισης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των ενεργειών 

κατάρτισης στις απαιτήσεις του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος, στην σύνδεση της κατάρτισης με την αγορά εργασίας και 

των συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών με την κατάρτιση και 

στην εφαρμογή καινοτομικών διδακτικών μεθόδων (Πηγή : Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως, Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 1491, 29 Ιουλίου 2008). 

Τα προγράμματα κατάρτισης εμπεριέχουν ένα θεωρητικό και ένα 

πρακτικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος αφορά στην μεθοδολογία του 
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σχεδιασμού και την υλοποίηση των προγραμμάτων και το πρακτικό 

αφορά στην πρακτική άσκηση. Και τα δύο βασίζονται σε τεχνικές 

εκπαίδευσης ενηλίκων . 

Ως προς τον σχεδιασμό, τα στάδια που ακολουθούνται αρχικά 

περιλαμβάνουν την μελέτη όσον αφορά την ανταπόκριση του 

προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης στα δεδομένα της 

υπάρχουσας αγοράς εργασίας. Επίσης, εξετάζονται οι εκπαιδευτικές 

ανάγκες και το εκπαιδευτικό επίπεδο των καταρτιζομένων σε σχέση με 

τις δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν από το εκάστοτε πρόγραμμα 

καθώς και η ανάλυση των εκπαιδευτικών μεθόδων, των τεχνικών και των 

μέσων. Επιπλέον, αναλύονται οι ανάγκες της αγοράς εργασίας σε σχέση 

με την ομάδα- στόχο και ο σκοπός του προγράμματος με τους επιμέρους 

στόχους που αφορούν στην απόκτηση δεξιοτήτων, γνώσεων και 

ικανοτήτων. Στη συνέχεια, γίνεται επιλογή του θεματικού περιεχομένου, 

η δόμηση του προγράμματος σε ενότητες και υποενότητες και η επιλογή 

εκπαιδευτών, καταρτιζομένων και μεθοδολογίας πρακτικής άσκησης. 

Έπειτα, επιλέγονται οι επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης (με αντικείμενο 

σχετικό με το αντικείμενο κατάρτισης) και τέλος, γίνεται η αξιολόγηση 

του προγράμματος. 

Αναφορικά με τις εκπαιδευτικές μεθοδολογίες θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται οι τεχνικές αυτές που βασίζονται στις αρχές 

εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ο συνδυασμός 
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θεωρίας και πράξης, η επιλογή ενός αντικειμένου κατάρτισης σχετικό με 

τα ενδιαφέροντα των καταρτιζομένων. Επίσης, ως τεχνικές δεν 

εφαρμόζεται μόνο η εισήγηση, αλλά αυτές που προωθούν την ενεργό 

συμμετοχή των καταρτιζομένων, όπως μελέτη περίπτωσης, μικρές 

πρακτικές εργασίες, διάλογος, κ.τ.λ. Κατά την υλοποίηση της πρακτικής 

άσκησης, θα πρέπει να ακολουθείται μία ειδική μεθοδολογία από τον 

φορέα κατάρτισης, ώστε να διασφαλίζεται η συνάφεια του θεωρητικού 

μέρους (στόχοι, κ.α.) με το πρακτικό μέρος για να γνωρίζουν οι 

καταρτιζόμενοι το αντικείμενο του επαγγέλματος στο οποίο 

καταρτίζονται. 

Για την επιλογή των καταρτιζομένων έχουν οριστεί βάσει του 

Ε.Σ.Δ.Ε.Κ. κάποια κριτήρια ανάλογα με την ομάδα- στόχο του 

προγράμματος κατάρτισης. Προϋπόθεση για την επιλογή ανέργων 

καταρτιζομένων αποτελεί η τήρηση των αρχών ίσων ευκαιριών για 

άνδρες και γυναίκες, την άντληση των υποψηφίων από τις καταστάσεις 

ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., την τήρηση προτεραιότητας ανάλογα με το χρόνο 

παραμονής στην ανεργία και τέλος, η συνεργασία του φορέα κατάρτισης 

με τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης ώστε να «εξασφαλίζεται η 

εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε ανέργου, το αποδεδειγμένο ενδιαφέρον 

κάθε υποψήφιου καταρτιζόμενου για την παρακολούθηση προγραμμάτων 

κατάρτισης και η παραπομπή του από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ, η 

προτεραιότητα στους ανέργους που δεν έχουν παρακολουθήσει κανένα 
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πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία τριετία ή παρακολούθησαν τα 

λιγότερα προγράμματα εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, η καταγραφή 

των λοιπών παραμέτρων που αφορούν στην οικονομική και κοινωνική 

κατάσταση του υποψήφιου καταρτιζομένου, η τήρηση όρων προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ανέργου, ο σαφής διαχωρισμός 

και η αποφυγή επικάλυψης της ταυτόχρονης παρακολούθησης του τυπικού 

συστήματος εκπαίδευσης και των προγραμμάτων συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων και η σύνδεση της κατάρτισης με την 

απασχολησιμότητα» (Πηγή: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος 

Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 1491, 29 Ιουλίου 2008, σελ. 21388). 

Για την επιλογή καταρτιζομένων που ανήκουν σε κοινωνικά 

ευπαθείς ομάδες, η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια 

με τα οποία επιλέγονται οι άνεργοι, με την πρόσθεση ενός ακόμα 

κριτηρίου που είναι η «ωριμότητα». Με βάση αυτήν, σύμφωνα πάντα με 

την Υπουργική Απόφαση, διευκολύνεται η κοινωνική ενσωμάτωση 

(mainstreaming) αυτών των ομάδων. Το κριτήριο της «ωριμότητας» 

διαπιστώνεται από την ικανότητα της ενεργούς συμμετοχής των 

καταρτιζομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς να αντιμετωπίζουν 

προβλήματα αναλφαβητισμού, κατανόησης ή επικοινωνίας. Συνήθως, για 

να κατανοήσει ο εκάστοτε φορές κατάρτισης την εκπλήρωση του 

κριτηρίου «ωριμότητας», θα πρέπει να συνεργαστεί αποτελεσματικά με 
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τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης ή με τους Φορείς Παροχής 

Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. 

Όσον αφορά στην επιλογή καταρτιζομένων που ανήκουν στην 

κατηγορία των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων, βασικό 

κριτήριο αποτελεί η σύνδεση του προγράμματος κατάρτισης με το 

αντικείμενο απασχόλησής τους21 και με το ενδεχόμενο να αναλάβουν νέα 

καθήκοντα (επαγγελματική εξέλιξη) σε περίπτωση αναδιάρθρωσης της 

επιχείρησης ή του οργανισμού στον οποίο εργάζονται. Για τους 

αυτοαπασχολούμενους, συγκεκριμένα, πρόσθετο κριτήριο αποτελεί η 

κατοχύρωση της επαγγελματικής τους ιδιότητας. Η Υπουργική Απόφαση 

περιλαμβάνει και άλλες κατηγορίες, ωστόσο δεν θεωρήθηκε εφικτό να 

θ , 'λ 22 
αναφερ ουν ο ες . 

Το αμέσως επόμενο στάδιο είναι ο καθορισμός των δαπανών (Βλ. 

αναλυτικά Παράρτημα 4, σελ. 21389) και φυσικά, δεν θα μπορούσε να 

παραλειφθεί ο έλεγχος όλων αυτών των διαδικασιών. Ο έλεγχος των 

ενεργειών κατάρτισης εμπεριέχει την εξέταση της ποιότητας του 

παρεχόμενου έργου και την σωστή οικονομική διαχείριση, σύμφωνα με 

όσα ισχύουν στις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις. Ελέγχεται επίσης, η 

τήρηση των αρχικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) 

καθώς και η δημοσιονομική διαχείριση που αφορά την δικαιολόγηση και 

21 Εξαιρούνται τα προγράμματα κατάρτισης που αφορούν την Πληροφορική (ΤΠΕ). 
22 Βλ. αναλυτικότερα Παράρτημα 4, σελ. 21389 

86 



καταγραφή των δαπανών και την τήρηση λογιστικών και φορολογικών 

νομων . 

Η αξιολόγηση της υλοποίησης του κάθε προγράμματος κατάρτισης 

θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα τους αρχικούς στόχους που έχουν τεθεί 

στο εκάστοτε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Επίσης, ένα πρόγραμμα 

αξιολογείται ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία , τον τρόπο με τον 

οποίο υλοποιήθηκε, τη διαδικασία προώθησης των καταρτιζομένων στην 

αγορά εργασίας και την καταλληλότητα στη χρήση εκπαιδευτικών και 

εποπτικών μέσων και μεθόδων και την παροχή εκπαιδευτικού υλικού . 

Επιπλέον, αξιολογείται η αποτελεσματικότητα στην απόκτηση νέων 

δεξιοτήτων καθώς και το κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

τους καταρτιζόμενους (κυρίως για την κατηγορία των εργαζομένων) σε 

νέους τομείς επιχείρησης ή σε νέα περιβάλλοντα εργασίας. Τέλος, οι 

αρμόδιοι φορείς κατάρτισης θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες 

πληροφόρησης και δημοσιότητας, καθώς και αρχείο δράσεων 

δημοσιότητας που υλοποιούν, που να περιέχει το φυσικό και οικονομικό 

τους αντικείμενο . 
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3.3. Σύνοψη 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρήθηκε να δοθεί μία προσέγγιση αρχικά 

στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Απασχόληση και το τι περιέχουν σε 

σχέση με τη Δια Βίου Μάθηση και Επαγγελματική Κατάρτιση . Έγινε μία 

ιστορική αναδρομή στην Στρατηγική της Λισαβόνας του 2000 καθώς και 

μία σύντομη περιγραφή της όσον αφορά τους στρατηγικούς στόχους που 

αυτή σύνταξε για την δημιουργία μιας λειτουργικής Κοινωνίας της 

Γνώσης. 

Επιπρόσθετα , έγινε μία σύντομη περιγραφή του τι περιέχει το Ενιαίο 

Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης ως προς τους στόχους του , 

το σχεδιασμό των προγραμμάτων , την επιλογή των καταρτιζομένων, τον 

έλεγχο και την αξιολόγηση των προγραμμάτων. Υπήρχαν κάποια σημεία 

τη ς Υπουργικής Απόφασης για τα οποία δεν έγινε λόγος, όπως ο 

καθορισμός των δαπανών και άλλα, που δεν κρίθηκε σκόπιμο να 

αναφερθούν . Ο λόγος που επιλέχθηκαν τα παραπάνω συγκεκριμένα 

σημεία είναι ότι συνδέονται άμεσα με το ερωτηματολόγιο έρευνας, για το 

οποίο όμως θα γίνει λόγος σε επόμενο κεφάλαιο. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

4. Σκοπός και μεθοδολογία έρευνας 

4.1 Σκοπός της έρευνας 

Από την αρχη της εργασιας έως και τώρα επιχειρήθηκε μία 

θεωρητικ1Ί ανάλυση του τρόπου λειτουργίας των Κέντρων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και του θεσμού της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης γενικότερα . Αρχικά έγινε επισκόπηση εμπειρικών ερευνών 

που σχετίζονται με τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, όπου 

αναλύθηκαν τόσο θέματα που έχουν οικονομικό χαρακτήρα, όσο και 

θέματα που αφορούν το προσωπικό των Κ.Ε.Κ., το Σύστημα 

Αξιολόγησης και Ολικής Ποιότητας, τις απόψεις των εργαζομένων για 

την Δια Βίου Κατάρτιση και την Πιστοποίηση και μία χαρτογράφηση 

που απεικονίζει την επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα την περίοδο 

2001-2003 . Στη συνέχεια , έγινε αναφορά σχετικά με το νομικό πλαίσιο 

που προβλέπει το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ . για τις δεξιότητες-γνώσεις-ικανότητες, τα 

προγράμματα κατάρτισης, τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων και το Σύστημα 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της κατάρτισης. Έπειτα, έγινε 

προσπάθεια να δοθεί μία σαφής εικόνα του τι προβλέπει το Ενιαίο 

Σύστημα Διαχείρισης της Επαγγελματικής Κατάρτισης που αφορά στον 

τρόπο οργάνωσης της Επαγγελματικής Κατάρτισης στην πράξη. 
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Σύμφωνα με όλα τα παραπανω , ο βασικός στόχος της ερευνας 

είναι η εκτενής ανάλυση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των 

Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης επικεντρώνοντας στο Νομό 

Κορινθίας. Οι επιμέρους στόχοι είναι να κατανοήσει ο αναγνώστης όλα 

όσα αναλύθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια και αφορούν το ανθρώπινο 

δυναμικό των Κ.Ε.Κ. , την οργάνωση των προγραμμάτων κατάρτισης και 

τις υποδομές που οφείλει να έχει ένα Κ.Ε . Κ. ώστε να πιστοποιηθεί. 

Συγκεκριμένα, η ερευνητική προσέγγιση της εργασίας επιχειρεί να 

δώσει απάντηση στα εξής ερωτήματα: 

• Τι προβλέπεται και τι ισχύει για το ανθρώπινο δυναμικό των 

Κ.Ε.Κ.; 

• Τι προβλέπεται και τι ισχύει για τις υποδομές των Κ.Ε . Κ.; 

• Τι ισχύει σχετικά με τα προγράμματα όσον αφορά τους 

καταρτιζόμενους, τους εκπαιδευτές ενηλίκων και τις παρεχόμενες 

δεξιότητες ; 
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4.2. Η μεθοδολογία έρευνας 

4.2.1 Ο πληθυσμός της έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα, εφόσον επικεντρώνεται στην οργάνωση και 

λειτουργία των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτιση ς, ο πληθυσμός 

αφορά στα διοικητικά στελέχη των Κ.Ε .Κ. στο Νομό Κορινθίας. Πιο 

συγκεκριμένα, η έρευνα επικεντρώθηκε στην διερεύνηση των όσων 

ειπώθηκαν παραπάνω (ερευνητικά ερωτήματα) σε δύο Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης: στο Κ.Ε . Κ. Αυτοδιοίκησης Νομού 

Κορινθίας και σε ένα Ιδιωτικό Κ.Ε .Κ. Οι ερωτήσεις απαντήθηκαν από 

υψηλόβαθμα στελέχη όπως Διευθυντής Σπουδών και Υπεύθυνος 

Προγραμμάτων, ώστε να δοθεί μία πιο ουσιαστική εικόνα σε ό,τι 

αφορά τις υποδομές, το ανθρώπινο δυναμικό και τα προγράμματα 

κατάρτισης. 

4.2.2. Ο σχεδιασμός της έρευνας 

Ο σχεδιασμός της έρευνας βασίστηκε στον αρχικό σκοπό που ήταν 

η ανάδειξη του τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης των Κ.Ε.Κ. 

επικεντρώνοντας στο Νομό Κορινθίας . Η επιλογή του δείγματος έγινε 

με στόχο μία συγκριτική ποιοτική μελέτη γύρω από αυτά τα θέματα. 

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η συνέντευξη με 

ερωτηματολόγιο ως ερευνητικό εργαλείο . Το ερωτηματολόγιο 

θεωρείται ίσως το πιο συνηθισμένο μέσο για την επίτευξη μιας 

έρευνας, καθώς δεν απαιτεί πολύ χρόνο από τον ερευνητή κατά τη 
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συμπλήρωσή του, εφόσον μπορεί να μην είναι παρόν σε αυτή και 

επιπλέον του δίνει τη δυνατότητα να ταξινομεί τα δεδομένα πιο 

εύκολα, ώστε να καταλήξει σε ενδεχόμενα συμπεράσματα. 

4.2.3. Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας είναι βασισμένο στην 

σχετική βιβλιογραφία και κατασκευασμένο ώστε να αποτελεί 

συνέχεια της Θεωρητικής Προσέγγισης του Πρώτου Μέρους . Αυτό 

στην πράξη σημαίνει ότι τα σημαντικοτερα κομμάτια που 

αναλύθηκαν τόσο σε επίπεδο Βιβλιογραφικής Επισκόπησης, όσο και 

σε θεσμικό πλαίσιο αποτελούν τη βάση για την κατασκευή του 

ερωτηματολογίου. 

Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τρία κύρια 

μέρη. Το πρώτο μέρος έχει ως κύριο στόχο την άντληση πληροφοριών 

σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό των Κ.Ε.Κ. Οι ερωτήσεις που 

τίθενται αφορούν στο τι προβλέπεται από το νόμο για το 

οργανόγραμμα των Κ.Ε.Κ. , τι ισχύει στην πράξη και ποιο ειναι το 

επίπεδο εκπαίδευσης ανάλογα με τη θέση που κατεχει το εκαστοτε 

στέλεχος τουΚ.Ε .Κ . 

Το δεύτερο μέρος ειναι σχετικό με τις υποδομές που είναι 

απαραίτητες για την πιστοποίηση των Κ .Ε.Κ. και αφορούν τόσο στην 

ύπαρξη αιθουσών που είναι αναγκαίο να υπάρχουν για την 

διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως για παράδειγμα η 
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βιβλιοθήκη και το εργαστήριο υπολογιστών, καθώς επίση ς και η 

πρόβλεψη για την πρόσβαση στα Κ .Ε .Κ . ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Το τρίτο μέρος αφορά στα προγράμματα κατάρτισης και είναι το 

μεγαλύτερο σε έκταση κομμάτι του ερωτηματολογίου . Οι ερωτήσεις 

έχουν ως επίκεντρο τους καταρτιζόμενους, τους εκπαιδευτές ενηλίκων 

και την Πιστοποίηση. Σε σχέση με τους καταρτιζόμενους γίνονται 

ερωτήσεις για το γενικό ηλικιακό επίπεδο των προγραμμάτων, το 

προσωπικό εκπαιδευτικό επίπεδο του καθένα, το εργασιακό καθεστώς 

στο οποίο ανήκουν και τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται σε 

σχέση με νέες θέσεις εργασίας . Όσον αφορά στους εκπαιδευτές, οι 

ερωτήσεις έχουν να κάνουν τόσο με τον αριθμό τους ανά θεματικό 

πεδίο (σε προηγούμενο κεφάλαιο έγινε λόγος για τα θεματικά πεδία 

που περιλαμβάνουν το Περιβάλλον, την Υγεία και την Πρόνοια, τον 

Πολιτισμό και τον Αθλητισμό , την Οικονομία/ Διοίκηση , την 

Πληροφορική , τα Τουριστικά, τα Αγροτικά, τα Τεχνικά/Μεταφορών) , 

όσο και με τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται. Ένα ακόμα 

σημαντικό κομμάτι είναι η Πιστοποίηση . Επιχειρείται μεσα από το 

ερωτηματολόγιο η διερεύνηση του τρόπου Πιστοποίησης καθώς και η 

αναγνωρισιμότητα της Πιστοποίησης αυτή ς από δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν στο ερωτηματολόγιο και 

γενικές ερωτήσεις, όπως το νομικό καθεστώς υπό το οποίο λειτουργεί 
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το εκαστοτε Κ.Ε.Κ. , σε ποια κατηγορια Κ.Ε.Κ. ανήκει (αν είναι 

κλαδικό , θεματικό κτλ) και αν ανήκει στα θεματικά σε ποια πεδία 

εξειδικεύεται, καθώς και εαν συνεργάζεται με άλλους δημόσιους ή 

ιδιωτικούς φορείς. Τέλος, στην αρχή του ερωτηματολογίου , 

εμπεριέχεται μία επιστολή στην οποία αναγράφεται ο σκοπος τη ς 

έρευνας και οδηγίες για την συμπλήρωση των ερωτήσεων. 

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. 

Υπάρχουν ερωτήσεις ανοικτού τύπου , συμπλήρωσης και κλειστού 

τύπου . Το σχήμα αυτό επιλέχθηκε για να αναδείξει μία πιο σφαιρική 

εικόνα για τα Κ.Ε .Κ . και για να δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς που 

τις απαντούν να εκφραστούν πιο ελεύθερα. 

4.2.4. Η συλλογή των δεδομένων 

Αρχικά, θα πρέπε ι να σημειωθεί ότι τα Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης στο Νομό Κορινθίας είναι παραπάνω από δύο. Ωστόσο , 

στην παρούσα εργασία επιχειρείται όπως αναφέρθηκε και παραπάνω , 

μία συγκριτική ανάλυση ποιοτικού περισσότερο χαρακτήρα. Για το 

λόγο αυτό , επιλέχθηκε το Κ.Ε.Κ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νομού 

Κορινθίας, που ανήκει κατά κάποιο τρόπο (αυτό όμως θα το 

αναλύσουμε παρακάτω) σε δημόσιους φορεις και ένα Κ.Ε.Κ. που 

αποτελεί Ιδιωτική Επιχείρηση . Στοιχεία για την προσέγγιση αυτών 

των δύο Κ.Ε.Κ. αντλήθηκαν απο την ιστοσελίδα του Ε.ΚΕ .ΠΙΣ . 

(www.ekepis.gr). 
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4.2.5 Η μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων 

Όπως ήδη έχει τονιστεί πιο πάνω , η εμπειρική προσεγγιση 

επικεντρώθηκε στην ποιοτική ανάλυση των δεδομένων. Αρχικά, έγινε 

έλεγχος των απαντήσεων των ερωτηματολογίων και στη συνέχεια 

επιχειρήθηκε μία συγκριτική ανάλυση των δύο εκπαιδευτικών φορέων 

κατάρτισης . 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην ανάλυση περιλαμβάνονται και 

κάποια διαγράμματα για την καλύτερη απεικόνιση των απανηΊσεων, 

που έγιναν με τη χρήση του προγράμματος Excel. 

5. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

5.1. Εισαγωγή 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω , ο σκοπός της έρευνας είναι 

να δώσει πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των 

Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου 

δυναμικού και υποδομών, όσο και σε επίπεδο προγραμμάτων. 

Η παρούσα, λοιπόν, εργασία αποτελεί μία μικρή χαρτογράφηση 

των δραστηριοτήτων δύο Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης του 

Νομού Κορινθίας. Το ερωτηματολόγιο δόθηκε στους Υπευθύνους των 

Κ.Ε.Κ. αντίστοιχα για το Κ.Ε.Κ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας 

και για το Ιδιωτικό Κ.Ε.Κ. 
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5.2. Τα κύρια χαρακτηριστικά των δύο Κέντρων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης 

Αρχικά, θεωρήθηκε σημαντικό να δοθούν καποιες γενικές 

πληροφορίες σχετικα με τη σύσταση των δύο Κ.Ε.Κ . Οι πληροφορίες 

αυτές αφορούν τόσο το νομικό καθεστώς υπό το οποιο λειτουργούν τα 

δύο Κέντρα, όσο και την κατηγορία στην οποία ανήκουv2 3 , εάν δηλαδή 

είναι Κλαδικά, Θεματικά ή Υγείας-Περιβάλλοντος και αν είναι 

Θεματικά, ποια είναι τα πεδία εξειδίκευσης τους . 

Νομικό Καθεστώς Λειτουργίας Κεντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας 

.. ···:~···.·.·. ~· ' 

('. . 

ο Νομαρ)(Ιακή Αυτοδιοίκηση 

Κορινθίας 

ι::~ Τοπική Ένωση Δήμων και 

Κοινοτήτων Κορινθίας 

ο Δήμος Νομού Κορινθίας 

Γράφημα 1: Το νομικό καθεστώς υπό το οποίο λειτουργεί το Κέντρο 

Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νομού 

Κορινθίας . 

23 Η κατηγοριοποίηση έγινε με βάση όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής 
επισκόπησης σε σχέση με όσα αναλύθηκαν στην έρευνα του Ευστρατόγλου με τίτλο «Συνεχιζόμενη 

Επαγγελματική Κατάρτιση και Πιστοποίηση . Διαδικασία και Αποτελέσματα Κ.Ε.Κ. 2001-2003 », 
2003 , Αθήνα . 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρόλο που αρχικα στη συγκεκριμενη 

ερώτηση η επιλογή των απαντήσεων ήταν κλειστή του τύπου Δημόσιο 

11 Ιδιωτικό Κ.Ε .Κ. ωστόσο η απάντηση του Κ.Ε.Κ. Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης είναι ότι τελικά το συγκεκριμένο Κ.Ε.Κ. είναι Νομικό 

Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου . Πιο συγκεκριμένα, όπως δείχνει και το 

Γράφημα 1, το 51 % του Κ.Ε .Κ. ανήκει στην Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Κορινθίας, το 35% στην Τοπική Ένωση Δήμων και 

Κοινοτήτων και το υπόλοιπο 14% στον Δήμο Νομού Κορινθίας. Το 

Ιδιωτικό Κ.Ε .Κ. θεωρείται εξαρχής Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 

Δικαίου . 

Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση απάντησαν και τα δύο ότι 

ανήκουν στα Θεματικά Κ.Ε .Κ. και εξειδικεύονται σε όλα τα θεματικά 

πεδία . Τα 9 θεματικά πεδία είναι η Υγεία και η Πρόνοια, το 

Περιβάλλον, ο Πολιτισμός και ο Αθλητισμός, η Οικονομία και η 

Διοίκηση , η Πληροφορική, τα Τουριστικά, τα Αγροτικά, τα Τεχνικά 

και των Μεταφορών . 
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5.3. Το ανθρώπινο δυναμικό των Κ.Ε.Κ. 

Ο άξονας «Ανθρώπινο Δυναμικό» των Κ.Ε.Κ. εξετάζεται έτσι 

ώστε να δώσει πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις που ορίζει η γενική 

Νομοθεσία των Κ.Ε.Κ. , τι ισχύει στην πράξη24 και ποιο είναι σε γενικές 

γραμμές το επίπεδο σπουδών των εργαζομένων στα Κ.Ε.Κ. 

Αναφορικά με τη γενική Νομοθεσία που ισχύει για το ανθρώπινο 

δυναμικό των Κ.Ε.Κ., τα δύο Κέντρα συμφωνούν ότι πρέπε ι να υπάρχει 

σε κάθε Κέντρο Διευθυντής του Κ.Ε.Κ. , Διευθυντής Κατάρτισης Κ.Ε.Κ. , 

Γραμματειακή Υποστήριξη , Υπεύθυνος Λογιστηρίου, Προμηθειών και 

Εξοπλισμού, Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και Υπεύθυνοι ΕΚΟ 25 

' 

Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης. Το Ιδιωτικό Κ.Ε.Κ. έχει προσθέσει 

ότι θα πρέπει να υπάρχει Διεύθυνση Marketing. 

Το Ιδιωτικό Κ.Ε .Κ. στην ερώτηση για την πλήρωση όλων των 

παραπάνω θέσεων απαντά θετικά , όπως και το Κ.Ε.Κ. Αυτοδιοίκησης, το 

οποίο δίνει κάποιες πρόσθετες πληροφορίες. Ο Διευθυντής Κατάρτισης 

του Κ.Ε.Κ. αναλαμβάνει κάποιες πρόσθετες αρμοδιότητες, ειναι 

υπεύθυνος για την ενδοεπιχειρησιακή καταρτιση , για το Σύστημα 

ποιότητας ISO, ενώ παράλληλα είναι και Τεχνικός Ασφάλειας. Επίσης, ο 

Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης και οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι 

είναι εξωτερικοί συνεργάτες του Κ.Ε.Κ. 

24 Πολλές φορές συμβαίνει για παράδε ιγμα, ο Διευθυντής του Κ .Ε. Κ . να αναλαμβάνει και τις 
αρμοδιότητες του Διευθυντή Κατάρτισης Κ . Ε . Κ . 
25 Υπεύθυνοι προγραμμάτων ανέργων, ευάλωτων ομάδων, επ ιδοτούμενων προγραμμάτων, 
ενδοεπιχειρησιακ1Ί ς κατάρτισης και λοιπών Κοινοτικών προγραμμάτων . 

98 



Το εκπαιδευτικό επίπεδο των εργαζομένων στα Κ.Ε.Κ. αναλύεται 

με βάση τη θέση που κατέχει το κάθε στέλεχος, εάν δηλαδή ανήκει στο 

Διοικητικό προσωπικο , στο Διευθυντικό προσωπικό η στους 

Εξωτερικούς συνεργάτες (εκπαιδευτές ενηλίκων, συντονιστές έργου κτλ). 

Όσον αφορά στο Διευθυντικό προσωπικό, παρατηρείται ότι και 

στα δύο Κ.Ε.Κ. έχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης . Μάλιστα, στο 

Ιδιωτικό Κ.Ε.Κ. το Διευθυντικό προσωπικό κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο 

Σπουδών, ενώ στο Κ.Ε.Κ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατέχει πτυχίο 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Το Διοικητικό προσωπικό26 κατέχει και στα δύο Κ.Ε.Κ. πτυχιο 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Εξωτερικοί Συνεργάτες από πτυχίο 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι και Διδακτορικό Τίτλο σε κάποιες 

περιπτώσεις. Οι Εξωτερικοί Συνεργάτες, στους οποίους περιλαμβάνονται 

και οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων27 έχουν συνήθως, πολύ υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης γιατί το έργο τους απευθύνεται σε ενήλικες . 

26 Όπου Διοικητικό προσωπικό θεωρείται η Γραμματε ία Κατάρτισης, ο Υπάλληλος Λογιστηρίου και ο 
Υπεύθυνος Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων . 
27 Ο αριθμός τους, σύμφωνα με το Κ.Ε . Κ . Αυτοδιοίκησης, μπορε ί να ξεπερνά και τους 200 ανάλογα με 
την πληθώρα των προγραμμάτων . 
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5.4. Οι υποδομές των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Για τη σωσηΊ λειτουργία και για την πιστοποίηση των Κέντρων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. πρέπει να υπάρχουν οι 

απαιτούμενες υποδομές. Οι πιο βασικές είναι η ύπαρξη εργαστηρίου 

υπολογιστών, βιβλιοθ1Ίκης και ειδική πρόβλεψη για την διευκόλυνση τ~1 ς 

πρόσβασης στα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση των δύο Κ.Ε.Κ. , εφόσον είναι πιστοποιημένα από 

το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ . , είναι αυτονόητο ότι θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις . 

Ωστόσο το Κ.Ε.Κ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης έδωσε κάποιες 

περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με όσα χρειάζεται ένα Κ.Ε.Κ . από 

άποψη υποδομών, για να πιστοποιηθεί από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Για να 

πιστοποιηθεί λοιπόν ένα Κ.Ε.Κ. χρειάζεται και κάποια πρόσθετα 

στοιχεία , εκτός από αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω: 

• Τηλέφωνο για το κοινό 

• Κυλικείο 

• Χώρος Inte111et 

• Χώρος φύλαξης παιδιών 

• Διάγραμμα υπηρεσιών ανάγλυφο Ίl σε γραφή Braille 

• Τηλέφωνο για το κοινό σε ύψος 0,90-1 ,20 

• Προσβασιμότητα του συνόλου των χώρων δομής 
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• Χώρος Σ.Υ.Υ . 2 8 

• Επιπλέον χώροι διαλλειμάτων 

• Όλοι οι χώροι είναι προσπελάσιμοι για ΑΜΕΑ 

• Χωριστός χώρος Διεύθυνσης 

• Χωριστός Χώρος Εκπαιδευτών 

• Όλοι οι χώροι διοίκησης είναι προσπελάσιμοι για ΑΜΕΑ 

• Επιπλέον χώροι υγιεινής 

• Προθάλαμοι στους χώρους υγιεινής 

• Επιπλέον w.c. για ΑΜΕΑ 

• Ύπαρξη scanner 

• Επιπλέον ή άλλος εξοπλισμός 

(Πηγή: Κ .Ε.Κ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νομού Κορινθίας, 

www.ekepis .gr) 

28 Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες 
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5.5. Τα προγράμματα των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Αυτό το κομμάτι της έρευνας είναι ίσως το πιο σημαντικό , καθώς 

συνδέεται άμεσα με το Θεωρητικό μέρος και κυρίως με όσα 

αναφέρθηκαν σε θεσμικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, δίνει μια μικρή 

γεύση των όσων συζητήθηκαν για το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης 

Ενεργειών Κατάρτισης σε θέματα οργάνωσης των προγραμμάτων 

εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και πιστοποίησης των γνώσεων- ικανοτήτων 

και κριτηρίων επιλογής εκπαιδευτών ενηλίκων που προηγήθηκαν στο 

κεφάλαιο για το τι προβλέπει το Ε.ΚΕ .ΠΙΣ. 

Το διάστημα που διενεργήθηκε η έρευνα, θεωρείται από το Κ.Ε.Κ. 

της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αδρανές, εξαιτίας της καθυστέρησης 

της αξιολόγησης των προγραμμάτων που έχουν ήδη υποβληθεί στο 

Υπουργείο . Ωστόσο , τα υπό αξιολόγηση προγράμματα του Κ.Ε.Κ. 

Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνουν 40 καταρτιζόμενους, ενώ οι 

καταρτιζόμενοι που επιμορφώνονται την ίδια περίοδο στο Ιδιωτικό 

Κ.Ε.Κ . είναι 25. 

Από την άλλη μεριά, αν εξετάσει κανείς τον αριθμό 

καταρτιζομένων κατά μέσο όρο ανά θεματικό πεδίο, στο Ιδιωτικό Κ.Ε.Κ. 

θα συναντήσει 25 καταρτιζόμενους. Στο Κ.Ε . Κ. Αυτοδιοίκησης 

αντλήθηκαν πληροφορίες για μια συνολική εικόνα από το 2002-2008 που 

υλοποιήθηκαν προγράμματα στα πλαίσια του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου 
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Στήριξης, τα οποία ήταν στο σύνολο τους 71 , σε αριθμό καταρτιζομένων 

1200 και σε σύνολο ανθρωποωρών 200.000. Πιο συγκεκριμένα: 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ΣΥΝ Ο ΛΑ 

Πλήθος 
8 12 10 1 1 8 5 17 71 

Προγραμμάτων 

Ωφελούμενοι 91 170 137 198 131 85 295 1107 

(Πηγή : Κέντρο Επιμόρφωσης και Κατάρτισης Νομού Κορινθίας, Οι 

δράσεις του Κ.Ε.Κ. Νομού Κορινθίας στο Γ' ΚΠΣ) 

Τα παραπάνω στοιχεία μεταφράζονται διαγραμματικά στο Γράφημα 2: 

Δράσεις του Κ.Ε.Κ . Αυτοδιοίκησης στο Γ' ΚΠΣ 

1200 

1000 / 

800 

Ωφελούμενοι 600 

400 

200 

ο 

2002 2004 2006 2008 

Ανά έτος 

ο Πλήθος Προγραμμάτων 

11 Ωφελούμενοι 

Γράφημα 2: Καταρτιζόμενοι του Κ .Ε.Κ . Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Κορινθίας στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ ανά έτος (2002-2008) 

Σύμφωνα με το Κ.Ε.Κ. Αυτοδιοίκησης Κορινθίας, οι τομεις 

ανάπτυξης αυτών των επιχειρησιακών προγραμμάτων αφορουσαν την 
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Κοινωνία της Πληροφορίας, την Απασχόληση και την Επαγγελματική 

Κατάρτιση , την Κοινοτική Πρωτοβουλία «EQUAL», την 

Ανταγωνιστικότητα, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Πελοποννήσου και το Επιχειρησιακό σχέδιο ολοκληρωμένης 

παρέμβασης αστική ς ανάπτυξης δυτικής εισόδου της πόλης της 

Κορίνθου/ Κατάρτιση (Πηγή: Κέντρο Επιμόρφωσης και Κατάρτισης 

Νομού Κορινθίας, Οι δράσεις του Κ.Ε.Κ. Νομού Κορινθίας στο Γ ' 

ΚΠΣ) . 

Η ερευνα επικεντρώθηκε επίσης, στην ηλικιακή ομάδα που 

συνήθως παρακολουθεί προγράμματα κατάρτισης, αλλά και στο 

εκπαιδευτικό επίπεδο των καταρτιζομένων . Όσον αφορά τις ηλικιακές 

ομάδες, τα 2 Κ.Ε.Κ. συμφωνούν ότι όλες οι ομάδες είναι εν δυνάμει 

καταρτιζόμενοι, δεν υπάρχει δηλαδή κάποια ομάδα που να παρακολουθεί 

περισσότερο από κάποια άλλη. Το εκπαιδευτικό επίπεδο των 

καταρτιζομένων διαφέρει μεταξύ των 2 Κ.Ε.Κ. Το Κ.Ε .Κ . 

Αυτοδιοίκησης Κορινθίας απαντά ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

καταρτιζομένων έχει τελειώσει Πρωτοβάθμια η Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση , ενώ το Ιδιωτικό Κ.Ε.Κ . απαντά αντιστοιχα ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό καταρτιζομένων έχει τελειώσει Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση ή κατέχει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Αξίζει να διερευνηθεί επίσης, το ποιες ομάδες καταρτιζομένων 

συναντά κανείς στα προγράμματα κατάρτισης. Υπάρχουν προγράμματα 
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που απευθύνονται σε εργαζόμενους, σε ανέργους καθώς και σε Ειδικές 

Κοινωνικές Ομάδες. Το Ιδιωτικό Κ.Ε.Κ. καταρτίζει όλες αυτές τις 

ομάδες και αναφέρει ενδεικτικά ότι στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες 

καταρτίζει Αθίγγανους. Το Κ. Ε.Κ. Αυτοδιοίκησης έχει καταρτίσει 

συνολικά 350 εργαζομένους, 1000 ανέργους και 120 άτομα που ανήκουν 

σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες. Ενδεικτικά, όσον αφορά τις Ειδικές 

Κοινωνικές Ομάδες, απαντά ότι καταρτίζει Παλλινοστούντες, 

Αθίγγανους και Μακροχρόνια ανέργους. 

Επιμόρφωση ανά καθεστώς Κοινωνικών Ομάδων 

ο Εργαζόμενοι 

Άνεργοι 

ο Ειδικές Κοινωνικ ές Ομάδες 

Γράφημα 3: Καταρτιζόμενοι στο Κ.Ε.Κ. Αυτοδιοίκησης Κορινθίας 

ανά το καθεστώς εργασίας τους 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα Κ.Ε . Κ. αναλαμβάνουν την 

προώθηση στην απασχόληση ανέργων καταρτιζόμενων με στόχο την 

καταπολέμηση τη ς ανεργίας που είναι και ένας από τους πρωταρχικούς 

σκοπούς ίδρυσης των Κ.Ε.Κ. Το Ιδιωτικό Κ.Ε.Κ . στην προσπάθεια του 
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αυτη, αναρτά ανακοινώσεις σε εφημερίδες, παραχωρεί συστατικές 

επιστολές για τους ανέργους καταρτιζόμενους σε επιχειρήσεις και 

ενημερωνει την ιστοσελίδα του σχετικα με την υλοποίηση νέων 

προγραμμάτων . Το Κ.Ε . Κ. Αυτοδιοίκησης Κορινθίας, από την άλλη 

πλευρά, ενημερώνει ταχυδρομικώς ή τηλεφωνικώς για τις υπάρχουσες 

θέσεις εργασίας και ενημερωνει την ιστοσελίδα του. Παράλληλα , 

λειτουργεί Τμήμα Προώθησης στην Απασχόληση το οποίο ασχολείται 

αποκλειστικά με την προώθηση των άνεργων καταρτιζόμενων στην 

εργασία. 

Όσον αφορά τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων, κρίθηκε αναγκαίο να 

εξεταστεί ο αριθμός τους αρχικα ανά θεματικό πεδίο. Έτσι, 

δημιουργήθηκαν τα Γραφήματα 4 και 5: 

ΚΕΚ 

Αυτοδιοίκησης 

Κορινθίας 

Εκπαιδευτές Ενηλίκων ανά Θεματικό Πεδίο 
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Γράφημα 4: Αριθμός Εκπαιδευτών Ενηλίκων ανα θεματικό πεδίο στο 

Κ.Ε.Κ. Αυτοδιοίκησης Κορινθίας. 
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Γράφημα 5: Αριθμός Εκπαιδευτών Ενηλίκων ανά θεματικό πεδίο στο 

Ιδιωτικό Κ.Ε .Κ. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι και στα δύο διαγράμματα οι Εκπαιδευτές 

Πληροφορικής είναι πολύ περισσότεροι από ότι οι υπόλοιπο ι 

Εκπαιδευτές Ενηλίκων. Αυτό συμβαίνει διότι τα προγράμματα 

κατάρτισης επιχειρουν να εισάγουν τις Νέες Τεχνολογίες γενικότερα 

στην κοινωνία και γι ' αυτό το λόγο υπάρχει πληθώρα προγραμμάτων 

κατάρτισης στην Πληροφορική. 

Ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί την έρευνα είναι τα κριτήρια με 

τα οποία επιλέγονται οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων από το εκάστοτε Κ.Ε.Κ . 
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' ' να διδάξουν στα προγραμματα του . Δύο κριτήρια θεωρήθηκαν 

σημαντικά: η κατοχή ή όχι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών και η 

προηγούμενη εμπειρία σε Κ.Ε.Κ. 

Το Κ.Ε.Κ. Αυτοδιοίκησης Κορινθίας υποστηρίζει οτι η 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι απαραίτητο προσόν για την επιλογ11 ενός 

Εκπαιδευτή Ενηλίκων σε καποιο πρόγραμμα. Ωστόσο και η 

προηγούμενη εμπειρία και συνεργασία είναι εξίσου σημαντικα για την 

πρόσληψή του. 

Το Ιδιωτικό Κ.Ε.Κ. δίνει με αριθμητικά στοιχεία την αναλογία των 

εκπαιδευτών ενηλίκων ανάλογα με τα προσόντα που προαναφέρθηκαν: 

Μεταπτυ ιακοί Τίτλοι Σπουδών 4 Εκπαιδευτές 
1 Ο Εκπαιδευτέ 

Επιλογή των εκπαιδευτών Ενηλίκων ανά προσόντα 

ο 11/ε ταπτυχιακοi "Τίτλοι Σπουδών 

Προϋπ ηρεσiα στα Κ.ΕΚ. 
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Γράφημα 6: Η επιλογή των Εκπαιδευτών Ενηλίκων με βάση τα 

προσόντα: Μεταπτυχιακός Τίτλος, Προϋπηρεσία στο Κ.Ε.Κ . για το 

Ιδιωτικό Κ.Ε.Κ. 

Το ζήτημα που τίθεται παρακάτω είναι αυτό της Πιστοποίησης των 

δεξιοτήτων που αποκτούν οι καταρτιζόμενοι μετά το πέρας των 

προγραμμάτων. Ζητήθηκε από τα δύο Κ.Ε.Κ. να αναφέρουν με ποιους 

τρόπους πιστοποιούν τις γνώσεις των καταρτιζομένων στα προγράμματά 

τους και εάν υπάρχει αναγνώριση της συγκεκριμένης πιστοποίησης από 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 

Όσον αφορά στις δεξιότητες πληροφορικής, το Κ.Ε .Κ. 

Αυτοδιοίκησης πιστοποιεί τις γνώσεις των καταρτιζομένων με τα πτυχία 

ECDL, CAMBRIDGE και ACT Α που είναι αναγνωρισμένα από όλους 

τους φορείς και το Ιδιωτικό Κ.Ε .Κ . με το πτυχίο CAMBRIDGE. Όταν 

πρόκειται για Πιστοποίηση της επάρκειας στην Ελληνική Γλώσσα, το 

πτυχίο που χορηγείται και από τα 2 Κ.Ε.Κ . είναι το Πιστοποιητικό 

Ελληνομάθειας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, επίσης 

αναγνωρισμένο από όλους τους φορείς . 

Τέλος, τους ζητήθηκε να αναφερθούν σε ενδεχόμενες συνεργασίες 

με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. Το Ιδιωτικό Κ.Ε . Κ. συνεργάζεται με 5 

δημόσιους και 1 Ο ιδιωτικούς φορείς, ενώ το Κ.Ε.Κ. Αυτοδιοίκησης έκτος 

από την συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς εντός και εκτός 
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Νομού, έχει συνάψει συνεργασιες και με διακρατικούς φορεις της 

Γερμανίας και της Κύπρου. 

6. Τα συμπεράσματα της έρευνας 

6.1. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

Αρχικά, όπως αναφέρθηκε πολλές φορές μέχρι τώρα στην εργασία, 

η έρευνα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να δώσει πληροφορίες σχετικά με το 

ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται στα Κ.Ε .Κ., τις υποδομές των Κ.Ε.Κ . 

και τα προγράμματα των Κ.Ε.Κ. στο Νομό Κορινθίας. Τα δύο Κ.Ε. Κ. 

που συμμετείχαν στην έρευνα βοήθησαν ώστε να αναδειχθούν αυτές οι 

τρεις παράμετροι. 

Όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό, καταρχήν, το κάθε Κ.Ε .Κ. 

επανδρώνεται με ένα εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο είναι με τέτοιον 

τρόπο εκπαιδευμένο (για παράδειγμα, ο Υπεύθυνος Ε.Κ.Ο.) ώστε να 

απευθύνεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Επιπρόσθετα, το επίπεδο 

σπουδών είναι πολύ υψηλό , ιδιαίτερα για το Διευθυντικό προσωπικό και 

τους Εξωτερικούς Συνεργάτες (στους οποίους εμπεριέχονται και οι 

Εκπαιδευτές Ενηλίκων). 

Αναφορικά με τις υποδομές, αξίζει να σημειωθεί ότι για να 

πιστοποιηθεί ένα Κ.Ε .Κ. θα πρέπει εκτός από την πρόβλεψη για την 

εύκολη πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλους τους χώρους 
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του Κ.Ε.Κ. , την ύπαρξη βιβλιοθήκης και εργαστηρίου υπολογιστών, το 

Κ.Ε.Κ . θα πρέπει να πληρεί και άλλες προϋποθέσεις (βλ. σελ. 100- 1Ο1 ). 

Τέλος, αναφορικα με τα προγράμματα κατάρτισης, 

παρατηρήθηκαν αρκετές διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο Κ.Ε .Κ . 

Αρχικά, ο αριθμός των καταρτιζομένων διαφέρει τόσο όσον αφορά την 

συγκεκριμένη περίοδο που διεξήχθη η έρευνα, όσο και κατά μέσο όρο 

ανά θεματικό πεδίο . Διαφέρει επίσης, το επίπεδο εκπαίδευσης των 

καταρτιζομένων μεταξύ των δύο Κ.Ε.Κ. Το Ιδιωτικό Κ.Ε.Κ. συνήθως 

παρέχει προγράμματα κατάρτισης σε άτομα με επίπεδο εκπαίδευσης 

μέχρι και Τριτοβάθμια, ενώ από την άλλη , το Κ.Ε.Κ. Αυτοδιοίκησης 

Νομού Κορινθίας το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων που καταρτίζει είναι 

μέχρι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι το Ιδιωτικό Κ.Ε.Κ. μεταξύ των 

ευάλωτων ομάδων, έχει απαντήσει ότι κυρίως καταρτίζει Αθίγγανους, 

ενώ το Κ.Ε.Κ . Αυτοδιοίκησης Νομού Κορινθίας καταρτίζει τις 

περισσότερες φορές ανέργους . Συμπερασματικά, το πρώτο δίνει 

περισσότερη έμφαση στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού 

και το δεύτερο στην καταπολέμηση της ανεργίας. Αναφορικά με τους 

Εκπαιδευτές Ενηλίκων, ανά θεματικό πεδίο , οι περισσοτεροι με τους 

οποίους συνεργάζονται και τα δύο Κ .Ε.Κ. ανήκουν στο πεδίο της 

Πληροφορικής και τη ς Οικονομίας- Διοίκησης. Αυτό, ίσως, συμβαίνει 
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διότι τα περισσοτερα προγράμματα που εγκρίθηκαν απο το Γ ' ΚΠΣ 

αφορούσαν την Κοινωνία της Πληροφορίας και τη Διοίκηση. 

Εν κατακλείδι, σχετικά με την Πιστοποίηση, τα δύο Κ.Ε.Κ. 

χορηγούν στους καταρτιζόμενους πτυχία αναγνωρισμένα από δημόσιους 

και ιδιωτικούς φορείς τα οποία διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα που 

παρακολουθούν. Για παράδειγμα, οι παλλινοστούντες που 

παρακολουθούν προγράμματα Ελληνικής Γλώσσας, παίρνουν 

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, το οποίο μάλιστα χορηγειται από το 

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

7. Προτάσε ις για συζήτηση στο μέλλον 

Η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώθηκε σε τρεις άξονες : το 

ανθρώπινο δυναμικό των Κ.Ε.Κ., τις υποδομές τους και τα προγράμματα 

κατάρτισης που προσφέρουν αναφορικά με τους καταρτιζόμενους, τους 

εκπαιδευτές και την Πιστοποίηση. 

Ωστόσο η χαρτογράφηση αυτή, περιλάμβανε δύο Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης που έδωσαν γενικές πληροφορίες για τον 

τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους. Κρίνεται έτσι σκόπιμο να 

πραγματοποιηθεί μία μεγαλύτερη έρευνα η οποία να περιέχει γνώμες και 

απόψεις των καταρτιζομένων ή των Εκπαιδευτών Ενηλίκων για τα 

προγράμματα κατάρτισης, το ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές των 

Κ.Ε.Κ. 
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Επίσης, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μία έρευνα, η οποία να 

περιέχει αξιολογήσεις των Εκπαιδευτών Ενηλίκων , των καταρτιζομένων 

ή των στελεχών των Κ.Ε.Κ. για το έργο της Δια Βίου Μάθησης 

γενικότερα στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ. 
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ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΑ 

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 1: Η ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

Αγαπητέ συνάδελφε, 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μία προσπάθεια 

αποτύπωσης της κατάστασης λειτουργίας των Κέντρων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης στα πλαίσια της Διπλωματικής 

Εργασίας με τίτλο «Οι πολιτικές της Δια Βίου Μάθησης και τα 

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Μια χαρτογράφηση και 

μελέτη των δραστηριοτήτων τους στο Νομό Κορινθίας», η οποία 

πραγματοποιείται στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. Απευθυνόμαστε σε στελέχη των Κέντρων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης του Νομού Κορινθίας, η συμβολή 

των οποίων θεωρείται μέγιστης σημασίας για την καταγραφή 

στοιχείων που αφορούν αποκλειστικά στον τρόπο οργάνωσης και 

λειτουργίας των Κ.Ε .Κ . 

Οι ερωτήσεις έχουν σχέση τόσο με την οργάνωση των 

προγραμμάτων όσο και με τις υποδομές των Κέντρων . 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Δεν υπάρχει ορισμένος χρόνος συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου , ωστόσο για να λειτουργήσει σωστά, οι 

απαντήσεις θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν αυθόρμητες. 

Διαβάζοντας προσεκτικά την ερώτηση πολλαπλής επιλογής, 

σημειώνετε με ένα Χ την απάντηση που επιθυμείτε, ενώ στις 

ερωτήσεις συμπλήρωσης σημειώνετε τον κατάλληλο αριθμό στο 

κάθε κουτάκι. Στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου , απαντάτε εν 

συντομία σε μία παράγραφο. 
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Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανώνυμα και 

αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

pmanoliou@gmail.coιη. για χάρη του Κ.Ε .Κ. που συμπληρώνεται. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία 

Με εκτίμηση, 

Πηγή Μανωλιού 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

Α)ΓΕΝΙΚΑ 

1) Υπό ποιο νομικό καθεστώς λειτουργεί το Κέντρο 

Επαγγελματικής Κατάρτισης που εργάζεστε; 

Δημόσιο D 

Ιδιωτικό D 

2) Σε ποια κατηγορία Κ.Ε.Κ. ανήκει (κλαδικά, 

θεματικά, υγείας/ περιβάλλοντος). Αν ανήκει στα 

θεματικά Κ.Ε.Κ. σε ποια θεματικά πεδία 

εξειδικεύεται; 

Κλαδικά D 
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Θεματικά D 

(Πεδία 

Εξειδίκευσης .......... . ... .. ........ . . .. ... . ...... ..... . ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 

Υγείας- Περιβάλλοντος D 

Β) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

1) Όσον αφορά το προσωπικό που απασχολείται στο 

Κ.Ε.Κ.: 

ι. Πόσες και ποιες θέσεις προβλέπονται από το γενικό 

οργανόγραμμα για τα Κ.Ε.Κ. βάσει της νομοθεσίας; 

11 . Ποιες θέσεις από αυτές που προβλέπονται 

στελεχώνονται από υπαλλήλους στο Κ.Ε.Κ . που 

ανήκετε; 
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ι11. Ποιος είναι ο αριθμός των εργαζομένων ανα 

εκπαιδευτικό επίπεδο και ανα τη θέση που 

καταλαμβάνει; 

Διοικητικό Προσωπικό 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Διδακτορικός Τίτλος 

Διευθυντικό Προσωπικό 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Διδακτορικός Τίτλος 

D 
D 
ο 

D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 

Εξωτερικοί συνεργάτες (πχ. εκπαιδευτές ενηλίκων, 

συντονιστές έργου κτλ) 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Διδακτορικός Τίτλος 

ο 

D 
D 
D 
D 
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Γ) ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

1) Αναφορικά με τις υποδομές: 

1. Υπάρχει εργασηΊριο υπολογιστών; 

ΝΑΙ Ο ΟΧΙ Ο 

11. Υπάρχει βιβλιοθήκη ; 

ΝΑΙ Ο ΟΧΙ ο 

111. Υπάρχει πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση στην 

πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες; 

ΝΑΙ ο ΟΧΙ ο 

lν . Τι προβλέπεται για την πιστοποίηση των αιθουσών 

και του κτιρίου γενικότερα ; 

Δ) ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ 

1) Σε ό,τι αφορά στα προγράμματα: 

1. Ποιος ειναι ο αριθμός των καταρτιζομένων που 

επιμορφώνονται συνολικά στο Κ.Ε.Κ. αυτό το 

διάστημα; 
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11 . Ποιος είναι ο αριθμός των καταρτιζομένων κατά 

μέσο όρο ανά θεματικό πεδίο; 

ι11. Ποιος είναι ο αριθμός των καταρτιζόμενων ανάλογα 

με την ηλικιακή τους ομάδα; 

18-25 
31-35 
41-45 

D 
D 
D 

26-30 D 
36-40 D 
46 και άνω D 

ιν. Ποιος είναι ο αριθμός των καταρτιζόμενων ανάλογα 

με το επίπεδο εκπαίδευσης τους; 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Διδακτορικός Τίτλος 

D 
D 
D 
D 
D 

ν . Ποιος είναι ο αριθμός των καταρτιζόμενων ανάλογα 

με το καθεστώς εργασίας τους; 

Εργαζόμενοι D 
Άνεργοι D 
Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες D 
(Αν ανήκουν σε ειδικές κοινωνικες ομάδες, 

αναφερετε 

ενδεικτικά: ..... . ...... . . . . . .. . ......... . ............. .. .. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ) 
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νι . Σε περιπτώσεις όπου οι ομάδα των καταρτιζομένων 

ανήκει σε ανέργους, με ποιον τρόπο γίνεται η 

προώθηση στην απασχόληση/ προτάσεις για θέσεις 

εργασίας με αποτέλεσμα την καταπολέμηση της 

ανεργιας; 

vii. Ποιος είναι ο αριθμός των εκπαιδευτών ενηλίκων 

ανά θεματικό πεδίο ; 

Θεματικό Πεδίο: 

Περιβάλλον 

Υγεία και Πρόνοια 

Πολιτισμός και Αθλητισμός 

Οικονομία και Διοίκηση 

Πληροφορική 

Τουριστικά 

Αγροτικά 

Τεχνικά/ Μεταφορών 

ο 

ο 

ο 

ο 
ο 

ο 

ο 

ο 

11 . Ποιος είναι ο αριθμός των εκπαιδευτών ενηλίκων 

ανάλογα με τα παρακάτω προσόντα ; 

Α) 

Β) 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών 

Προϋπηρεσία στα Κ.Ε.Κ. 

ο 

ο 
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Ε) Συνεργασίες 

111. Όσον αφορά τις δεξιότητες που αποκομίζει ο κάθε 

καταρτιζόμενος απο τα προγράμματά σας 

πιστοποιούνται με κάποιον τρόπο και αν ναι, με 

ποιον; 

ιv. Υπάρχει αναγνώριση της συγκεκριμένης 

πιστοποίησης σε ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς; 

ΝΑΙ ο ΟΧΙ ο 

1) Ποιος είναι ο αριθμός των συνεργασιών που 

πραγματοποιούνται μεταξύ του Κ.Ε.Κ. σας με άλλα 

Κ.Ε.Κ. εκτός Νομού ή με άλλους δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς; 

Δημόσιοι φορείς Ο 

Ιδιωτικο ί φορείς Ο 

Άλλο Ο 

Αναφέρετε . .... . .. .. .. . . ........ . ........... ........ .. . ........ . . . . 

Ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία, 

Πηγή Μανωλιού 
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ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 2: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ, ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ-

ΓΝΩΣΕΩΝ-ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

124 



26391 

11 111 11 11 11111111 11111111111111111111 11111 11111 111111111111111 111111 1111 11 111 11 111 1111111111111 

0 201 9 1.\301 2050008 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1914 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αριθμ. σικ. 113708 

Σύστημα Πιστοποίησης Προγραμμάτων , Γνώσεων, 
Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του "Κώδικα Νομοθε

σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π .δ . 63/2005 
(ΦΕΚ Α 98). 

2. Την υπ' αριθμ . Υ1 /10.3.2004 απόφαση του Πρωθυ
πουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορι

σμός της σειράς τάξης των Υπουργε ίων• (ΦΕΚ 5138/ 
10.3.2004) 

3. Τις διατάξεις του π.δ . 368/1989 "Οργανισμός Υπουρ
γείου Εργασίας. (ΦΕΚ 163/Α/16 .6 .1989) όπως ισχύει 

4. Το π .δ . 178/2000 (ΦΕΚ 165 Α 14.7.2000) "Οργανισμός 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 

5. Το π.δ . 81/20.3.2002 (ΦΕΚ 57, τ.Α , 21.3.2002) "Συγχώ
νευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονο
μ ικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. 

6. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οι

κονομικών. υπ' αριθμ . 37930 /ΔΙΟΕ 1264 (ΦΕΚ 1432/Β/ 
14.10.2005). 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2150/1993 "Εθνικό 
Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις• (ΦΕΚ 98/Α) 

8. Τις διατάξεις του Άρθρου 18 παρ. 3 & 4 του ν . 

2224/1994 "Ρύθμ ιση Θεμάτων Εργασίας , συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων κλπ.• (ΦΕΚ 112/Α) 

9. Την υπ' αριθμ. Ε2000/3405/28.11.2000 απόφαση σχε

τικά με την Έγκριση Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για 
τις Κοινοτικές Διαρθρωτικές Παρεμβάσεις στις περι
φέρειες που υπάγονται στον Στόχο 1 στην Ελλάδα και 
ειδικότερα το Κεφ.4 παρ.3.1. περί αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για 
τον συντονισμό των παρεμβάσεων που συγχρηματοδο
τούνται από το ΕΚΤ στον τομέα της απασχόλησης 

10. Τις αποφάσε ις της Ε.Ε. με τις οποίες εγκρίθηκαν 

30 Δεκεμβρ ίου 2005 

τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΚΠΣ 2000-2006, 
που εμπεριέχουν πόρους Ε .Κ.Τ . κα ι την απόφαση της 
Ευρ. Επιτροπής Ε (2001) 38/9.3.2001 που εγκρίνει το Ε .Π 
«Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση. 

11. Το συμπλήρωμα προγραμματισμού του Ε.Π "Απα
σχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση. όπως εγκρί
θηκε με την απόφαση της 4ης Επιτροπής Παρακολού
θησης της 8.11.2004 

12. Το ν. 2860/2000 "Διαχείριση , παρακολούθηση και 
Έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 251Α/14 .11.2000) όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 17 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266 Α/20.1 1.2003) 
και την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν . 3260/2004 (ΦΕΚ Α 
151/6.8.20 04) 

13. Το ν. 2874/200 0 «Προώθηση στην απασχόληση και 
άλλες διατάξεις•, άρθρο 3 (ΦΕΚ286Α/29 .1 2.2000) 

14. Την υπ' αριθμ . 107900/16.3.20 01 κο ινή υπουργική 

απόφαση (ΦΕΚ 599/τ.Β /21 .5.2 001 ), περ ί σύστασης και 
λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντον ισμού και 
Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ όπως τροποποιήθηκε 

με την υπ' αριθμ . 190619/19.11.2003 (ΦΕΚ 1700 Β/19.1 1.2003) 

όμοια Απόφαση 

15. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν . 2469/1997 (Φ.Ε .Κ . 
38Α/14.3 .1997) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 21 παρ. 5 του ν . 2639/1998, με το άρθρο 23 παρ. 2 
του ν . 2819/2000 (Φ.ΕΚ 84Α/13 .3.200 0) κα ι με το άρθρο 
34 του ν . 2874/2000 (Φ.ΕΚ 286Α/29.12.2000) 

16. Τις διατάξεις του π.δ . 67 (Φ .Ε .Κ . 61Α/21 .4.1997) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

17. Τον υπ' αριθμ. 1260/1999 Κανον ισμό του Συμβου

λίου της 21 .6.1999 "Περί γενικών διατάξεων για τα Δι
αρθρωτικά Ταμεία· 

18. Τον Κανονισμό 1159/2000 της Επιτροπής της 
30.5.2000 για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιό
τητας που πρέπε ι να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχε

τικά με τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων 
19. Τον Κανονισμό 1784/1999 του Ευρωπαϊκού Κο ινο

βουλίου και του Συμβουλίου της 12.7.1999 σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

20. Την υπ' αριθμ 112392/1.11.2004 (ΦΕΚ 1813/Β/8.12.2004) 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο

μικών και Απασχόλησης κα ι Κοινωνικής Προστασίας 

με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθμ 112809/18.6.2002 
κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικο-



26392 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

νομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

για το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης , Αξιολόγησης , Πα

ρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελ

ματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το 

ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ , (2000-2006), για όλα τα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπερ ιέχουν δράσεις 
Κατάρτισης,, 

21. Την υπ' αριθμ. 112501/9.11.2004 (ΦΕΚ 1690/Β/15.11.2004) 

Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας "Σύστημα Διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώ

ου Αξιολογητών ( Ε .Μ .Α . ) του Υπουργείου Απασχόλησης 

κα ι Κοινωνικής Προστασίας (σε αντικατάσταση των με 

αριθμό 106543/16.4.1998, 111531/18.6.1999 και 4032/26.7.2001 
Αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων) 

22. Την υπ' αριθμ. 105128/8.1.2001 (ΦΕΚ 6/Β/9.1.2001) 

"Προδιαγραφές συγκρότησης Μητρώου Εκπαιδευτών/ 

τριών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης". 

Τον Προγραμματισμό και καθορισμό των αναγκών σε 

πιστοποιημένες δομές συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης όπως ισχύει 
23. Την υπ' αριθμ. 317/1/4.7.2005 Απόφαση του Δ.Σ. του 

Εθνικού Κέντρου Πιστοπο ίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελ

ματικής Κατάρτισης (Ε. ΚΕ.ΠΙΣ.) με την οποία προτείνεται 

το Σύστημα Πιστοπο ίησης Προγραμμάτων, Γνώσεων , 

Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων 

24. Το υπ' αριθμ. 5060/1.8.2005 έγγραφο του Εθνικού 
Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ε.ΚΕ .ΠΙΣ.) με το οποίο μας διαβιβάστηκε η 

ανωτέρω απόφαση του Δ. Σ. 

25. Τις διατάξεις του ν. 3191/2003 "Εθνικό Σύστημα 
Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρ

τισης με την Απασχόληση" (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε . Κ.Α.) καθώς και τον 

ν. 3369/171Α/6 .7.2005 "Συστηματοποίηση της Δια βίου 
Μάθησης και άλλες διατάξεις" 

26. Την υπ' αριθμ. 23202/20.12.2004 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα : 

"Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τον συντονισμό και 

την παρακολούθηση της ενοποίησης των συστημάτων 

πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών, εκπαιδευτών , 

δομών και επαγγελματικών προσόντων στο πλαίσιο της 
σύνδεσης της αρχικής με τη συνεχιζόμενη επαγγελμα

τική κατάρτιση και με την αγορά εργασίας". 

27. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 
Α 291) "Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λει 

τουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 

άλλες διατάξεις. 

28. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο

λογισμού, αποφασίζουμε: 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΣΚΟΠΟΣ 

1.1. Σκοπός του συστήματος πιστοποίησης προγραμ
μάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο 

πλαίσιο της δια βίου κατάρτισης είναι: 

• Η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων του 
ανθρώπινου δυναμικού της χώρας καθώς και η διευ-

κόλυνση της ένταξης των ανέργων και των ευάλωτων 

κοινων ικά ομάδων στην απασχόληση 

• Η ενίσχυση της αξιοπιστίας της συνεχιζόμενης επαγ

γελματ ικής κατάρτισης και η στενότερη σύνδεσή της 

με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας 

•Η διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότη

τας των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου κατάρτισης 

1.2. Ο σκοπός επιτυγχάνεται με: 

•Την άμεση σύνδεση του περιεχομένου των προγραμ
μάτων επαγγελματικής κατάρτισης με τα αντίστοιχα 

επαγγελματικά περιγράμματα 

• Τη θεσμοθέτηση μεθόδων, προδιαγραφών και κρ ι

τηρίων αξιολόγησης των προγραμμάτων δ ια βίου κα

τάρτισης τα οποία εγγυώνται την ποιότητα των προ

γραμμάτων αυτών 

•Την ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων πιστοποί

ησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τα οποία 

συμβάλλουν στην αναγνωρισιμότητα από την αγορά 

εργασίας των επαγγελματικών προσόντων που απο

κτώνται στο πλαίσιο δια βίου κατάρτισης 

• Την ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων 

στο σύστημα της δια βίου κατάρτισης 

1.3. Με την παρούσα απόφαση ορίζονται: 
• Οι όρο ι , οι προϋποθέσε ις και οι διαδικασίες πιστο

ποίησης Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης καθώς και 

• Οι διαδικασίες πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων των καταρτιζομένων 

1.4. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης λειτουργούν 
συμπληρωματικά και υποστηρίζουν την εφαρμογή του 

ν . 3191 /2003 «Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελ
ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχό

ληση,, (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) καθώς και τον ν. 3369/171Α/6.7.2 005 

«Συστηματοποίηση της Δια βίου Μάθησης και άλλες 

διατάξεις•. 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

2.1. Ως Δια Βίου Κατάρτιση ορίζεται το σύστημα που 
αποσκοπεί στην κατάρτιση ή/και επανακατάρτιση του 

ανθρώπινου δυναμικού η οποία : 

1) στο πλαίσιο της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτι
σης , παρέχει βασικές επαγγελματικές γνώσεις και δε

ξιότητες σε ειδικότητες ή και σε εξειδικεύσεις, για την 

ένταξη , επανένταξη , επαγγελματική κινητικότητα στην 

αγορά εργασίας και την εν γένει ανέλιξη του ανθρώ

πινου δυναμικού 

11) στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή/και αναβαθ

μίζει γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τα 

άλλα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης κα ι κα

τάρτισης ή/και από επαγγελματική εμπειρία, με στόχο 

την ένταξη ή/και επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη 

διασφάλιση της εργασίας , την επαγγελματική ανέλιξη 

και την προσωπική ανάπτυξη 

2.2. Ως Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κα
τάρτισης, στο πλαίσιο της Δια Βίου Κατάρτισης, ορίζεται 
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κάθε οργανωμένη διαδικασία η οποία σχεδιάζεται και 

παρέχεται από έναν πιστοποιημένο φορέα κατάρτισης, 

βασίζεται στο αντίστοιχο πιστοποιημένο περίγραμμα 

του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας στην οποία το 

πρόγραμμα απευθύνεται και αποσκοπεί στην παροχή, 

εκσυγχρονισμό ή/και αναβάθμιση γνώσεων, δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων συμπληρωματικών προς την τυπική εκ

παίδευση, την αρχική επαγγελματική κατάρτιση και την 

προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία. 

2.3. Ως πιστοποίηση προγράμματος Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης , στο πλαίσιο της Δια Βίου 

Κατάρτισης ορίζεται: 

- Η θέσπιση προδιαγραφών ως προς τους στόχους , το 

περιεχόμενο, τα αποτελέσματα και τους απαραίτητους 

για την υλοποίηση του προγράμματος πόρους 

- Η θέσπιση και εφαρμογή διαφανών και αξιόπιστων 
διαδικασιών αξιολόγησης του προγράμματος για την 

επιβεβαίωση της τήρησης των απαιτούμενων προδια

γραφών καθώς και 

- Η διαδικασία έγκρισης και επικύρωσης του προ

γράμματος από το Ε.ΚΕ .ΠΙΣ. ως αρμόδιου φορέα πι

στοποίησης 

Η πιστοπο ίηση ενός προγράμματος διασφαλίζει τη 

δυνατότητα παροχής και απόκτησης των απαιτούμενων 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την άσκηση 

μιας επαγγελματικής δραστηριότητας. 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΔΙΚΑΙΟγΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

3.1. Δικαίωμα υποβολής προγράμματος προς πιστοποί
ηση έχουν οι φορείς που είναι πιστοποιημένοι από το 

Ε .ΚΕ.ΠΙΣ. βάσει των εκάστοτε ισχυόντων Συστημάτων 

Πιστοποίησης και Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 

Φορέων. 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

4.1. Κεντρικός στόχος των προγραμμάτων Συνεχι
ζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η παροχή, 

συμπλήρωση ή/και αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιο

τήτων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν από τα άλλα 

συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρ

τισης καθώς και από επαγγελματική εμπειρία . Βασική 

προϋπόθεση για την πιστοποίηση ενός προγράμματος 

αποτελεί η σύνδεση του περιεχομένου του με το πιστο

ποιημένο περίγραμμα του αντίστοιχου επαγγέλματος 

ή με τμήμα αυτού. 

42. Η δομή των προγραμμάτων διαρθρώνεται ως 
εξής: 

• Άξονας 1: Περιγραφή προγράμματος 
• Άξονας 2: Περιεχόμενο προγράμματος 
• Άξονας 3: Αξιολόγηση γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων 

4.3. Άξονας 1: Περιγραφή Προγράμματος 

4.3.1. Στον άξονα αυτό αναπτύσσεται και τεκμηριώ
νεται: 

• Η επιλογή του συγκεκριμένου τμήματος του επαγ
γελματικού περιγράμματος 

• Ο σκοπός του προγράμματος 
• Οι στόχοι του προγράμματος - αναμενόμενα απο

τελέσματα σε επίπεδο γνώσεων , δεξιοτήτων και ικα

νοτήτων των καταρτιζομένων μετά το πέρας της κα

τάρτισης 

• Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των καταρτιζομένων 

•Τα χαρακτηριστικά καταρτιζομένων - Προαπαιτού

μενα παρακολούθησης 

• Η διάρκεια του προγράμματος . Η διάρκεια και το 

περιεχόμενο του προγράμματος ε ίναι δυνατό να διαφο 

ροποιείται και να προσδιορίζεται αντίστοιχα , σύμφωνα 

με τις κατηγορίες των καταρτιζομένων βάσει των χα

ρακτηριστικών τους 

4.4. Άξονας 2: Περιεχόμενο Προγράμματος 

4.4.1. Στον άξονα αυτό αναπτύσσεται το περιεχόμενο 
του προγράμματος , όπως αναλύεται σε εκπαιδευτικές 

ενότητες και ακολούθως σε αντικείμενα κατάρτισης, 

καθώς και οι προδιαγραφές υλοπο ίησής τους. 

Αναλυτικότερα , ο άξονας διαρθρώνεται ως εξής: 

• Εκπαιδευτικές Ενότητες 
Για κάθε εκπαιδευτική ενότητα γίνεται: 

ί) Παρουσίαση και ανάπτυξη του περιεχομένου της 

ίί) Τεκμηρίωση και συσχετισμός της με τις προδιαγρα

φές των επαγγελματικών λειτουργιών (Standards) καθώς 
και με τα κριτήρια επαγγελματικής ανταπόκρισης όπως 

αναπτύσσονται στο επαγγελματικό περίγραμμα 

ίίί) Προσδιορισμός των αναμενόμενων αποτελεσμάτων 

σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε 

συνάρτηση με τα κριτήρια επαγγελματικής ανταπό
κρισης 

ίν) Παράθεση σχετικού εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου 

ή/και ηλεκτρονικού) ή/και ενδεικτικής βιβλιογραφίας 
ν) Προσδιορισμός της διάρκειας σε ώρες 

νί) Προσδιορισμός των τίτλων των αντικειμένων κατάρ 

τισης που εντάσσονται στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική 

ενότητα, με συγκεκριμένη αναφορά στα ακόλουθα : 

• Προφίλ εκπαιδευτών 
• Μεθοδολογία υλοποίησης του αντικειμένου κατάρ

τισης (θεωρία-πρακτική) 

• Εκπαιδευτικές τεχνικές κατάλληλες γ ια την εκπαί

δευση ενηλίκων 

• Υλικοτεχνικός εξοπλισμός και διαθέσιμοι πόροι 
Για το σύνολο του προγράμματος θα παρουσιάζεται 

ο απαιτούμενος υλικοτεχνικός εξοπλισμός καθώς οι 

αναγκαίοι για την υλοποίηση του προγράμματος πόροι 

(ανθρώπινοι και υλικοQ 

4.4.1. Στην περίπτωση που η διάρκεια και το περιεχό
μενο του προγράμματος διαφοροποιούντα ι σύμφωνα με 

τις κατηγορίες των καταρτιζομένων βάσει των χαρακτη

ριστικών αυτών, θα πρέπε ι να παρουσιασθούν με σαφή
νεια τα σημεία διαφοροποίησης του προγράμματος . 

4.5. Άξονας 3: Αξιολόγηση Γνώσεων, Δεξιοτήτων και 

Ικανοτήτων 

4.5.1. Στον άξονα αυτό και με στόχο την επιβεβαίωση 
της απόκτησης των αναμενόμενων γνώσεων, δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων, παρουσιάζονται: 

• Οι τρόποι αξιολόγησης/εξέτασης των καταρτιζο
μένων (π.χ . παρατήρηση , γραπτή ή προφορική εξέταση 
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κ.α.) σε αντιστοιχία με τους υποδεικνυόμενους από το 

επαγγελματικό περίγραμμα , που αφορούν στο σύνολο 

του περιεχομένου του προγράμματος 

• Ενδεικτικές ερωτήσεις/θέματα εξέτασης 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

5.1. Ο φορέας υποβάλλει στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. σφραγισμένο 
φάκελο που περιλαμβάνει σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο, 

αντίγραφο) και σε ηλεκτρονική μορφή, το προς πιστο

ποίηση πρόγραμμα. 

5.2. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καταβάλλουν σε τραπε
ζικό λογαριασμό του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., για κάθε υπό πιστοποί

ηση πρόγραμμα , χρηματικό ποσό το ύψος του οποίου 

καθορίζεται με απόφαση του Δ. Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

5.3. Διαδικασία Αξιολόγησης Προγράμματος 
5.3.1. Ο φάκελος του προς πιστοποίηση προγράμμα

τος προωθείται αρμοδίως για αξιολόγηση , στις Ειδικές 

Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων, που συγκροτούνται για 

τον σκοπό αυτό με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ .ΠΙΣ. Οι 

αξιολογητές - εμπειρογνώμονες που απαρτίζουν τις 

Ειδικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων αντλούνται από 

το Μητρώο Αξιολογητών του Ε.ΚΕ .ΠΙΣ. ή/και το Μητρώο 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

5.3.2. Η σύνθεση των Ειδικών Επιτροπών Εμπειρογνω
μόνων έχει ως εξής : 

eΈνα (1) στέλεχος του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. , ή των αρμόδιων υπη

ρεσιών για την εφαρμογή, τον συντονισμό, τον έλεγχο 

και την αξιολόγηση των δράσεων κατάρτισης και προώ

θησης της απασχόλησης του Υπουργείου Απασχόλησης 

και Κοινωνικής Προστασίας 

•Ένας εμπειρογνώμονας από το Μητρώο Αξιολο

γητών του Ε.ΚΕ.πιΣ. ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει 

εναλλακτικά τα ακόλουθα : 

•Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ /ΑΤΕΙ) ή/και 

Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master ή Διδακτορικό) 
σε θέμα συναφές με το αντικείμενο του προγράμματος 

και πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία συναφή με το 
αντικείμενο σπουδών 

• Δεκαετή (10) επαγγελματική εμπειρία συναφή με 
το αντικείμενο του προγράμματος . Αφορά στις περι

πτώσεις που για το συγκεκριμένο επάγγελμα του υπό 

πιστοποίηση προγράμματος δεν υφίσταται τίτλος σπου

δών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

•Ένας εμπειρογνώμονας από το Μητρώο Αξιολογη

τών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ή/και το Μητρώο Εκπαιδευτών Ενη

λίκων του Ε.ΚΕ . ΠΙΣ. , ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα 

ακόλουθα: 

•Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (AEl /ATEI) ή/και 

Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master ή Διδακτορικό) 
Παιδαγωγικών Σπουδών με κατεύθυνση/ειδίκευση στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων ή/και Δια Βίου Εκπαίδευση ή/και 

Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και τριετή (3) επαγγελματική 
εμπειρία συναφή με το/α αντικείμενο/ο των σπουδών 

5.3.3. Το έργο των Ειδικών Επιτροπών Εμπειρογνωμό

νων συνίσταται στον έλεγχο και την αξιολόγηση των 

προδιαγραφών των υπό πιστοποίηση Προγραμμάτων 

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης , έτσι όπως 

αυτές αναπτύσσονται στους ακόλουθους άξονες : 

Άξονας 1 Περιγραφή Προγράμματος 

Άξονας 2 Περιεχόμενο Προγράμματος 

Άξονας 3 Αξιολόγηση Γνώσεων - Δεξιοτήτων -
Ικανοτήτων 

5.3.3.1. Σε περίπτωση που τα μέλη των ειδικών επι
τροπών εμπειρογνωμόνων διαπιστώσουν ότι το υπό 

πιστοποίηση πρόγραμμα παρουσιάζει αδυναμίες ή/και 

ελλείψεις σε επιμέρους σημεία (ενδεικτικά: προφίλ εκ

παιδευτών σε συγκεκριμένο αντικείμενο κατάρτισης, 

προσδιορισμός της διάρκειας των εκπαιδευτικών ενο

τήτων κ.ά.) είναι δυνατό να ζητήσουν από τον φορέα να 

τροποποιήσει τα αντίστοιχα σημεία του προγράμματος 

και να αποστείλει εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών 
την αναμορφωμένη πρόταση - ως προς τα σημεία αυτά 
- στο Ε.ΚΕ .ΠΙΣ. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνο

νται κατά πλειοψηφία . 

5.3.3.2. Σε περίπτωση που ο φορέας που υποβάλλει 
πρόγραμμα για πιστοποίηση δεν ανταποκριθεί εντός 

του χρονικού διαστήματος των εξήντα (60) εργάσιμων 
ημερών και δεν αποστείλει την αναμορφωμένη πρόταση 

ή η αναμορφωμένη πρόταση δεν πληρεί τις απαιτούμε

νες προδιαγραφές, τότε το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται 

ελλιπές και δεν προωθείται περαιτέρω για αξιολόγηση 

και πιστοποίηση. 

5.3.4. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αποτυπώνεται 
σε Έντυπο Αξιολόγησης ξεχωριστά από κάθε μέλος 

της Επιτροπής και στη συνέχεια συντάσσεται κοινή Ει

σηγητική Έκθεση στην οποία αποτυπώνεται η τελική 

πρόταση της Επιτροπής για την πιστοποίηση ή/μη του 

προγράμματος καθώς και οι τυχόν υπάρχουσες δια

φωνίες μελών. 

5.3.5. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. συγκεντρώνει τα αποτελέσματα 
αξιολόγησης, τα οποία και προωθεί σε Γνωμοδοτική 

Επιτροπή η οποία συστήνεται ειδικά για το λόγο αυτό 

με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ .ΠΙΣ. 

5.3.6. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή απαρτίζεται από: 

•Τον Γενικό Διευθυντή του Ε .ΚΕ.ΠΙΣ. , ή από τον Προ

ϊστάμενο του τομέα Πιστοποίησης του Ε.ΚΕ. ΠΙΣ. ή τον 

Προϊστάμενο του Τομέα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού 

και Ανάπτυξης κατ' επιλογή του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ .ΠΙ Σ. 

•Έναν (1) εκπρόσωπο (ανώτερο υπάλληλο) των αρ

μόδιων υπηρεσιών για την εφαρμογή, τον συντονισμό, 

τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δράσεων κατάρτι

σης και προώθησης της απασχόλησης του Υπουργείου 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

•Έναν (1) εκπρόσωπο του Ο.Ε.Ε.Κ . ορισμένο από τα 

αρμόδια όργανα του Ο.Ε.Ε.Κ. 

• Τρεις (3) εκπροσώπους των εργοδοτών, ορισμένους 

από τις τριτοβάθμιες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις 

τους στις οποίες εντάσσεται το επάγγελμα/ειδ ικότητα 

για το οποίο αναπτύσσεται το πρόγραμμα 

• Τρεις (3) εκπροσώπους των εργαζομένων , ορισμέ

νους από τις τριτοβάθμιες αντιπροσωπευτικές οργανώ-
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σεις τους στις οποίες εντάσσεται το επάγγελμα/ειδικό

τητα για το οποίο αναπτύσσεται το πρόγραμμα 

5.3.7. Ειδικά στις περιπτώσεις όπου το επάγγελμα για 
το οποίο αναπτύσσεται το πρόγραμμα δεν εκπροσωπεί

ται από τριτοβάθμια αντιπροσωπευτική οργάνωση, τότε 

στη Γνωμοδοτική Επιτροπή συμμετέχουν εναλλακτικά 

φορείς εκπροσώπησης του επαγγέλματος ή/και της 

ειδικότητας ή/και του κλάδου . 

5.3.8. Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι : 

• Η επιβεβαίωση της τήρησης των διαδικασιών ελέγ
χου και αξιολόγησης από τις Ειδικές Επιτροπές Εμπει

ρογνωμόνων 

• Η σύνταξη κοινής Εισηγητικής Έκθεσης, λαμβάνο

ντας υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 

Ειδικών Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, στην οποία απο

τυπώνεται η πρόταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για 

τη χορήγηση ή/μη της πιστοποίησης. Οι αποφάσεις της 

Γνωμοδοτικής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία . 

• Σε περίπτωση που η Γνωμοδοτική Επιτροπή διαπι
στώσει διαφωνία μεταξύ των μελών της Ειδικής Επι

τροπής Εμπειρογνωμόνων είναι δυνατό να αποφανθεί 

διαφορετικά ή/και να ζητήσει την επανάληψη της δι 

αδικασίας αξιολόγησης του προγράμματος από άλλη 

αντίστοιχης σύνθεσης Επιτροπή 

• Η προώθηση της κοινής Εισηγητικής Έκθεσης στο 
Δ.Σ του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ . 

5.3.9. Στην περίπτωση που οι κοινωνικοί εταίροι δεν 
ορίσουν εγκαίρως τους εκπροσώπους τους για τη Γνω

μοδοτική Επιτροπή τότε αυτοί θα αντλούνται από το 

Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Εργοδοτών και Εργαζομέ

νων, που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ε .ΚΕ . 

ΠΙΣ. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων 

για ένταξη στο ανωτέρω Μητρώο θα συγκροτούνται 

με απόφαση του Δ.Σ. του Ε .ΚΕ.ΠΙΣ. τριμελείς επιτροπές 

αξιολόγησης στις οποίες συμμετέχουν: 

-Ένας εκπρόσωπος του Ε.ΚΕ .ΠΙΣ. 

- Ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών ορισμένος από 
κοινού από τις τριτοβάθμιες αντιπροσωπευτικές ορ

γανώσεις 

-Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων ορισμένος από 

την τριτοβάθμια αντιπροσωπευτική οργάνωση 

5.3.1 Ο . Ειδικά στις περιπτώσεις αιτήσεων υποψηφιότη

τας που αφορούν εμπειρογνώμονες για επάγγελμα/ειδι

κότητα που δεν εκπροσωπείται από τριτοβάθμια αντι

προσωπευτική οργάνωση , τότε στην Τριμελή Επιτροπή 

Αξιολόγησης συμμετέχουν εναλλακτικά εκπρόσωποι 

ορισμένοι από φορείς εκπροσώπησης του επαγγέλμα

τος ή/και της ειδικότητας ή/και του κλάδου 

5.4. Χορήγηση Πιστοποίησης 
5.4.1. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιο

λόγησης το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. αποφασίζει τελικά τη 

χορήγηση ή/μη της πιστοποίησης του προγράμματος 

λαμβάνοντας υπόψη τις κοινές εισηγητικές εκθέσεις 

της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Η απόφαση του Δ.Σ. του 

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. κοινοποιείται στον φορέα εντός 30 εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης. 

5.5. Ανανέωση της πιστοποίησης 
Το Δ.Σ. του Ε . ΚΕ.ΠΙΣ. ανανεώνει την ισχύ της πιστο

ποίησης με βάση: 

- τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης Πιστοποιημένων 
Προγραμμάτων, στο πλαίσιο Συστήματος Συνεχούς Πα

ρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πιστοποιημένων 

Προγραμμάτων Δια Βίου Κατάρτισης , όπως αυτό θα 

οριστεί με επόμενη υπουργική απόφαση 

και εφόσον 

- δεν έχουν επέλθει αλλαγές στο επαγγελματικό 

περίγραμμα στο οποίο αναφέρεται το πιστοποιημένο 

πρόγραμμα 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΣγΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

6.1. Η αξιολόγηση των προς πιστοποίηση Προγραμμά
των γίνεται βάσει των προδιαγραφών που προσδιορί

ζονται στο άρθρο 5 της παρούσας Απόφασης: 

Κάθε άξονας προδιαγραφών αποτελείται από επί μέ

ρους παραμέτρους που αξιολογούνται με βάση ποιοτικά 

χαρακτηριστικά.'Ενα πρόγραμμα πιστοποιείτα ι μόνο αν 

παρουσιάζει επάρκεια σε όλους τους άξονες. 

6.2. Οι προδιαγραφές, οι παράμετροι και ο τρόπος 

αξιολόγησης αποτυπώνονται σε ειδικό Έντυπο Αξιο

λόγησης το οποίο επικυρώνεται με απόφαση του Δ.Σ 

του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 
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Άξονας 
Επιμέρους Κριτήρια 

προδιαγραφών 

- Τεκμηρίωση Επιλογής του τμήματος του Επαγγελματικού Περιγράμματος 

- Σκοπός του Προγράμματος 

1. Περιγραφή 
- Στόχοι του προγράμματος - Αναμενόμενα αποτελέσματα σε επίπεδο γνώσεων, 

προγράμματος 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

- Εκπαιδευτικές ανάγκες των καταρτιζομένων - Χαρακτηριστικά καταρτιζομένων -

Προαπαιτούμενα παρακολούθησης 

- Διάρκεια Προγράμματος 

2. Περ ιεχόμενο - Εκπαιδευτικές 
Για κάθε ενότητα γίνεται: 

Προγράμματος Ενότητες 

1. Παρουσίαση και ανάπτυξη του περιεχομένου της 

11 . Τεκμηρίωση και συσχετισμός της με τις προδιαγραφές 

των επαγγελματικών λειτουργιών (Standards} καθώς 

και με τα κριτήρια επαγγελματικής ανταπόκρισης όπως 

αναπτύσσονται στο επαγγελματικό περίγραμμα 

111. Προσδιορισμός των αναμενόμενων αποτελεσμάτων σε 

επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε συνάρτηση 

με τα κριτήρια επαγγελματικής ανταπόκρισης 

IV. Παράθεση σχετικού εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου ή/και 

ηλεκτρονικού) ή/και ενδεικτικής βιβλιογραφ ίας 
2. Περιεχόμενο 

Προγράμματος - Εκπαιδευτ ικές V. Αναφορά στη διάρκεια 

Ενότητες 
VI. Προσδιορισμός των τίτλων των αντικειμένων κατάρτισης 

με συγκεκριμένη αναφορά στα ακόλουθα: 

- Προφίλ εκπαιδευτών 

- Μεθοδολογία υλοπο ίησης 

προγράμματος (π.χ θεωρία-πρακτική) 

- Εκπαιδευτικές τεχνικές κατάλληλες για 

την εκπαίδευση ενηλίκων 

- Υλικοτεχν ικός εξοπλισμός και διαθέσιμοι πόροι, ανθρώπινοι και υλικοί (για το 

σύνολο του προγράμματος) 

3. Αξιολόγηση 
- Τρόποι αξιολόγησης/εξέτασης των καταρτιζομένων (παρατήρηση, γραπτές, προφορικές 

γνώσεων, δεξιοτήτων 
εξετάσεις κ.α.) καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος 

και ικανοτήτων - Ενδεικτικές ερωτήσεις/θέματα εξέτασης 
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΓΝΩΣΕΩΝ -ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

7.1. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ . έχοντας ως στόχο την επιβεβαίωση 
της απόκτησης των απαιτούμενων γνώσεων , δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων από τους καταρτιζόμενους μετά την 
ολοκλήρωση των πιστοποιημένων προγραμμάτων, προ
βαίνε ι σε διαδικασία πιστοποίησης των αποκτηθεισών 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

7.2. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε .ΚΕ.ΠΙΣ. συγκροτε ίται 
Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για κάθε πιστοποιημένο 
επαγγελματικό περίγραμμα, με στόχο τον προσδ ιορ ισμό 
μεθοδολογίας κα ι περιεχομένου εξετάσεων πιστοποί
ησης που να ανταποκρίνονται και να ικανοποιούν τις 
συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε πιστοποιημένου επαγ
γελματικού περιγράμματος. 

7.3. Στην Ειδική Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν 
ειδικοί επιστήμονες με αποδεδειγμένη γνώση του επαγ
γέλματος ή/και ειδικότητας για το οποίο έχε ι αναπτυ
χθεί το επαγγελματικό περίγραμμα . Η γνώση αυτή θα 
τεκμηριώνεται είτε από σπουδές είτε από επαγγελματι
κή εμπειρία. Οι ειδικοί επιστήμονες που θα απαρτίζουν 
τις ειδ ικές επιστημον ικές επιτροπές θα αντλούνται είτε 
από το Μητρώο Αξιολογητών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ., είτε από 
Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ., είτε από 
το Μητρώο Εργοδοτών -Εργαζομένων του Ε.ΚΕ .ΠΙ Σ., είτε 
από προκήρυξη που θα δημοσιεύει ε ιδικά για το λόγο 
αυτό το Ε.ΚΕ .ΠΙΣ. 

7.4. Έργο της Επιτροπής είναι ο προσδιορισμός της 
κατάλληλης μεθοδολογίας και των ειδικότερων θεμάτων 
εξέτασης του συνόλου των γνώσεων, δεξιοτήτων κα ι 
ικανοτήτων για κάθε πιστοποιημένο επαγγελματικό πε
ρίγραμμα , λαμβάνοντας υπόψη τους υποδεικνυόμενους 
από αυτό τρόπους . Ειδικότερα , για ότι αφορά στις ικα
νότητες η επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει κατά πόσο 
είναι δυνατό στο εκάστοτε περίγραμμα να προσδιορι
σθούν αξιόπιστο ι τρόποι εξέτασης των ικανοτήτων. Στην 
περίπτωση που σε κάποιο επαγγελματικό περίγραμμα 
αυτό δεν είναι δυνατό τότε θα προσδιορισθούν μεθοδο
λογίες και τρόποι εξέτασης των γνώσεων και δεξιοτήτων 
μόνο . Η μεθοδολογία εξέτασης μπορεί να περιλαμβάνει 
ενδεικτικά τη διενέργεια γραπτών ή/και προφορικών εξε
τάσεων, εκπόνηση εργασιών, συνεντεύξεις , παρατήρηση , 
αξιολόγηση τεχνικών δεξιοτήτων ή/και άλλες διαδικασίες 
και ολοκληρωμένα συστήματα αξιολόγησης . 

7.5. Το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. επικυρώνει το παραγόμενο 
έργο των Ειδικών Επιστημονικών Επιτροπών το οποίο 
καταχωρείται σε ειδική βάση δεδομένων του Ε .ΚΕ .ΠΙ Σ. 
που είνα ι δυνατόν να εμπλουτίζεται από τις μεθόδους 
και τα θέματα εξετάσεων που περ ιλαμβάνοντα ι στα 
πιστοποιημένα προγράμματα . 

7.6. Στην περίπτωση που επέλθουν αλλαγές σε κάποιο 
επαγγελματικό περ ίγραμμα, ακολουθείτα ι αντίστοιχη 
διαδικασία γ ια την επικαιροποίηση της μεθοδολογίας 
και των θεμάτων εξέτασης των γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων των επαγγελμάτων/ειδικοτήτων που 
αναλύονται στα αντίστοιχα επαγγελματικά περιγράμμα
τα . Ακολούθως επικαιροποιείται κα ι η αντίστοιχη βάση 
δεδομένων του Ε.ΚΕ .ΠΙ Σ. 

7.7. Εξετάσε ις πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων καταρτισθέντων 

7.7.1. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοπο ί
ησης έχουν οι καταρτιζόμενοι που έχουν ολοκληρώ-

σει επιτυχώς την παρακολούθηση του πιστοπο ιημένου 

προγράμματος , το οποίο έχε ι υλοποιηθεί από πιστο
ποιημένο φορέα παροχής επαγγελματικής κατάρτισης , 
σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης που ορίζεται σε 
αυτό και οι οποίο ι έχουν υποβάλλε ι αίτηση γ ια συμμε
τοχή σε διαδικασία πιστοποίησης . Η σχετική αίτηση 
πρέπει να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο στο Ε .ΚΕ . 
ΠΙ Σ. σε διάστημα ενός μήνα κατ' ανώτατο όριο από την 

ολοκλήρωση του πιστοποιημένου προγράμματος . 
7.7.2. Το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Π ΙΣ. ανάλογα με τις ανάγκες 

αποφασίζει και ανακοινώνει τις διαδικασίες , τον τόπο 
κα ι τον χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοπο ίη 
σης . Οι εξετάσεις π ιστοπο ίησης ε ίνα ι δυνατό να πραγ

ματοποιούνται σε Εθνικό ή/και Περιφερε ιακό επ ίπεδο . 
7.7.3. Για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης 

συγκροτούνται με απόφαση του Δ . Σ. του Ε .ΚΕ. ΠΙ Σ. τε
τραμελείς Επιτροπές Πιστοποίησης Γνώσεων, Δεξιοτή

των κα ι Ικανοτήτων. 

7.7.4. Σύνθεση των επιτροπών Πιστοποίησης Γνώσεων, 
Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων 

Οι επιτροπές απαρτίζονται από: 

- Δύο (2) ε ιδικούς με αποδεδειγμένη γνώση και εμπει
ρία στο αντικείμενο κατάρτισης του πιστοπο ιημένου 
προγράμματος που αντλούνται από το Μητρώο Εμπει
ρογνωμόνων Εργοδοτών και Εργαζομένων που θα συ

γκροτηθεί με απόφαση του Δ.Σ. το υ Ε .ΚΕ .ΠΙ Σ. για τον 

σκοπό αυτό 
- Έναν (1) εκπαιδευτή από το μητρώο εκπα ιδευτών 

ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ο οποίος θα διαθέτε ι την απαι
τούμενη επαγγελματική εμπειρία ή/και εξειδίκευση που 

απαιτε ίται για το πρόγραμμα , ο οπο ίος θα αντλείται 

από ειδ ικό μητρώο εκπαιδευτών που θα συγκροτηθεί 
για αυτό το λόγο 

-Ένα (1) στέλεχος του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

7.7.5. Έργο των Επιτροπών Πιστοπο ίησης Γνώσεων 
- Δεξιοτήτων - Ικανοτήτων είναι : 

- Η επιλογή από τη βάση δεδομένων το υ Ε .ΚΕ.ΠΙ Σ ., των 

ειδικότερων μεθόδων και θεμάτων εξέτασης των γνώ
σεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των καταρτιζομένων 

που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του πιστοποιημένου 
προγράμματος κατάρτισης, η οποία στη συνέχε ια επι
κυρώνεται από το Δ. Σ. του Ε .ΚΕ.ΠΙΣ. 

- Η διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης και τε
λικά 

- Η επιβεβαίωση της απόκτησης των απαιτούμενων 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τους καταρτι

ζόμενους μετά την παρακολούθηση του πιστοποιημένου 
προγράμματος κατάρτισης 
Συγκεκριμένα , 

Οι ειδικοί στο αντικείμενο κατάρτισης και ο εκπαιδευ
τής του μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε .ΚΕ.ΠΙ Σ. 
αποφαίνονται για το κατά πόσο οι γνώσεις , δεξιότητες 
και ικανότητες των εκπαιδευομένων ανταποκρίνονται 
στις προσδιορισμένες προδιαγραφές του επαγγέλμα
τος/ειδικότητας όπως αυτές αναλύονται στο αντίστοιχο 
επαγγελματικό περίγραμμα και έχε ι αναπτυχθεί στο 
πρόγραμμα κατάρτισης που παρακολούθησαν. 
Το στέλεχος του Ε.ΚΕ. ΠΙ Σ ., έχει ως ρόλο τη δ ιασφά

λιση και επιβεβαίωση της τήρησης των όρων κα ι προ

ϋποθέσεων διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης 
και δεν έχε ι δικαίωμα ψήφου ως προς την αξιολόγηση 
των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων . 
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Η σύνταξη κοινής Εισηγητικής Έκθεσης στην οποία 
αποτυπώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης για 
κάθε καταρτισθέντα Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμ
βάνονται κατά πλειοψηφία . 

7.8. Η επιτροπή Πιστοποίησης Γνώσεων, Δεξιοτήτων 
και Ι κανοτήτων κατατάσσει την επίδοση των καταρτι
σθέντων στις εξετάσεις πιστοποίησης σε τέσσερις (4) 
κατηγορίες ως εξής: 

Α: Άριστα 86-100 Πιστοποιείται 

Β: Καλά 66-85 Πιστοποιείται 

Γ: Ικανοποιητικά 50-65 Πιστοποιείται 

Δ: Ανεπαρκής 0-49 Δεν Πιστοποιείται 

Οι συντελεστές βαρύτητας Γνώσεων, Δεξιοτήτων κα ι 
Ικανοτήτων θα καθορίζονται ανά Επαγγελματικό Περί
γραμμα από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή 

7.9. Όσοι από τους καταρτισθέντες βαθμολογηθούν 
με Δ (ανεπαρκής απόδοση) δεν πιστοποιούνται, διατη
ρούν όμως το δ ικαίωμα να επανεξεταστούν σε επόμενη 
φάση , εφόσον υπάρξε ι , μέσα σε διάστημα 24 μηνών 
από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους , ύστερα 
από υποβολή σχετικού αιτήματος προς το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 
Σε περίπτωση που και κατά την επανεξέταση βαθμο
λογηθούν με Δ (ανεπαρκής απόδοση), θα πρέπει να 
παρακολουθήσουν εκ νέου πιστοποιημένο πρόγραμμα , 
προκειμένου να συμμετάσχουν εκ νέου σε εξετάσεις 
πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε 
επόμενη φάση . 

7.10. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και οι κο ι
νές Εισηγητικές Εκθέσεις προωθούνται αρμοδίως στον 
Γενικό Διευθυντή του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ο οποίος λαμβάνοντας 
υπόψη τα παραπάνω εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε .ΚΕ.ΠΙΣ. 
το οποίο και τελικά αποφασίζει τη χορήγηση ή/μη της 
πιστοποίησης στον κάθε καταρτισθέντα. 

7.11. Η απόφαση του Δ .Σ του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. περί χορήγησης 
ή/μη της πιστοποίησης κοινοποιείται εγγράφως στον 
καταρτισθέντα εντός 30 εργάσιμων ημερών από τη 
λήψη της απόφασης καθώς και στα αντίστοιχα Κέντρα 
Προώθησης στην Απασχόληση. Στους καταρτισθέντες 
που πιστοποιούνται αποστέλλεται το αντίστο ιχο Πι
στοποιητικό. 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

8.1. Τα επαγγελματικά προφίλ, το περιεχόμενο καθώς 
και το διδακτικό υλικό των ακόλουθων προγραμμάτων 
αναπτύχθηκαν με διαφανείς διαδικασίες και με στόχο 
την κάλυψη διαπιστωμένων αναγκών του συστήματος 
δια βίου κατάρτισης. 

Αναλυτικότερα , τα προγράμματα αυτά αναφέρονται 
στα προφίλ των: 

• Εκπαιδευτών Ενηλίκων 
• Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων 
• Στελεχών Συνοδευτικών και Υποστηρ ικτικών Υπη

ρεσιών 

• Εκπαιδευτών Στελεχών Συνοδευτικών κα ι Υποστη 
ρικτικών Υπηρεσιών 

• Εργασιακών συμβούλων των Κέντρων Προώθησης 
στην Απασχόληση (ΚΗΑ. ) 

Τα προγράμματα αυτά ε ίναι δυνατό να πιστοποιηθούν 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσας Απόφα
σης , με απόφαση του Δ.Σ . του Ε .ΚΕ .ΠΙΣ. 

8.2. Η ισχύς της πιστοποίησης των εν λόγω προγραμ

μάτων ανέρχεται σε δύο (2) έτη . Σε κάθε περίπτωση , 
από τη στιγμή που πιστοποιηθούν τα επαγγελματικά 
περιγράμματα των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, θα 
πρέπει τα παραπάνω προγράμματα να υποβληθούν 
για πιστοποίηση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋ
ποθέσεις της παρούσας Απόφασης και εντός χρον ικο ύ 

δ ιαστήματος έξι (6) μηνών από την πιστοπο ίηση των 
αντίστοιχων επαγγελματικών περιγραμμάτων. 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

9.1. Τα κριτήρια , οι όροι, οι προϋποθέσεις της παρού
σας απόφασης και γενικώς οι διατάξεις της παρούσας 

Απόφασης είναι δυνατό να τροποποιηθούν, συμπλη

ρωθούν, καταργηθούν κ.λ.π. οποτεδήποτε , ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Εθνικών πολιτικών 
απασχόλησης και ανάπτυξης ανθρωπ ίνων πόρων, των 
σύγχρονων τάσεων που αφορούν στο σχεδιασμό προ

γραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων κ.λ.π. 

9.2. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν περιλαμβάνετα ι 

στην παρούσα Απόφαση και προκύπτει κατά την δ ια
δ ικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων και αφορά 
μεμονωμένες περιπτώσεις, θα αντιμετωπιστε ί με απο
φάσεις του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. . 

ΑΡΘΡΟ 10 

10.1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης . 

10.2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως . 

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2005 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡ . ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ 

ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜ ΙΚΩΝ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟ ΙΝΩΝ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ ΛΟΣ 

ΑΠΟ το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1700 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Ίδρυση ενός (1) αυτόματου πυρσού για τη φωτοσή
μανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Γιαλισκαρίου 
Ικαρίας ......... .. .. ........................................................ ......... ..................... .. 

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 113172/2005 (ΦΕΚ 1593 
Β/17.112005) κοινής υπουργικής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απα
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστή-
ματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων............ 2 

Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία "Σχο
λική Επιτροπή Γυμνασίου Πόρτο Ράφτη Δήμου 
Μαρκοπούλου Μεσογαίας. ..................................................... 3 

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμ-

βούλιο στη Διοικητική Επιτροπή.. 4 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ Φ . 913.1 /1914/06/Σ35380 (1) 
Ίδρυση ενός (1) αυτόματου πυρσού για τη φωτοσήμανση 

του Αλιευτικού Καταφυγίου Γιαλισκαρίου Ικαρίας . 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ NAYTIKOY 

Έχοντας υπόψη: 
α . Το έγγραφο Υπ. ΦΑΡΩΝ Φ. 919.32343Π/06//22.9.2006 

με το οποίο αιτείται η ίδρυση ενός (1) αυτόματου πυρ
σού για τη φωτοσήμανση του Αλιευτικού Καταφυγίου 
Γιαλισκαρίου Ικαρίας. 

β. Το ν . 1629/1951 "Περί Φάρων. 
γ. Την υπ'αριθμ. 010/11/95003/24.12.1991 απόφαση ΥΕΘΑ 

"Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων ΥΦΕΘΑ στον Α/ 
ΓΕΝ•. 

δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 90 του «Κώδι
κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και το κυβερνητικό 
όργανο• που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ . 
63/2005 (Α 18), αποφασίζουμε: 

1. Την οριστική ίδρυση ενός (1) αυτόματου πυρσού 
για τη φωτοσήμανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Για
λισκαρίου Ικαρ ίας. 
α . Θέση : Στην κεφαλή του λιμενοβραχίονα. 
β. Σκοπιμότητα : Η ασφάλεια των πλοίων κατά την 

είσοδο και έξοδο από το Αλιευτικό Καταφύγιο Γιαλι
σκαρίου Ικαρίας. 

21 Νοεμβρίου 2006 
γ. Χαρακτηρισμός: Ο πυρσός χαρακτηρίζεται ως "ΦΑ

ΝΟΣ•, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1629/1951 «Περί 
Φάρων•. 
δ . Είδος: Αυτόματος ηλιακός πυρσός. 
ε. Χαρακτηριστικά: Καθοριζόμενα από την Υ. Φάρων, 

ως αρμοδίου φορέα. 

2. Η δαπάνη ίδρυσης του ανωτέρου πυρσού βαρύνει, 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παραγρ . (α) του ν. 1629/1951 
«Περί Φάρων• την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου , η 
οποία απαιτείται να: 

α. Κατασκευάσει βάση από σκυρόδεμα και ανοξείδωτη 
κατασκευή /υποδοχή, σύμφωνα με σχέδιο και υποδείξεις 
της Υ. Φάρων. 
β. Καταθέσει στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο όνο

μα του Τμηματάρχη Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδια
σμού Υ. Φάρων, την αξία των φωτιστικών μηχανημάτων 
του πυρσού, η οποία καθορίσθηκε από την Υ . Φάρων . 

γ. Γνωρίσει στην Υ. Φάρων την υλοποίηση της κατα
σκευής, ως ανωτέρω παραγράφου 2α , καθώς και την 
κατάθεση του απαιτουμένου ποσού, ως ανωτέρω πα
ραγράφου 2β . 

3. Η προμήθεια του τυποποιημένου υλικού θα υλο
ποιηθεί με μέριμνα της Υ. Φάρων και των αρμοδίων 
Υπηρεσιών του ΓΕΝ και σύμφωνα με τους ισχύοντες 
νόμους και κανονισμούς. 

4. Σύμφωνα με το ν. 1629/1951 «Περί Φάρων•, εφόσον η 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου συμμορφωθεί με τις 
υποδείξεις καταθέτοντας το ποσό, που καθορίστηκε 
από την Υ. Φάρων, παύει να ενδιαφέρεται για τις μελ
λοντικές διακυμάνσεις της αξίας των μηχανημάτων , οι 
οποίες αποβαίνουν ε ίτε σε όφελος , είτε σε ζημιά του 
Δημοσίου . 

5. Η αφή του πυρσού καθώς και η περαιτέρω λει
τουργία και περιοδική συντήρησή του, θα βαρύνει την 
Υ. Φάρων και ο πυρσός θα αποτελεί τμήμα του Ελλη
νικού Φαρικού Δικτύου . 

6. Η έναρξη λειτουργίας του νέου πυρσού θα γνωστο 
ποιηθεί στους ναυτιλλόμενους με έκδοση αγγελίας από 
την Υδρογραφική Υπηρεσία , κατόπιν γραπτής ενημέρω

σης αυτής από την Υ. Φάρων . 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2006 

Ο Αρχηγός 

Δ. ΓΟΥΣΗΣ 



23192 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Αριθ . 113613 (2) 
Τροποποίηση της υπ' αριθμ . 113172/2005 (ΦΕΚ 1593 

Β/17.11.2005) κοινής υπουργικής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχό
λησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος 
Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣ Ι ΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α'). 

2. Την υπ' αριθμ. Υ1 /10 .3.2004 απόφαση του Πρωθυπουρ
γού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της 
σειράς τάξης των Υπουργείων,, (ΦΕΚ 5138/10.3.2004). 

3. Τις διατάξεις του π.δ . 368/1989 «Οργανισμός Υπουρ
γείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16.6.1989) όπως ισχύει. 

4. Το π .δ . 178/2000 (ΦΕΚ 165 Α 14.7.2000) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» . 

5. Το π.δ. 81/20.3.2002 (ΦΕΚ 57, τ.Α , 21.3.2002) «Συγχώ
νευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Ο ικονο
μικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» . 

6. Την υπ' αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264(ΦΕΚ1432/Β/14.10.2005) 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομί
ας και Οικονομικών» κοινή απόφαση του πρωθυπουργού 
κα ι του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 5733/ΔΙΟΕ 179/2006 
(ΦΕΚ Β 204). 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2150/1993 «Εθνικό 
Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 98/Α). 

8. Τις διατάξεις του Άρθρου 18 παρ. 3 & 4 του ν. 2224/1994 
«Ρύθμιση Θεμάτων Εργασίας , συνδικαλιστικών δικαιω
μάτων κ.λπ.» (ΦΕΚ 112/Α). 

9. Την υπ' αριθμ. Ε2000/3405/28.11 .2000 απόφαση σχε
τικά με τηνΈγκριση Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για 
τις Κοινοτικές Διαρθρωτικές Παρεμβάσεις στις περι
φέρειες που υπάγονται στον Στόχο 1 στην Ελλάδα και 
ειδικότερα το Κεφ.4 παρ .3 .1. περί αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για 
τον συντονισμό των παρεμβάσεων που συγχρηματοδο
τούνται από το ΕΚΤ στον τομέα της απασχόλησης . 

10. Τις αποφάσεις της Ε.Ε . με τις οποίες εγκρίθηκαν 
τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΚΠΣ 2000- 2006, 
που εμπεριέχουν πόρους ΕΚΤ . και την απόφαση της 
Ευρ. Επιτροπής Ε (2001) 38/9.3.2001 που εγκρίνει το Ε.Π 
«Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση». 

11. Το συμπλήρωμα προγραμματισμού του Ε.Π «Απα
σχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση. όπως ισχύει. 

12. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση , παρακολούθηση και 

Έλεγχος του Κοινοτικού Πλα ισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 251Α/14 .11.2000) όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 17 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266 A/2D.11.2003) 
και την παρ . 2 του άρθρου 15 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 
Α/151/6 .8.20 04 ). 

13. Το ν. 2874/2000 «Προώθηση στην απασχόληση και 
άλλες διατάξεις» , άρθρο 3 (ΦΕΚ286Α/29.12.2000). 

14. Την υπ' αριθμ. 107900/16.3.2001 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 599/τ .Β/21.5.2001) , περί σύστασης και 
λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 
Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ' αριθμ. 190619/19.11.2003 (ΦΕΚ 1700 Β/19.1 1.2003) 
όμοια απόφαση . 

15. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2469/1997 (Φ.Ε.Κ . 
38Α/14 . 3 .1997) όπως τροποποιήθηκε και ισχύε ι με το άρ
θρο 21 παρ . 5 του ν. 2639/1998, με το άρθρο 23 παρ . 2 
του ν. 2819/2000 (Φ.ΕΚ 84Α/13.3.2000) κα ι με το άρθρο 
34 του ν. 2874/2000 (Φ .Ε .Κ . 286Α/29.12.20 00). 

16. Τ ις διατάξεις του π.δ . 67 (Φ .Ε .Κ . 61Α/21.4.1 997) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

17. Τον με υπ' αριθμ. 1260/1999 Κανονισμό του Συμ
βουλίου της 21 .6.1999 «Περ ί γενικών διατάξεων για τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία». 

18. Τον υπ' αριθμ. 1159/2000 Κανονισμό της Επιτρο
πής της 30.5.2000 για τις δράσεις πληροφόρησης και 
δημοσιότητας που πρέπε ι να αναλαμβάνουν τα κράτη 

μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών 
Ταμείων. 

19. Τον υπ' αριθμ. 1784/1999 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12/7/99 σχετικά 
με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

20. Την υπ' αριθμόν 112281/31.7.2006 (ΦΕΚ 1095/ 
Β/10.8.2006) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομί
ας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 
112392/1.11.2004 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονο
μίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κο ινωνικής 
Προστασίας για το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιο
λόγησης , Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών 
Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων 
από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, (200 0-2006), για 
όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν 
δράσεις Κατάρτισης» . 

21 . Την υπ' αριθμ. 112282/31.7.2006 (ΦΕΚ 1 094/Β/10.8.2006) 
απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας «Σύστημα Διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώ
ου Αξιολογητών (Ε.Μ.Α.) του Υπουργείου Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας (σε αντικατάσταση των με 
αριθμό 106543/16.4.1998, 111531/18.6.1999, 4032/26.7.2001 
και 112501/9.11.2004 αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας 
και Κο ινωνικών Ασφαλίσεων) . 

22. Τον. 3191/2003 «Το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την 
Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)· (ΦΕΚ 258/Α/7.1 1 .20 03). 

23. Το ν. 3369/2005 «Συστηματοποίηση της δια βίου 
μάθησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 1 71 /Α/6.7.2005). 

24. Την υπ' αριθμ. 23202/20.12.2004 κο ινή απόφαση 
των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα 
«Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για το συντονισμό και 
την παρακολούθηση της ενοποίησης των συστημάτων 
πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών, εκπαιδευτών, 
δομών και επαγγελματικών προσόντων στο πλαίσιο της 
σύνδεσης της αρχικής με τη συνεχιζόμενη επαγγελμα
τική κατάρτιση και με την αγορά εργασίας». 

25. Την υπ' αριθμ. 113172/3.11.2005 (ΦΕΚ 1593/Β/1 7.11.2005) 

«Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων» . 
26. Την απόφαση υπ' αριθμ. 375/19.10.2006 ( θ έμ. 14) του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστο
ποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) με την οποία προτείνεται η Τροποποίηση στο 
Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων. 

27. Το υπ' αριθμ. 7269/20.10.2006 έγγραφο του Εθνικού 
Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) με το οποίο μας διαβιβάστηκε η 
ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. 
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28. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο
λογισμού, αποφασίζουμε: 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΤΟΧΟΙ 

1.1. Το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε .ΚΕ.ΠΙΣ.) , λαμβάνοντας 
υπόψη την εθνική πολιτική και την ευρωπαϊκή στρα
τηγική για την απασχόληση και την ανάπτυξη του αν
θρώπινου δυναμικού, συγκροτεί Μητρώα Εκπαιδευτών 
Ενηλίκων και εφαρμόζει Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαι
δευτών Ενηλίκων με στόχο : 

• την αναβάθμιση του συστήματος της Δια Βίου Κα
τάρτισης 

• τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών κατάρτισης 

• την ουσιαστική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού δυ
ναμικού των προγραμμάτων κατάρτισης 

1.2. Με την παρούσα απόφαση ορίζονται: 
• Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες ένταξης 

στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του 
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

• Οι όροι και οι διαδικασίες πιστοποίησης και ένταξης 
στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων 
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

•Οι διαδικασίες ενημέρωσης και επικαιροποίησης των 
στοιχείων των ενταγμένων στα Μητρώα Εκπαιδευτών 
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

2.1. Ως Δια Βίου Κατάρτιση ορίζεται το σύστημα που 
αποσκοπεί στην κατάρτιση ή/και επανακατάρτιση του 
ανθρώπινου δυναμικού η οποία : 

1) στο πλαίσιο της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρ
τισης, παρέχει βασικές επαγγελματικές γνώσεις και 
δεξιότητες σε ειδικότητες ή/και σε εξειδικεύσεις , για 
την ένταξη , επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα 
στην αγορά εργασίας και την εν γένει ανέλιξη του αν
θρώπινου δυναμικού 

11) στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης , συμπληρώνει , εκσυγχρονίζει ή/και αναβαθ
μίζει γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τα 
άλλα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα
τάρτισης ή/και από επαγγελματική εμπειρία, με στόχο 
την ένταξη ή/και επανένταξη στην αγορά εργασίας , τη 
διασφάλιση της εργασίας, την επαγγελματική ανέλιξη 
και την προσωπική ανάπτυξη 

2.2. Εκπαιδευτής Ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελματίας , 
ο οποίος διαθέτει τα απαιτούμενα για την άσκηση του 
επαγγέλματός του τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 
καθώς και τις απαραίτητες παιδαγωγικές γνώσεις και 
δεξιότητες για την προσέγγιση ενηλίκων καταρτιζομέ
νων. Ο συνδυασμός των σύνθετων αυτών προσόντων 
τον καθιστά ικανό να συμμετέχει στον καθορισμό των 
μαθησιακών στόχων των προγραμμάτων κατάρτισης, 
να προσαρμόζει τους στόχους στις ανάγκες των κα
ταρτιζομένων, να διευκολύνει τους καταρτιζόμενους 
στην απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων , να επιλέγει 
τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους, να διασφαλίζει 
την ενεργό συμμετοχή των καταρτιζομένων στην εκ
παιδευτική διεργασία και τελικά να τους οδηγεί στους 
συμφωνημένους στόχους. 

2.3. Ως Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων 
(Μητρώο Α') ορίζεται ο κατάλογος στον οποίο εγγρά
φονται όσοι εκπαιδευτές πληρούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 4 της παρούσας Απόφασης . 
Στο Εισαγωγικό Μητρώο αποτυπώνονται τα στοιχεία 
των εκπαιδευτών ως προς τα τυπικά τους προσόντα , 
την επαγγελματική τους εμπειρία αντιστοιχισμένη σε 
ομάδα/ες επαγγελμάτων καθώς και τη διδακτική τους 
εμπειρία - όπου και εφόσον απαιτείτα ι. Το Εισαγωγικό 
Μητρώο απαρτίζεται από διαφορετικά υπομητρώα . Η 
ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των 
υποψηφίων στις διαδικασίες εκπαίδευσης και πιστο
ποίησής τους , όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 
7 και 8 της παρούσας απόφασης. 

2.3.1. Από τη δημοσίευση της παρούσας , οι εκπαιδευτές 
που απαρτίζουν το Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών Σ.Ε.Κ . 
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. , σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 105128/8.1.2001 
υπουργική απόφαση εντάσσονται αυτοδίκαια στο Εισα
γωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων και ειδικότερα 
στο Γενικό γπομητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή/και στο 
γπομητρώο Εκπαιδευτών Πληροφορικής και Βασικών 
Δεξιοτήτων Πληροφορικής , ανάλογα με τα προσόντα 
τους και την κατηγορία στην οποία είχαν ενταχθεί στο 
Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών Σ.Ε.Κ . του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Οι παρα
πάνω εκπαιδευτές εφόσον πληρούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις ένταξης και σε άλλα γπομητρώα, όπως 
αυτά ορίζονται στην παρούσα Απόφαση και επιθυμούν 
την ένταξή τους και σε αυτά θα πρέπει να υποβάλλουν 
Αίτηση Διαχείρισης Αλλαγής υπομητρώου ένταξης συ
νοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως 
ορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας Απόφασης. 

2.4. Ως Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενη
λίκων (Μητρώο Β ') ορίζεται ο κατάλογος στον οπο ίο 
εγγράφονται οι εκπαιδευτές του Εισαγωγικού Μητρώου 
που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία πιστο
ποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας 
απόφασης . 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

3.1. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης έως 
τις 31.8.2007 στα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε . 
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης θα διδά
σκουν οι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευ
τών Ενηλίκων οι οποίοι θα διαθέτουν την απαιτούμενη 
διδακτική εμπειρία, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγρα
φος 4.8. της παρούσας απόφασης. 

3.2. Από την 1.9.2007 έως τις 31.12.2007 στα συγχρη
ματοδοτούμενα από την Ε.Ε . προγράμματα επαγγελ
ματικής κατάρτισης θα διδάσκουν οι ενταγμένοι στο 
Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Κατ' 
εξαίρεση , θα μπορούν να διδάσκουν με τη σύμφωνη 
γνώμη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και οι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό 
Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων οι οποίοι διαθέτουν 
την απαιτούμενη διδακτική εμπειρ ία , σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 4.8. της παρούσας απόφασης 
και σε ποσοστό έως 40% του συνόλου των διδακτικών 
ωρών του εκάστοτε προγράμματος κατάρτισης, επιφυ
λασσομένων τυχόν άλλων εξαιρέσεων που εισάγονται 
από άλλα νομοθετήματα. 

3.3. Από 1.1.2007 έως τ ις 3.12.2007 στα συγχρηματο

δοτούμενα προγράμματα κατάρτισης της «Επαγγελ-
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μοτικής Κατάρτισης Α.Ε.,, θα οποσχολούντοι αποκλει

στικά εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ , σύμφωνο με το 
ειδικότερο οριζόμενο στην παρούσα απόφαση. Μέχρι 

τότε δύναται να ακολουθείται και η διοδικοσίο επιλογής 
εκπαιδευτών που ισχύει μέχρι σήμερα . 

3.4. Από την 1.1.2008 και εφεξής στο συγχρηματοδο
τούμενο οπό την Ε.Ε. προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης θα διδάσκουν μόνον οι ενταγμένοι στο 
Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων λαμ
βάνοντος υπόψη τις εξαιρέσεις όπως αυτές ορίζονται 

οπό το εκάστοτε ισχύον Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης 
Ενεργειών Κατάρτισης (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.) 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤ ΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

(ΜΗΤΡΩΟ Α) 

4.1. Το Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων 
οπορτίζετοι οπό το εξής Υπομητρώο: 

• Γενικό Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων 
• Υπομητρώο Εκπαιδευτών Πληροφορικής και Βασικών 

Δεξιοτήτων Πληροφορικής 

• Υπομητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρ
τισης Α.Ε. (Ι.Ε.Κ. - Κ.Ε.Κ.) 

• Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ο.Γ.Ε.Ε.ΚΑ. «Δήμητρα,, 
• Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ελληνικής Ένωσης Τ ρο

πεζών 

• Υπομητρώο Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών 
4.1.1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης εξειδικεύο

νται ανά Υπομητρώο. Οι υποψήφιοι, μπορούν να εντα

χθούν σε περισσότερο του ενός Υπομητρώο , εφ' όσον 

πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζο

νται γιο κάθε Υπομητρώο. 

4.2. ΓΕΝΙΚΟ ΥΠΟΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
Γιο την ένταξη στο Γενικό Υπομητρώο Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων οποιτούντοι εναλλακτικά το ακόλουθο: 

4.2.1. Πτυχίο Τριτοβάθμιος Εκπαίδευσης (Α.Ε.1 ./ΑΤ.Ε.Ι .) ή 
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master ή Διδακτορικό) 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδα
πής αναγνωρισμένος οπό το εκάστοτε αρμόδιο όργανο 
ισοτιμιών και αποδεδειγμένη τριετής (3) επαγγελματική 
εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα , συναφής με 
το/ο αντικείμενο/ο σπουδών, η οποίο αποκτήθηκε κατά 
το τελευταίο επτά (7) έτη και μετά τη λήψη του πτυχίου 
Τριτοβάθμιος Εκπαίδευσης. 

4.2.2. Άλλος συναφής τίτλος σπουδών που επιτρέπει 
την άσκηση του επαγγέλματος, εφόσον κατά τον χρόνο 
κτήσης του δεν απονέμονταν στην Ελλάδα αντίστοιχοι 

τίτλοι οπό σχολές Τριτοβάθμιος Εκπαίδευσης και απο
δεδειγμένη τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία στον 
ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα , συναφής με το/ο αντικείμε

νο/ο σπουδών , η οποίο αποκτήθηκε κατά το τελευταίο 
επτά (7) έτη και μετά το πέρας των σπουδών . 

4.2.3. Γιο τους τομείς δημοσιότητος και τέχνης, όπου 

ο υποψήφιος δεν κατέχει τίτλο σπουδών Τριτοβάθμιος 
Εκπαίδευσης , η σχετική άδειο ασκήσεως επαγγέλματος , 

όπου αυτή απαιτείται, και διακεκριμένη εμπειρία και 
προσφορά άνω των επτά (7) ετών κατά τα τελευταία 
δεκαπέντε (15) έτη στους τομείς αυτούς. 

4.2.4. Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτι
σης (Ι.Ε.Κ.) τμημάτων μεταδευτεροβάθμιος Επαγγελμα

τικής Κατάρτισης πιστοποιημένο οπό τον Ο.Ε.Ε.Κ. και 
αποδεδειγμένη τετραετής (4) επαγγελματική εμπειρία 
στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα συναφής με το αντικεί

μενο σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά το τελευταίο 

εννέα (9) έτη και μετά το πέρας των σπουδών. 

4.2.5. Πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου , Τεχνικού 
Λυκείου, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή οποιου

δήποτε άλλου τύπου Επαγγελματικού Λυκείου θεσμο
θετημένου από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή Σχολής Μαθητείας του 

0.Α.Ε . Δ. ή ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής , 

αναγνωρισμένης από το Τμήμα Ισοτιμιών και Επαγγελ
ματικών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Κατάρτισης του 
Ο.Ε.Ε.Κ. ή άλλη αρμόδια αρχή και αποδεδειγμένη πε

νταετής (5) επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή 
δημόσιο τομέα συναφής με το αντικείμενο σπουδών, η 
οποίο αποκτήθηκε κατά το τελευταίο δέκα (10) έτη κα ι 

μετά το πέρας των σπουδών. 
4.2.6. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυ

μνασίου και αποδεδειγμένη εξαετής (6) επαγγελματική 
εμπειρία, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα , στο επάγγελμά 

τους , η οποίο αποκτήθηκε κατά το τελευταίο δώδεκα 
(12) έτη και μετά το πέρας των σπουδών. 

4.2.7. Απολυτήριο 9ετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο) και αποδεδειγμένη επταετής (7) επαγγελ
ματική εμπειρία, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα , στο 
επάγγελμά τους , η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευ
ταία δεκαπέντε (15) έτη. 

4.2.8. Απολυτήριο Δημοτικού (με χρονολογία από
κτησης πριν το 1977) και αποδεδειγμένη οκταετής (8) 
επαγγελματική εμπειρία, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, 

στο επάγγελμά τους , η οποία αποκτήθηκε κατά το τε

λευταία δεκαπέντε (15) έτη . 

4.2.9. Εκπαιδευτικοί: 

4.2.9.1. Στις περιπτώσεις του εκπαιδευτικού προσωπι
κού όλων των βαθμίδων του τυπικού συστήματος εκπαί
δευσης και επαγγελματικής κατάρτισης (Πρωτοβάθμιο , 

Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) καθώς 
και των επαγγελματιών εκπαιδευτών άλλων άτυπων 
ή/και αδιαβάθμητων συστημάτων εκπαίδευσης και κα
τάρτισης (ενδεικτικά Κ.Ε.Κ ., Ι . Ε.Κ. , Κέντρα Ελευθέρων 
Σπουδών, Κέντρα Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης , 
φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών, 
ωδείων, γυμναστηρίων, Ν.Ε.Λ.Ε. κ .ο . ) ως επαγγελματική 

εμπειρία νοείται και η διδακτική. Τα απαιτούμενο έτη 
εμπειρίας προσδιορίζονται βάσει των διατάξεων των 
παραγράφων 4.2.1. έως και 4.2.8. 

4.2.9.2. Η αναγωγή της εμπειρίας του μη μόνιμου εκ
παιδευτικού προσωπικού σε έτη πλήρους απασχόλησης 
γίνεται ως εξής: 

- Για την Πρωτοβάθμιο Εκπαίδευση , 750 διδακτικές 
ώρες σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο των 

σπουδών αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχό
λησης. 

- Γιο τη Δευτεροβάθμιο Εκπαίδευση, το Φροντιστήριο 

Μέσης Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, 
650 διδακτικές ώρες σε αντικείμενο συναφές με το 
αντικείμενο των σπουδών αντιστοιχούν σε ένα έτος 
πλήρους απασχόλησης . 
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- Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Α.Τ.Ε.Ι., 300 δι
δακτικές ώρες σε αντικείμενο συναφές με το αντικεί
μενο των σπουδών αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους 
απασχόλησης. 

- Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Α.Ε.Ι. , 210 διδα

κτικές ώρες σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο 
των σπουδών αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απα
σχόλησης. 

- Για τα Ι . Ε.Κ. , Κ .Ε .Κ., Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, 

Κέντρα Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης ή άλλους φο
ρείς άτυπης ή/και αδιαβάθμητης Εκπαίδευσης και Κα
τάρτισης 500 διδακτικές ώρες σε αντικείμενο συναφές 
με το αντικείμενο των σπουδών αντιστοιχούν σε ένα 
έτος πλήρους απασχόλησης . 

4.3. γποΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και 
ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Το υπομητρώο αυτό αποτελείται από δύο κατηγο-
ρίες : 
Α) Εκπαιδευτές Πληροφορικής και 

Β) Εκπαιδευτές Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής 
Α) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Για την ένταξη στο Υπομητρώο Εκπαιδευτών Πληρο
φορικής απαιτούνται εναλλακτικά τα ακόλουθα: 

4.3.1 . Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.1 ./ Α.Τ.Ε.1.) 

Τμημάτων Πληροφορικής ή Μεταπτυχιακός Τίτλος 
Σπουδών στην πληροφορική (Master ή Διδακτορικό) της 
ημεδαπής ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδα
πής αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα 
ισοτιμιών και αποδεδειγμένη τριετής (3) επαγγελματική 
εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, συναφής με 
το/ο αντικείμενο/ο σπουδών , η οποία αποκτήθηκε κατά 
τα τελευταία επτά (7) έτη και μετά τη λήψη του πτυχίου 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

4.3.2. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.1 ./Α.Τ.Ε.Ι.) , 
Θετικής Κατεύθυνσης, της ημεδαπής ή αντίστοιχοι τίτ
λοι σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένοι από τα 
εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών, εφ' όσον κατά τον 
χρόνο κτήσης τους δεν απονέμονταν στην Ελλάδα τίτ
λοι σπουδών Πληροφορικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
και αποδεδειγμένη τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία 
στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, στον τομέα της Πληρο
φορικής, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία δέκα 
(10) έτη και μετά τη λήψη του πτυχίου Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

4.3.3. Εκπαιδευτικοί: 
4.3.3.1. Στις περιπτώσεις του εκπαιδευτικού προσωπι

κού όλων των βαθμίδων του τυπικού συστήματος εκπαί
δευσης και επαγγελματικής κατάρτισης (Πρωτοβάθμια, 
Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) καθώς 
και των επαγγελματιών εκπαιδευτών άλλων άτυπων 
ή/και αδιαβάθμητων συστημάτων εκπαίδευσης και κα
τάρτισης (ενδεικτικά Κ.Ε .Κ ., Ι.Ε.Κ., Κέντρα Ελευθέρων 
Σπουδών, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, Ν.Ε.Λ.Ε . κ.α . ) 
ως επαγγελματική εμπειρία νοείται και η διδακτική . Τα 

απαιτούμενα έτη εμπειρίας προσδιορίζονται βάσει των 
διατάξεων των παραγράφων 4.3.1. έως και 4.3.2. 

4.3.3.2. Η αναγωγή της εμπειρίας του μη μόνιμου εκπαι
δευτικού προσωπικού που αναφέρεται στο σημείο 4.3.3.1 
σε έτη πλήρους απασχόλησης γίνεται ως εξής: 

- Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση , 750 διδακτικές 

ώρες σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο των 

σπουδών αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχό
λησης . 

- Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τα Φροντι

στήρια Μέσης Εκπαίδευσης , 650 διδακτικές ώρες σε 
αντικείμενο συναφές με το αντικε ίμενο των σπουδών 

αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης . 

- Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Α.Τ.Ε.Ι ., 300 δι
δακτικές ώρες σε αντικείμενο συναφές με το αντικεί

μενο των σπουδών αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους 

απασχόλησης. 

- Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Α.Ε.Ι. , 210 διδα

κτικές ώρες σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο 
των σπουδών αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απα
σχόλησης. 

- Για τα Ι.Ε.Κ ., Κ.Ε .Κ ., Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών , 

Κέντρα Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης ή άλλους φο
ρείς άτυπης ή/και αδιαβάθμητης Εκπαίδευσης και Κα
τάρτισης 500 διδακτικές ώρες σε αντικείμενο συναφές 
με το αντικείμενο των σπουδών αντιστοιχούν σε ένα 

έτος πλήρους απασχόλησης. 
Β) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ-

ΡΙΚΗΣ 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσοντα ι : 
4.3.4. Οι εκπαιδευτές πληροφορικής 
Και επιπλέον όσοι δ ιαθέτουν εναλλακτικά τα ακό

λουθα: 

4.3.5. Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτι
σης, (Ι . Ε.Κ.) Τομέα Πληροφορικής πιστοποιημένο από τον 

Ο.Ε.Ε.Κ. και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ενός 

(1) έτους στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα συναφή με το 
αντικείμενο σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τε
λευταία τρία (3) έτη και μετά το πέρας των σπουδών. 

4.3.6. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.1./Α.Τ . Ε.Ι.) 

Τμημάτων Πληροφορικής ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπου
δών στην πληροφορική (Master ή Διδακτορικό) της ημε
δαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής ανα

γνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών 

και αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία 150 ωρών στην 
εκπαίδευση/κατάρτιση ενηλίκων ή/και τυπική εκπαίδευ

ση η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία πέντε (5) 
έτη ή 500 ωρών στην εκπαίδευση/κατάρτιση ενηλίκων 

ή/και τυπική εκπαίδευση, η οποία αποκτήθηκε κατά τα 
τελευταία δέκα (10) έτη . 

4.3.7. Οι εκπαιδευτές που εντάσσονται μόνο στην κα
τηγορία Εκπαιδευτών Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορι

κής θα μπορούν να διδάσκουν μόνο βασικές δεξιότητες 
πληροφορικής. 

4.4. γπΟΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤ ΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» (1.Ε.Κ. - Κ.Ε.Κ . ) 

Στο Υπομητρώο Εκπαιδευτών «Επαγγελματικής Κα

τάρτισης Α.Ε .» (1.Ε.Κ. - Κ.Ε.Κ.) εντάσσονται οι κάτωθι: 
4.4.1. Για τα Κ.Ε.Κ. της «Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Α.Ε.» 

4.4.1.1. Οι εκπαιδευτές που πληρούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις ένταξης στο Γενικό Υπομητρώο Εκπαι
δευτών Ενηλίκων ή/και στο Υπομητρώο Εκπαιδευτών 

Πληροφορικής και Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής, 
όπως ορίζονται στα άρθρα 4.2. και 4.3. αντίστοιχα. 
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4.4.2. Για τα Ι.Ε.Κ. της «Επαγγελματικής Κατάρτισης 
ΑΕ.» εντάσσονται ο ι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν 
εναλλακτικά τα ακόλουθα : 

4.4.2.1. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕ . 1 ./Α.Τ.Ε.Ι.) 
ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Master ή Διδακτορι

κό) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδα
πής αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα 
ισοτιμιών και τριετή (3) επαγγελματική εμπειρία , συναφή 

με το αντικείμενο σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά 
τα τελευταία επτά (7) έτη και μετά τη λήψη του πτυχίου 
Τριτοβάθμιας Εκπα ίδευσης. 

4.4.2.2. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.1 ./Α.Τ.Ε . Ι . ) 

ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Master ή Διδα
κτορικό) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια 
όργανα ισοτιμιών και πενταετή (5) επαγγελματική εμπει
ρία, συναφή με το αντικείμενο κατάρτισης , η οποία 
αποκτήθηκε κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη και μετά 
τη λήψη του πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης . 

4.4.2.3. Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρ
τισης, (Ι.Ε.Κ.) τμημάτων μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελ

ματικής Κατάρτισης πιστοποιημένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ . και 
αποδεδειγμένη τετραετή (4) επαγγελματική εμπειρία 
στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα συναφή με το αντικεί
μενο σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία 
εννέα (9) έτη και μετά το πέρας των σπουδών. 

4.4.2.4. Πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου , Τεχνι
κού Λυκείου , ΤΕΕ Β' Κύκλου, Τεχνικής Επαγγελματικής 

Σχολής ή οποιουδήποτε άλλου τύπου Επαγγελματικού 
Λυκείου θεσμοθετημένου από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή Σχολής 
Μαθητείας του Ο.ΑΕ.Δ. ή ισότιμης Σχολής της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένης από το Τμήμα Ισοτιμι
ών και Επαγγελματικών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης 
Κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ . ή άλλη αρμόδια αρχή και απο

δεδειγμένη επταετή (7) επαγγελματική εμπειρία στον 
ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα συναφή με το αντικείμενο 
σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία δε
καπέντε (15) έτη κα ι μετά το πέρας των σπουδών 

4.4.3. Επισημαίνεται ότι για τους εκπαιδευτές που 
εντάσσονται στο Υπομητρώο εκπαιδευτών της «Επαγ
γελματικής Κατάρτισης ΑΕ.» για την απασχόλησή τους 
ως έκτακτο προσωπικό στα Ι.Ε.Κ . και τα Κ .Ε .Κ . της «Επαγ

γελματικής Κατάρτισης ΑΕ.» ισχύουν οι ειδικότερες δι
ατάξεις που περιγράφονται στις εκάστοτε ισχύουσες 

Υ.Α. του Ν. 2956/2001, άρθρο 11 παράγραφος 19. 
4.4.4. Συγκεκριμένα , οι υποψήφιοι αυτών των κατηγο

ριών καλούνται να συνυποβάλλουν, εφόσον διαθέτουν, 
και τα ακόλουθα δικαιολογητικά προκειμένου να είναι 

δυνατή, βάσει αυτών, η μοριοδότησή τους κατά τη δι
αδικασία επιλογής τους για απασχόληση στα Ι.Ε.Κ. και 
τα Κ.Ε.Κ . της «Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε .• : 

• Δικαιολογητικά διδακτικής εμπειρίας , όπως ορίζο
νται στο άρθρο 6 της παρούσας Απόφασης 
•Βεβαιώσεις παιδαγωγικής επιμόρφωσης (διάρκειας 

τουλάχιστον ενός διδακτικού εξαμήνου). 
4.5. ΥΠΟΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑ

Τ ΑΡΤΙΣΗΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ• 

Για την ένταξη στο Υπομητρώο Εκπαιδευτών των Κέ

ντρων Κατάρτισης «Δήμητρα» απαιτούνται εναλλακτικά 
τα ακόλουθα: 

4.5.1 . Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε .1./ΑΤ.Ε.Ι.) 

ή Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master ή Διδακτο
ρικό) της ημεδαπής ή ισότιμος τ ίτλος σπουδών της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια 
όργανα ισοτιμιών και τριετής (3) επαγγελματική εμπει
ρία , συναφής με το/ο αντικείμενο/ο σπουδών η οποία 
αποκτήθηκε κατά την τελευτα ία επταετία (7) και μετά 
τη λήψη του πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

4.5.2. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕ.1./Α.Τ .Ε . Ι .) 

ή Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master ή Διδακτο
ρικό) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της 
αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια 

όργανα ισοτιμιών και διετής (2) επαγγελματική εμπειρία 
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κα ι Τροφίμων, 
στους Εποπτευόμενους Οργανισμούς , στ ις Περιφέρε ι
ες κα ι τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση , συναφής με το/ο 
αντικε ίμενο/ο σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά την 
τελευταία πενταετία (5) και μετά τη λήψη του πτυχίου 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

4.5.3. Δ ίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρ
τισης , (1.Ε.Κ.) τμημάτων μεταδευτεροβάθμ ιας επαγγελ
ματικής κατάρτισης πιστοποιημένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ . και 
αποδεδειγμένη τετραετής (4) επαγγελματική εμπειρία 
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε 

Εποπτευόμενους Οργανισμούς , στις Περιφέρειες και τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση , συναφής με το αντικείμενο 
σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία εννέα 
(9) έτη και μετά το πέρας των σπουδών. 

4.5.4. Οποιοσδήποτε άλλος τίτλος σπουδών (Πτυχίο 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου , Τεχνικού Λυκείου ή Τε
χνικής Επαγγελματικής Σχολής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή Τεχνικών 

Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Α' Κύκλου Σπουδών 

εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής εποπτεί
ας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
ή Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή ισότιμης Σχολής 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αναγνωρισμένης από το 

Τμήμα Ισοτιμιών και Επαγγελματικών Δικαιωμάτων της 

Διεύθυνσης Κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ. ή άλλη εκάστοτε 
αρμόδια αρχή, ή Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή εξατά
ξιου Γυμνασίου , ή Απολυτήριο 9ετούς υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης, ή Απολυτήριο Δημοτικού ή/και χωρ ίς τίτλο 
σπουδών και πενταετής (5) επαγγελματική εμπειρία , 
στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα στο αντικείμενο της 
Γεωργικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης , η οποία απο
κτήθηκε κατά τα τελευταία δέκα (1 Ο) έτη . 

4.6. ΥΠΟΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

Για την ένταξη στο Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ελλη
νικής Ένωσης Τ ρο πεζών απαιτούνται εναλλακτικά τα 

ακόλουθα: 
4.6.1. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε. 1./Α.Τ.Ε.Ι.) ή 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master ή Διδακτορικό) 
ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρι
σμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών και 
πενταετής (5) επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο 

του Τραπεζικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα , η οποία 
αποκτήθηκε κατά τα τελευταία επτά (7) έτη σε επιχείρη 

ση του ευρύτερου Χρηματοπιστωτικού Τομέα και μετά 
τη λήψη του πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης . 
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4.6.2. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.1 ./Α.Τ.Ε . Ι.) ή 
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master ή Διδακτορικό) 
ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρι
σμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών 

και τριετής (3) διδακτική εμπειρία σε αντικείμενο/ο του 
Τραπεζικού και Χρηματοοικονομικού τομέα, η οποία 
αποκτήθηκε κατά τα τελευταία επτά (7) έτη σε επιχείρη
ση του ευρύτερου Χρηματοπιστωτικού Τομέα και μετά 
τη λήψη του πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

4.6.3. Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή 
άλλος τίτλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και απο

δεδειγμένη εξαετής (6) επαγγελματική εμπειρία στο 
Χρηματοοικονομικό Τομέα, ταυτόσημη με το αντικεί
μενο της ειδικότητάς τους, η οποία αποκτήθηκε κατά 

τα τελευταία οκτώ (8) έτη σε επιχείρηση του ευρύτε
ρου Χρηματοπιστωτικού Τομέα και μετά το πέρας των 
σπουδών. 

4.6.4. Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι, μέχρι την 
υπογραφή της παρούσας Απόφασης , στο Μητρώο Εκ
παιδευτών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εντάσσο
νται στο γπομητρώο Εκπαιδευτών Ελληνικής Ένωσης 

Τραπεζών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. βάσει σχετικής Πράξης του Γε

νικού Γραμματέα της. 
4.7. γποΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕγΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕγΤΩΝ 
Για την ένταξη στο γπομητρώο Εκπαιδευτών Εκπαι

δευτών απαιτούνται τα ακόλουθα: 
4.7.1. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.1/Α.Τ.Ε.Ι) 

Παιδαγωγικών Σπουδών ή/και Παιδαγωγικών Σπουδών 

με κατεύθυνση/ειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή/ 
και Δια Βίου Εκπαίδευση ή/και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση 

ή/και Κοινωνικών Σπουδών ή/και πτυχίο Φιλοσοφικών 
Σπουδών ή/και Ψυχολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχο 
τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από αρ

μόδια όργανα ισοτιμιών και αποδεδειγμένη πενταετής 
(5) επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο 
τομέα, σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο των 

σπουδών η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία εννέα 
(9) έτη και μετά τη λήψη του πτυχίου Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 

Ή 

4.7.1.1. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master ή Δι
δακτορικό) Παιδαγωγικών Σπουδών ή/και Παιδαγωγικών 
Σπουδών με κατεύθυνση/ειδίκευση στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων ή/και τη Δια Βίου Εκπαίδευση ή/και τη Συνε
χιζόμενη Κατάρτιση ή/και Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπου

δών (Master ή Διδακτορικό) Κοινωνικών Σπουδών ή/και 
Φιλοσοφικών Σπουδών ή/και Ψυχολογίας της ημεδαπής 
ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνω
ρισμένος από αρμόδια όργανα ισοτιμιών και αποδεδειγ
μένη τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή 
δημόσιο τομέα, σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμε

νο των σπουδών η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία 

επτά (7) έτη και μετά το πέρας των σπουδών. 

ΚΑΙ 

4.7.2. Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία 250 ωρών 
στην εκπαίδευση/κατάρτιση ενηλίκων η οποία αποκτή
θηκε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη ή 500 ωρών στην 
εκπαίδευση/κατάρτιση ενηλίκων η οποία αποκτήθηκε 
κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη . 

4.8. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
4.8.1. Η διδακτική εμπειρία δεν αποτελεί κριτήριο έντα

ξης στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων 
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (με εξαίρεση τους Εκπαιδευτές Βασικών 
Δεξιοτήτων Πληροφορικής της παραγράφου 4.3.6. και 
τους Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών άρθρο 4.7.). Οι υποψήφι
οι όμως, που διαθέτουν διδακτική εμπειρία καλούνται να 
τη δηλώσουν στην αίτηση ένταξης στο Εισαγωγικό Μη
τρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων και να την τεκμηριώσουν 
αντίστοιχα, με στόχο να πληρούν τις προϋποθέσεις 
απασχόλησης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 
κατάρτισης όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας 
Απόφασης . 
Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει να δι

αθέτουν διδακτική εμπειρία 150 ωρών στην εκπαίδευ
ση/κατάρτιση ενηλίκων η οποία αποκτήθηκε κατά τα 
τελευταία πέντε (5) έτη ή διδακτική εμπειρία 500 ωρών 
στην εκπαίδευση/κατάρτιση ενηλίκων η οποία αποκτή
θηκε κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη. Την εμπειρία αυτή 
καλούνται να δηλώσουν στην αίτηση και να την τεκμη
ριώσουν όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας. 

4.8.2. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να πλη
ροί τις προϋποθέσεις απασχόλησης σε συγχρηματο
δοτούμενα από την Ε.Ε . προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας 
Απόφασης, καλείται να τεκμηριώσει διδακτική εμπειρία 
σε ενήλικες όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4.8.1. 

4.9. ΠΡΟΣΘΕΤ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Για την πληρέστερη ενημέρωση του Μητρώου, στην 

περίπτωση που ο υποψήφιος διαθέτει Βεβαιώσεις/Πιστο
ποιητικά παιδαγωγικής κατάρτισης ή/και επιμόρφωσης, 
Πτυχίο ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ, πανεπιστημιακά Πιστοποιητικά 
παιδαγωγικής επιμόρφωσης , Βεβαιώσεις συμμετοχής 
σε σεμινάρια Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών άνω των 100 
ωρών κ.α., καλείται να συνυποβάλλει τα αντίστοιχα δι
καιολογητικά. 

4.1 Ο. Εάν ο εκπαιδευτής είναι δημόσιος υπάλληλος, 
για την ανάληψη συγκεκριμένης συμβατικής υποχρέω
σης για διδασκαλία και την εκτέλεσή της, απαιτείται η 
ύπαρξη της άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 31, του 
νόμου υπΌριθμ. 2683/1999 (Φ.Ε.Κ. 19Α/9.2.1999). 

4.11. Στα Μητρώα Εκπαιδευτών Ενηλίκων του 
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. δεν δύνανται να ενταχθούν οι απασχολούμενοι 
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε τμήματα υπηρεσιών 
του Δημοσίου με αντικείμενο την πληρωμή, διαχείριση , 
έλεγχο και αξιολόγηση των Δομών και των συγχρημα
τοδοτούμενων ενεργειών συνεχιζόμενης επαγγελμα
τικής κατάρτισης, καθώς και οι εμπειρογνώμονες που 
εμπλέκονται σε διαδικασίες αξιολόγησης συγχρηματο
δοτούμενων ενεργειών κατάρτισης ή/και προώθησης 
της απασχόλησης. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤ ΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

(ΜΗΤΡΩΟ Α') 

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στο Εισαγωγικό 
Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ακολουθείται η εξής 
διαδικασία: 
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5.1. Κατάθεση Φακέλου Υποψηφιότητας 
5.1.1. Ο υποψήφιος καταθέτει σφραγισμένο φάκελο 

υποψηφιότητας στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Ο φάκελος υποψηφιότη
τας περιλαμβάνει σε δύο αντίτυπα, τα ακόλουθα: 

• Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο της 
α ίτησης υποψηφιότητας για ένταξη στο Εισαγωγικό 
Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων 
•Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπο

νται στο άρθρο 6 της παρούσας Απόφασης, με συνολική 
αρίθμηση όλων των σελίδων του φακέλου , συμπεριλαμ
βανομένης και της αίτησης 

• Απόδειξη καταβολής χρηματικού ποσού σε τραπε
ζικό λογαριασμό του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., το ύψος του οποίου θα 
ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

5.1.2. Το Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων 
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. παραμένει ανοιχτό κα ι δέχεται συνεχώς 
νέες αιτήσεις υποψηφιότητας. Οι α ιτήσεις θα ελέγχο
νται περιοδικά και σύμφωνα με τις ανάγκες, όπως αυτές 
θα εκτιμώνται από το Ε.ΚΕ.Π Ι Σ . Η αποστολή των φα
κέλων μπορεί να γίνεται μέσω ταχυδρομείου (απλοί ή 
συστημένοι) ή μέσω εταιριών ταχυμεταφορών. 

5.1 .3. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. είναι δυνατόν, όταν επιβάλλεται από 
τις ανάγκες του Μητρώου και της Εθνικής Πολιτικής για 
την κατάρτιση , να δημοσιεύει προσt<λήσεις εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, ορίζοντας για αυτές συγκεκριμένες 
καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή αιτήσεων. 
Στην περίπτωση αυτή, θα ελέγχονται οι αιτήσεις που 
έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα ως προς τη συγκεκριμέ
νη ημερομηνία, ενώ οι υπόλοιπες θα εξετάζονται στην 
επόμενη φάση ελέγχου πληρότητας και συμβατότητας. 
Ως ημερομηνία κατάθεσης λαμβάνεται η ημερομηνία 
αποστολής, όπως αυτή δηλώνεται από τη σφραγίδα του 
ταχυδρομείου . Για την ημερομηνία λήξης της προθεσμί
ας υποβολής των φακέλων, λαμβάνεται υπόψη μόνο η 
αποστολή συστημένων φακέλων μέσω ΕΛ.Τ Α 

5.1.4. Δεν λαμβάνεται υπόψη οποιοδήποτε στοιχείο 
δεν συμπεριλαμβάνεται στον αρχικό σφραγισμένο φά
κελο , με εξαίρεση τα στοιχεία που είναι δυνατόν να 
ζητηθούν από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. κατά τη διαδικασία ελέγχου 
πληρότητας και συμβατότητας, όπως ορίζεται στο άρ
θρο 5.2.8. 

5.2. Διαδικασίες Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατό
τητας 

5.2.1. Οι φάκελοι υποψηφιότητας κατατίθενται στο 
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ., λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και απο
σφραγίζονται. 

5.2.2. Οι φάκελοι υποψηφιότητας προωθούνται αρμοδί
ως στα προβλεπόμενα στην παρούσα Απόφαση «Διμελή 
Κλιμάκια Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας• . 

5.2.3. Τα μέλη των «Διμελών Κλιμακίων Ελέγχου Πλη
ρότητας και Συμβατότητας. ορίζονται με απόφαση του 
Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Φορείς, στελέχη των οποίων δύνανται 
να συμμετάσχουν στα Διμελή Κλιμάκια Ελέγχου Πλη
ρότητας και Συμβατότητας, είναι το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., οι αρμό
διες για την εφαρμογή, τον συντονισμό, τον έλεγχο και 
αξιολόγηση των δράσεων κατάρτισης και προώθησης 
της απασχόλησης υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχό
λησης και Κοινωνικής Προστασίας, ο Ο.ΑΕ.Δ., καθώς και 
εμπειρογνώμονες σε θέματα αγοράς εργασίας ή/και 
επαγγελματικής κατάρτισης του Μητρώου Αξιολογητών 
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

5.2.3.1. Ειδικότερα , όσον αφορά στη συγκρότηση των 
Υπομητρώων Εκπαιδευτών των Κέντρων Κατάρτισης 

Ο.Γ.Ε .Ε .Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ•, της «Επαγγελματικής Κατάρτι
σης ΑΕ.•. και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στα «Δι
μελή Κλιμάκια Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας• 
δύνανται να συμμετέχουν και Στελέχη του Υπουργείου 
Γεωργικής Ανάπτυξης και των εποπτευόμενων Οργανι
σμών του , της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕ. ή της 
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών αντίστοιχα. 

5.2.4. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή όλων των ανω

τέρω στις διαδικασίες ελέγχου πληρότητας και συμβα
τότητας είναι η παρακολούθηση ειδικού προγράμματος 

κατάρτισης το περιεχόμενο του οπο ίου θα καθορ ίζετα ι 
από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

5.2.5. Η συμμετοχή στα Διμελή Κλιμάκια Ελέγχου Πλη
ρότητας και Συμβατότητας είναι ασυμβίβαστη με την 
ιδιότητα του ενταγμένου ή του υποψήφιου προς έντα
ξη στα Μητρώα Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙ Σ. 
Σε περίπτωση που μέλος Διμελούς Κλιμακίου Ελέγχου 
Πληρότητας και Συμβατότητας είναι ήδη ενταγμένο 
ή υποψήφιο προς ένταξη στα Μητρώα Εκπαιδευτών 
Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. τότε θα πρέπει να υποβάλλει 
αίτηση διαγραφής ή να παραιτηθεί της υποψηφιότη
τάς του από τα αντίστοιχα Μητρώα, προκειμένου να 
συμμετέχει στα Διμελή Κλιμάκια Ελέγχου Πληρότητας 
και Συμβατότητας. 

5.2.6. Τα Διμελή Κλιμάκια Ελέγχου Πληρότητας και 
Συμβατότητας συγκροτούνται με απόφαση του Προέ
δρου του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

5.2.7. Τα Διμελή Κλιμάκια Ελέγχου Πληρότητας και 
Συμβατότητας έχουν ως έργο να: 

• Ελέγχουν και αποφαίνονται για την πληρότητα των 
φακέλων υποψηφιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 
6 της παρούσας απόφασης 

• Ελέγχουν και επαληθεύουν, βάσει των συνημμένων 
δικαιολογητικών, τα δηλωθέντα στην αίτηση του υπο
ψήφιου στοιχεία 

• Αποφασίζουν για την τελική αντιστοίχιση της επαγ
γελματικής εμπειρίας του υποψήφιου σε ομάδα/ες επαγ
γελμάτων σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Εθνικό Σύ
στημα Ταξινόμησης Επαγγελμάτων 

• Εισηγούνται στον Γενικό Διευθυντή του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. την 
ένταξη ή μη του υποψήφιου στο Εισαγωγικό Μητρώο 
Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα του ελέγχου πληρότητας και συμβατό
τητας, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Έντυπο Ελέγχου 
Πληρότητας και Συμβατότητας 

5.2.8. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή 
ή/και δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις 
των άρθρων 4 και 6 της παρούσας απόφασης, είναι 
δυνατό να ζητηθεί από τον υποψήφιο να προσκομίσει 
εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. Μετά την παραλαβή τους, το ίδιο Διμε
λές Κλιμάκιο Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας 

εξετάζει εκ νέου τα δικαιολογητικά ως ανωτέρω . 
5.2.9. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είτε δεν 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας 
των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών είτε προσκομίσει 

δικαιολογητικά τα οποία όμως δεν είναι πλήρη ή συμ
βατά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 κα ι 6 της 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 23199 

παρούσας απόφασης, ο φάκελος χαρακτηρίζεται ελλι

πής και ο υποψήφιος δεν εντάσσεται στο Εισαγωγικό 

Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Ο υπο

ψήφιος διατηρεί το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης 

υποψηφιότητας για ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

5.3. Επικύρωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας 
και Συμβατότητας - Κοινοποίηση αποτελέσματος στους 
υποψήφιους 

•Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. εισηγείται την έντα

ξη ή/μη του υποψηφίου στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαι

δευτών Ενηλίκων λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα 

του ελέγχου πληρότητας και συμβατότητας των Διμελών 

Κλιμακίων ή/και του Προϊσταμένου του Τομέα Πιστοποί

ησης, στο Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. το οποίο αποφασίζει τελικά 

την ένταξη ή/μη του υποψηφίου στο Εισαγωγικό Μητρώο 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

5.2.10. Στις περιπτώσεις όπου τα μέλη του Διμελούς 
Κλιμακίου Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας, κατά 

τη διάρκεια ελέγχου πληρότητας και συμβατότητας του 

φακέλου υποψηφιότητας, δεν καταλήγουν σε ομόφωνη 

εκτίμηση, ο φάκελος προωθείται στον Προϊστάμενο 

του Τομέα Πιστοποίησης, ο οποίος ύστερα από έλεγχο 

πληρότητας και συμβατότητας του φακέλου εισηγείται 

στον Γενικό Διευθυντή του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, την ένταξη ή μη 

του υποψηφίου στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

•Η ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. κοινοποι

είται εγγράφως στους υποψήφιους και τα επικυρωμένα 

από το Δ. Σ. αποτελέσματα ελέγχου πληρότητας και 

συμβατότητας δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο , στην 

ιστοσελίδα του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (www.ekepis.gr). 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΓΙΑ ΕΝΤ ΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

(ΜΗΤΡΩΟ Α' ) 

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να ενταχθούν στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., 

καλούνται να υποβάλουν αίτηση ένταξης συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε επικυρωμένα 

φωτοαντίγραφα: 

Κατηγορία 
Είδος Δικαιολογητικού 

Δικαιολογητικού 

Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά, όπως αυτά ορίζο-
<ι: 

1 νται στα σχετικά άρθρα της παρούσας Απόφασης <ι: 1-
~ Ζ: 

Α -Ο c \AJ 
>- ο 
1- a... 

Φωτοαντίγραφα λοιπών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν επιπρόσθετα στοιχεία c 

2 που επικαλείται ο υποψήφιος (Παιδαγωγική Κατάρτιση και Επιμόρφωση κ.λ.π . ) 

Βεβαιώσεις εργοδοτών ή/και συνεργασιών στις οποίες θα πρέπει να αναγράφονται 

με σαφήνεια ο φορέας/οργανισμός/επιχείρηση από τον οποίο αποκτήθηκε η εμπειρία, 

η/οι θέση/εις εργασίας με αναλυτική για κάθε θέση περιγραφή των αρμοδιοτήτων, 

καθώς και η χρονική διάρκεια απασχόλησης στη/στις συγκεκριμένη/ες θέση/εις ερ-

1 γασίας και 

Αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαΛιστικής κάλυψης (ένσημα Ι.Κ.Α. ή άλλων 

2 Ασφαλιστικών Ταμείων) ή 

Β 
<( 

a::: Αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (π.χ. Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής ίiJ 
c 2.1 Υπηρεσιών, βεβαιώσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λ.π.) ή 
~ 
ω 

Ι 
2.2 Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας ~ 

~ 
~ 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ: Διευκρινίζεται ότι οι Αυτοαπασχολούμενοι - Εργοδότες -< 
ω 

Ελεύθεροι Επαγγελματίες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν οπωσδήποτε Αποδεικτι-L 
L 
<( κά και Φορολογικού και όχι μόνον Ασφαλιστικού χαρακτήρα για την τεκμηρίωση της c 

2.3 επαγγελματικής εμπειρίας που δηλώνουν ω 
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Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας στις οποίες θα πρέπει να αναγράφονται με σαφή-

νεια ο φορέας/οργανισμός , ο τίτλος του προγράμματος εκπαίδευσης / κατάρτισης, 
το θεματικό αντικείμενο που δίδαξαν, η συνολική χρονική διάρκεια της απασχόλησης , 

το σύνολο των ωρών διδασκαλίας καθώς και ο προσδιορισμός των χαρακτηριστι-

κών της ομάδας των καταρτισθέντων (άνεργοι, εργαζόμενοι, ευάλωτη/ες κοινωνική/ές 

1 ομάδα/ες) και 

<r: Αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα Ασφαλιστικής κάλυψης (Ενσημα Ι .Κ.Α. ή άλλων 
α:: 2 Ασφαλιστικών Ταμείων) ή 
ίίj 
c 
:2: Αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (π.χ. Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής w 

Γ Ι 2.1 Υπηρεσιών, βεβαιώσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λ.π.) ή 
::.:: 
i== ::.:: 2.2 Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας , θεωρημένα από την επιθεώρηση Εργασίας <r: 
<] 

<ϊ Ειδικά και μόνο στις περιπτώσεις που η διδακτική εμπειρία που επικαλείται ο υποψήφιος 

έχει αποκτηθεί στην επιχείρηση/φορέα/οργανισμό όπου εργάζεται, ως δικαιολογητι-

κό υποβάλλεται μόνο η σχετική βεβαίωση της διδακτικής εμπειρίας, στην οποία θα 

2.3 
αναγράφεται με σαφήνεια το θεματικό αντικείμενο της εκπαίδευσης/κατάρτισης , το 

θεματικό αντικείμενο που δίδαξαν, η συνολική χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το 

σύνολο των ωρών διδασκαλίας καθώς και ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της 

ομάδας των καταρτισθέντων (άνεργοι, εργαζόμενοι, ευάλωτη/ες κοινωνική/ές ομάδα/ 
ες) 

1 Βιογραφικό σημείωμα 

2 Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος θα βεβαιώνει ότι: 

• Δεν συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 8 του ν.2683/1999. (Στην περίπτωση 
που ο υποψήφιος έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ο.ΤΑ ή 

<r: υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. δεν συμπληρώνει το σημείο αυτό) 
::.:: 

• Αποδέχεται το δικαίωμα του Ε.ΚΕ .ΠΙΣ. για χρήση , στατιστική επεξεργασία και 
Δ 

i== 
Ι δημοσιοποίηση των στοιχείων που έχει υποβάλει, εφόσον ενταχθεί στο Εισαγωγικό L 
ο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων < 
ο • Δεν κατέχει θέσεις/ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του μέλους 
<( 
::.:: του Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. , όπως αυτές περιγράφονται στην 
<ϊ παρούσα Απόφαση. 
Ζ 3 • Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας είναι αληθή ο 
w 
< c Αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 
Ε 
w 4 χρηματικού ποσού, το ύψος του οποίου ορίζεται με απόφαση του Δ. Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

7.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση 
των Εκπαιδευτών Ενηλίκων που εντάσσονται σε όλα 
τα Υπομητρώα του Εισαγωγικού Μητρώου Εκπαιδευ
τών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. αποτελεί η απόκτηση των 
απαιτούμενων παιδαγωγικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
για την άσκηση του έργου της εκπαίδευσης ενηλίκων. 
Οι γνώσεις και οι δεξιότητες αυτές παρέχονται στους 
εκπαιδευτές ενηλίκων μέσω πιστοποιημένων από το 
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών . 

τών, τις ανάγκες των διαφόρων Υπομητρώων κα ι την 
ύπαρξη ή μη αποδεδειγμένης διδακτικής εμπειρίας σε 
ενήλικες, στην αρχική ή και συνεχιζόμενη εκπαίδευση 
και κατάρτιση . 

7.3. Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετο
χής στα πιστοποιημένα από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. προγράμματα 
εκπαίδευσης εκπαιδευτών θα καθορίζονται από τις εκά
στοτε προκηρύξεις των πιστοποιημένων προγραμμάτων 
και σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Ενια ίο Σύστημα 
Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης (Ε.Σ.Δ . Ε.Κ.) 

7.4. Αναπόσπαστο μέρος της παρακολούθησης των 
πιστοποιημένων από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. προγραμμάτων εκπαί
δευσης εκπαιδευτών αποτελεί η συμμετοχή στις διαδι
κασίες αξιολόγησης, σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγη
σης που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε πιστοποιημένο 
από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 

7.2. Η διάρκεια και το περιεχόμενο των πιστοποιη
μένων από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. προγραμμάτων εκπαίδευσης 
εκπαιδευτών θα διαμορφώνεται με απόφαση του Δ.Σ . 
του Ε.ΚΕ.Π ΙΣ. και ακολούθως δύναται να διαφοροποι
είται ομοίως, ανάλογα με τα προσόντα των εκπαιδευ-
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και καθορίζεται σαφώς στις προκηρύξεις των πιστο 
ποιημένων προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών 
καθώς και στο εκάστοτε ισχύον Ενιαίο Σύστημα Δια
χείρισης Ενεργειών Κατάρτισης (Ε.Σ.Δ .Ε .Κ .) 

7.5. Οι εκπαιδευτές που ολοκληρώνουν με επιτυχία πι
στοποιημένο από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. πρόγραμμα εκπαίδευσης 
εκπαιδευτών λαμβάνουν σχετική Βεβαίωση Επιτυχούς 
Παρακολούθησης από τον φορέα υλοποίησης του προ
γράμματος. Οι εν λόγω Εκπαιδευτές πληρούν τις προ
ϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία Πιστοποίησης , 
όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 8 της 
παρούσας Απόφασης. 

7.6. Οι εκπαιδευτές που δεν ολοκληρώνουν με επιτυχία 
το πιστοποιημένο από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. πρόγραμμα εκπαί
δευσης εκπαιδευτών , δεν έχουν το δικαίωμα να συμμε
τάσχουν περαιτέρω στη διαδικασία Πιστοπο ίησης. Στην 
περίπτωση αυτή, παραμένουν στο Εισαγωγικό Μητρώο 
Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (Μητρώο Α') και 
διατηρούν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν σε επό
μενη φάση πιστοποιημένο από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. πρόγραμμα 
εκπαίδευσης εκπαιδευτών. 

7.7. Εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακολούθη
σης πιστοποιημένου από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. προγράμματος 
εκπαίδευσης εκπαιδευτών οι παρακάτω υποψήφιοι που 
εντάσσονται στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενη
λίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ : 

7.7.1. Μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού 
(Δ.Ε .Π.) και εκπαιδευτικοί Α.Τ .Ε . Ι . : 

- μέλη Δ . Ε.Π. που ανήκουν στη βαθμίδα του επίκουρου 
και άνω 

- μέλη Δ.Ε .Π. που ανήκουν στη βαθμίδα του λέκτορα 
και διαθέτουν τριετή εμπειρία στην Εκπαίδευση και 

- Εκπαιδευτικοί Α.Τ . Ε.Ι. των βαθμίδων: Καθηγητή, Ανα
πληρωτή Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή που κατέ
χουν διδακτορικό δίπλωμα 

7.7.2. Κάτοχοι Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού Διπλώ
ματος Ειδίκευσης ή Πτυχίου Παιδαγωγικών Σχολών Τ ρι
τοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχου 
τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από 
αρμόδια όργανα ισοτιμιών, με κατεύθυνση/εξειδίκευση 
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή/και Δια Βίου Εκπαίδευση 
ή/και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση . 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕγΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

8.1. Η ακολουθούμενη διαδικασία πιστοποίησης των 
εκπαιδευτών θα προσδιορίζεται με απόφαση του Διοι
κητικού Συμβουλίου του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ., λαμβανομένου υπόψη 
του περιεχομένου του εκάστοτε πιστοποιημένου προ
γράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών και σε αντιστοι
χία με τα οριζόμενα στο περίγραμμα του εκπαιδευτή 
ενηλίκων . Ειδικότερα , το Δ. Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ., θα επιλέγει 
την εκάστοτε εφαρμοζόμενη διαδικασία πιστοποίησης 
μεταξύ των παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενων με
θοδολογιών: α) παρουσίαση από τον υποψήφιο μιας 
υποδειγματικής μικροδιδασκαλίας και μαγνητοσκόπηση 
αυτής στο τέλος του πιστοποιημένου προγράμματος 
εκπαίδευσης εκπαιδευτών, παρουσία παρατηρητή/ών 
που θα έχουν οριστεί από το ΕΚΕΠΙΣ και αξιολόγηση 
της μαγνητοσκοπημένης διδασκαλίας από Επιτροπή Πι
στοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, β) παρουσίαση από 
τον υποψήφιο μιας υποδειγματικής μικροδιδασκαλίας, 
ενώπιον ομάδας συνυποψηφίων και Επιτροπής Πιστο-

πο ίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων η οποία προβαίνει στην 
αξιολόγηση της μικροδιδασκαλίας, γ) συμμετοχή του 
υποψηφίου σε γραπτές εξετάσεις πολλαπλών επιλογών 
σωστού - λάθους, ερωτήσεις ανοιχτού τύπου , ανάπτυξη 
θέματος κ .α . αναφορικά με την εκπαίδευση ενηλίκων δ) 
πιστοποίηση που θα προκύπτει ως αποτέλεσμα επιτυ
χούς παρακολούθησης πιστοποιημένου προγράμματος 
εκπαίδευσης εκπαιδευτών ε) πραγματοποίηση συνέ
ντευξης την οποία παραθέτε ι ο υποψήφιος ενώπιον 
Επιτροπής Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών Ενηλίκων ζ) 
συνδυασμός των παραπάνω μεθοδολογιών στ) άλλη 
μεθοδολογία . 
Η απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ .ΠΙΣ . που θα προσδιορίζει 

την εκάστοτε εφαρμοζόμενη διαδικασία πιστοποίησης 
επ ιπλέον θα ορίζει αναλυτικά τις λεπτομέρειες και τους 
όρους εφαρμογής της προσδιοριζόμενης με αυτήν με
θοδολογία πιστοποίησης . 

8.2. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποί
ησης έχουν: 

8.2.1. Οι εκπαιδευτές που έχουν ολοκληρώσει επιτυ
χώς πιστοποιημένο από το Ε.ΚΕ .ΠΙΣ. πρόγραμμα εκπαί
δευσης εκπαιδευτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της 
παρούσας απόφασης, εντός χρονικού διαστήματος 24 
μηνών από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους και 
για τρεις κατ ' ανώτατο όριο φορές. 

8.2.2. Οι εκπαιδευτές που δεν έχουν παρακολουθήσει 
πιστοποιημένο από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. πρόγραμμα εκπαίδευ
σης εκπαιδευτών, διαθέτουν όμως τα προσόντα που ορί
ζονται στο άρθρο 7.7.2. της της παρούσας απόφασης. 

8.2.3. Εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε 
διαδικασία πιστοποίησης τα μέλη διδακτικού επιστημο
νικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και εκπαιδευτικο ί Α.Τ.Ε.Ι . που 
διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 7.7.1. 
της παρούσας απόφασης. Οι παραπάνω εκπαιδευτές 
μετά την αξιολόγηση της αίτησής τους για ένταξη στο 
Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ. 
ΠΙΣ. εντάσσονται απευθείας στο Μητρώο Πιστοποιημέ
νων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

8.3. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. φέρει την ευθύνη της δ ιοργάνωσης 
και διεξαγωγής των διαδικασιών πιστοπο ίησης. Οι χρό
νοι διεξαγωγής των εν λόγω διαδικασιών θα ορίζονται 
με απόφαση του Δ.Σ του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και σύμφωνα με τις 
ανάγκες των Υπομητρώων εκπαιδευτών ενηλίκων. 

8.4. Οι υποψήφιοι, προκειμένου να συμμετέχουν σε 
διαδικασία πιστοπο ίησης αποστέλλουν στο Ε .ΚΕ.ΠΙΣ. 
φάκελο πιστοποίησης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Αίτηση για συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης 
• Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης πιστοποι

ημένου από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. προγράμματος εκπαίδευσης 
εκπαιδευτών στην οποία θα αναφέρεται η ακριβής ημε
ρομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος (πλην των 
υποψηφίων που διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται 
στο άρθρο 7.7.2. της παρούσας απόφασης) 

• Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού σε τρα
πεζικό λογαριασμό του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., το ύψος του οποίου 
θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Π ΙΣ. 

• Δικαιολογητικά τα οποία θα συναρτώνται από την 
εκάστοτε προσδιοριζόμενη μεθοδολογία πιστοποίησης 
που θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., ως 
ορίζεται στην παρούσα . 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα προσδιορ ίζονται στην 

απόφαση του Δ .Σ . του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ . που θα ορίζει και την 
μεθοδολογία πιστοποίησης. 
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8.5. Οι εκπαιδευτές στους οποίους δεν χορηγείται 
η πιστοποίηση , παραμένουν στο Εισαγωγικό Μητρώο 
Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ .ΠΙΣ. (Μητρώο Α) και 
διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πι
στοπο ίησης σε επόμενη φάση , εντός του χρονικού δια
στήματος των 24 μηνών κατ ' ανώτατο όριο και για τρεις 
συνολικά φορές από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής 
τους. 

8.6. Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν εκ 
νέου σε κάθε επόμενη διαδικασία πιστοποίησης, εντός 
του οριζόμενου διαστήματος των 24 μηνών, κατ' ανώ
τατο όριο , από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους 
υποβάλλουν στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. φάκελο που περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα: 

• Αίτηση συμμετοχής σε διαδικασία Πιστοποίησης . 
Στην αίτηση αναφέρεται ότι πρόκειται για επανεξέ
ταση . 

• Αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό 
του Ε .ΚΕ.ΠΙΣ χρηματικού ποσού, το ύψος του οποίου θα 
ορίζεται με απόφαση του Δ. Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

• Δικαιολογητικά τα οποία θα συναρτώνται από την 
εκάστοτε προσδιοριζόμενη μεθοδολογία πιστοποίησης 
που θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., ως 
ορίζεται στην παρούσα . 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα προσδιορίζονται στην 

απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. που θα ορίζει και την 
μεθοδολογία πιστοποίησης. 

8.7. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν ολοκληρώ
σει επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης και μετά την 
τρίτη κατά σειρά προσπάθεια ή έχουν παρέλθει 24 
μήνες από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του και 
δεν έχει υποβάλλει καμία αίτηση για συμμετοχή σε 
διαδικασία πιστοποίησης, παραμένει στο Εισαγωγικό 
Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων και υποχρεούται να 
παρακολουθήσει εκ νέου πιστοποιημένο από το Ε.ΚΕ . 
ΠΙΣ. πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, προκειμένου 
να συμμετάσχει σε διαδικασία πιστοποίησης , σύμφωνα 
με τους όρους και τη διαδικασία που ορίζονται στην 
παρούσα απόφαση . 

8.8. Το Ε .ΚΕ.ΠΙΣ. συγκεντρώνει τους φακέλους πι
στοποίησης των υποψηφίων και ελέγχει αρμοδίως την 
πληρότητα των φακέλων ως προς τα απαιτούμενα δι
καιολογητικά. Σε περίπτωση που ο φάκελος που έχει 
υποβληθεί είναι ελλιπής είναι δυνατό να ζητηθεί από 
τον υποψήφιο να καταθέσει εντός δέκα (10) εργασίμων 
ημερών τα αντίστοιχα δικαιολογητικά προκειμένου ο 
φάκελος να προωθηθεί περαιτέρω και ο υποψήφιος 
να λάβει μέρος στη διαδικασία πιστοποίησης . Στην πε
ρίπτωση που ο υποψήφιος δεν προσκομίσει τα απαι
τούμενα δικαιολογητικά εντός του οριζόμενου διαστή
ματος αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία 
πιστοποίησης στην παρούσα φάση , διατηρεί όμως το 
δικα ίωμα να συμμετάσχει σε επόμενη διαδικασία πι
στοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
απόφαση , άρθρο 8.4. 

8.9. Στη συνέχεια θα διενεργείται η εκάστοτε επιλεγεί
σα από το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. διαδικασία πιστοποίησης 
ως αυτή θα έχει προσδιοριστεί στη σχετική απόφαση 
του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

8.10. Στη διαδικασία πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενη
λίκων δύναται να συμμετέχουν : 

• Αξιολογητές Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, 
οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν Μεταπτυχιακό Τίτλο 

Σπουδών (Master ή Διδακτορικό) στην Παιδαγωγική Επι
στήμη ή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Διαχείρ ιση 
ή/και Εκπαίδευση Ανθρωπίνων Πόρων της ημεδαπής ή 
αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρι
σμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών και 
πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία ή/και σημαντικό 
διδακτικό έργο συναφή με το αντικείμενο των σπουδών 
τους και 

• Παρατηρητές της διαδικασίας πιστοποίησης Εκπαι
δευτών Ενηλίκων, οι οποίοι θα είναι στελέχη του Ε.ΚΕ . 
ΠΙΣ ή εμπειρογνώμονες από το Μητρώο Αξιολογητών 
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

Το Δ.Σ. του ΕΚΕΠΙΣ θα αποφασίζει για την ενδεχόμε
νη συγκρότηση Επιτροπών Πιστοποίησης Εκπαιδευτών 
Ενηλίκων. 

8.11 . Ως αξιολογητές στις διαδικασίες πιστοποίησης 
εκπαιδευτών ενηλίκων θα μπορούν να συμμετάσχουν 
και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές εκπαιδευτών, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα πληρούν τα προσόντα της παραγρά
φου 8.1 Ο. και δεν θα έχουν το δικαίωμα να αξιολογήσουν 
εκπαιδευόμενους τους οποίους έχουν εκπαιδεύσει οι 
ίδιοι ως Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών. 

8.12. Οι παρατηρητές και οι αξιολογητές Πιστοπο ίησης 
Εκπαιδευτών Ενηλίκων προκειμένου να συμμετάσχουν 
σε διαδικασίες πιστοποίησης θα πρέπει να παρακο
λουθήσουν εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης , την 
ευθύνη της διοργάνωσης του οποίου έχει το Ε.ΚΕ.ΠΙ Σ. 

8.13. Έργο των αξιολογητών πιστοποίησης εκπαιδευ
τών ενηλίκων, είναι η τελική επιβεβαίωση της κατοχής 
των απαιτούμενων παιδαγωγικών γνώσεων και δεξιο
τήτων από την πλευρά των υποψηφίων για την άσκηση 
του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων. 

8.14. Έργο των παρατηρητών της διαδικασίας πιστο
ποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων είναι η διασφάλιση και 
επιβεβαίωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων 
διεξαγωγής της εκάστοτε εφαρμοζόμενης διαδικασίας 
πιστοποίησης . 

8.15. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστο
ποίησης, το αποτέλεσμα αξιολόγησης του υποψηφ ίου , 
όπως αυτό θα έχει αποτυπωθεί στο πλαίσιο της διε
ξαγωγής των διαδικασιών πιστοπο ίησης , προωθε ίται 
στον Γενικό Διευθυντή του Ε .ΚΕ.ΠΙΣ. προκειμένου να 
εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο τη χορήγηση ή μη 
της πιστοποίησης του υποψηφίου, σύμφωνα με τα ορ ι
ζόμενα στο άρθρο 9.1. της παρούσας απόφασης. 

8.16. Ο φάκελος πιστοποίησης, μετά το πέρας της 
συμμετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία πιστοπο ί
ησης περιλαμβάνει: 

- Τη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης πιστοπο ι
ημένου από το Ε.ΚΕ .ΠΙΣ. προγράμματος εκπαίδευσης 
εκπαιδευτών (πλην των υποψηφίων που διαθέτουν τα 
προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 7.7.2. της παρούσας 
απόφασης) 

- Τα έντυπα αξιολόγησης του υποψηφίου 
- Το υλικό (έντυπο ή ηλεκτρονικό) το οποίο θα τεκμη-

ριώνει την πλήρωση των κριτηρίων πιστοποίησης, ως 
θα έχουν προσδιοριστεί από την απόφαση του Δ.Σ. του 
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. , που θα ορίζει και την εκάστοτε εφαρμοζόμενη 
μεθοδολογία πιστοποίησης. 

8.17. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ομόφωνη εκτί
μηση από τους αξιολογητές σχετικά με τη δυνατότητα 
χορήγησης ή μη πιστοποίησης του υποψηφίου εκπαιδευ
τή ενηλίκων, τότε ο φάκελος πιστοποίησης του υποψή
φιου παραπέμπεται σε Δευτεροβάθμιο Έλεγχο . 
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8.18. Ο Δευτεροβάθμιος Έλεγχος διενεργείται από άλ
λον/ους αξιολογητή/ες ή/και παρατηρητή/ες με αντί
στοιχα προσόντα , όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 8.1 Ο . 
της παρούσας απόφασης , οι λεπτομέρε ιες του ελέγχου 
αυτού θα ορίζοντα ι με απόφαση του Δ. Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του υποψηφίου από 
τον δευτεροβάθμιο έλεγχο , προωθείται στον Γενικό 
Διευθυντή του Ε .ΚΕ.ΠΙΣ. προκειμένου να εισηγηθεί στο 
Δ. Σ. τη χορήγηση ή μη της πιστοποίησης του υποψη
φίου , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9.1. της 
παρούσας απόφασης. 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

(ΜΗΤΡΩΟ Β') 

9.1. Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. λαμβάνοντας 
υπόψη το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του υποψηφί
ου , όπως αυτό θα έχει αποτυπωθεί στο πλαίσιο της 
διεξαγωγής των διαδικασιών πιστοποίησης καθώς και 
το αποτέλεσμα του δευτεροβάθμιου ελέγχου - όπου 
απαιτείται - εισηγείται τη χορήγηση ή μη της πιστο
ποίησης του υποψηφίου στο Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. το οποίο 
και αποφασίζει τελικά. 

9.2. Τα επικυρωμένα από το Δ.Σ. αποτελέσματα κοι
νοποιούνται με σχετική Βεβαίωση στους υποψήφιους 
και δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο , στην ιστοσελίδα 
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ (www.ekepis.gr). Οι επιτυχόντες στη δια
δικασία πιστοποίησης εντάσσονται στο Μητρώο των 
Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε .ΚΕ.ΠΙΣ. 
(Μητρώο Β' ) . 

9.3. Το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλί
κων απαρτίζεται από τα εξής γπομητρώα: 

• Γενικό Υπομητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών 
Ενηλίκων 

• Υπομητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Πληροφο
ρικής και Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής 

• Υπομητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών "Επαγ
γελματικής Κατάρτισης Α.Ε .• ( Ι . Ε.Κ. - Κ.Ε.Κ.) 

• Υπομητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ο.Γ.Ε .Ε .Κ.Α. 
«Δήμητρα. 

• γπομητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ελληνικής 
Ένωσης Τραπεζών 

• Υπομητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Εκπαι
δευτών 

9.4. Εκπαιδευτές που εντάσσονται στο Μητρώο Πι
στοποιημένων Εκπαιδευτών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και δεν συμ
μετέχουν ως εκπαιδευτές στην υλοποίηση ενεργειών 
κατάρτισης ενηλίκων εντός πέντε (5) ετών από την 
ημερομηνία λήψης της πιστοποίησης θα υποχρεούνται 
να παρακολουθήσουν σύντομο πιστοποιημένο από το 
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. πρόγραμμα κατάρτισης, προκειμένου να ανα
νεώσουν την ισχύ της πιστοποίησής τους , άλλως παύει 
ισχύουσα η πιστοποίησή τους. 

9.4.1. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. προκειμένου να ελέγχει τη συμμετο
χή σε προγράμματα κατάρτισης των ενταγμένων στα 
Μητρώα Εκπαιδευτών Ενηλίκων, καλεί τους υποψήφιους 
να υποβάλλουν στο Ε.ΚΕ . ΠΙΣ. κάθε πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία ένταξής τους στο Μητρώο Πιστοποιημένων 
Εκπαιδευτών του Ε .ΚΕ.ΠΙΣ. φάκελο με τη διδακτική τους 
εμπειρία. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να τεκμηριώνουν δι
δακτική εμπειρία 150 ωρών στην εκπαίδευση/κατάρτιση 
ενηλίκων ανά πενταετία. Τα δικαιολογητικά που τεκμη-

ριώνουν τη διδακτική εμπειρ ία αναφέρονται στο άρθρο 
6 της παρούσας απόφασης . Η αξιολόγηση της διδακτι
κής εμπειρίας θα γίνεται βάσε ι της διαδικασίας που 
περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης. 

ΑΡΘΡΟ10 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

10.1. Για την πληρέστερη ενημέρωση των στοιχείων 
των ενταγμένων στα Μητρώα Εκπαιδευτών Ενηλίκων 
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (Εισαγωγικό Μητρώο και Μητρώο Πιστο
ποιημένων Εκπαιδευτών) και με στόχο τη συστηματική 
καταγραφή, την επικαιροπο ίηση και την αποτύπωση 
μεταβολών των στοιχείων που συγκροτούν τον ατομικό 
φάκελο του κάθε εκπαιδευτή , θεσμοθετείται Διαδικασία 
Διαχείρισης Αλλαγών. 

10.2. Οι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση 
Διαχείρισης Αλλαγών διαρκώς και όποτε παρουσιάζεται 
μεταβολή στα στοιχεία τους, τα οποία εντάσσονται σε 
μία από τις παρακάτω κατηγορίες: 

10.2.1. Τροποποίηση ή/και συμπλήρωση Ατομικών Στοι
χε ίων 

10.2.2. Τροποποίηση ή/και συμπλήρωση Υπομητρώου 
Ένταξης 

10.2.3. Τροποποίηση ή/και συμπλήρωση της επαγγελ
ματικής εμπειρίας και αντιστοίχισής της σε ομάδα/ες 
επαγγελμάτων σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Εθνικό 
Σύστημα Ταξινόμησης Επαγγελμάτων 

10.2.4. Συμπλήρωση τυπικών προσόντων ή/και πρό
σθετων στοιχείων 

10.2.5. Συμπλήρωση διδακτικής εμπειρ ίας 
10.3. Ειδικότερα, για τη Διαχείριση Αλλαγών Ατομικών 

Στοιχείων (Επώνυμο, Α.Δ.Τ , Α.Φ .Μ ., Διεύθυνση , τηλέφω
νο , fax, e - mail κ.λ.π . ) των ενταγμένων στα Μητρώα 
Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε .ΚΕ.ΠΙΣ. ισχύει η ακόλουθη 
διαδικασία : 

• Ο Εκπαιδευτής συμπληρώνει α ίτηση διαχείρισης 
αλλαγής ατομικών στοιχείων - στοιχε ίων επικοινωνίας, 
στην οποία αναγράφει τα απαραίτητα ατομικά στοιχεία. 
Αποστέλλει τη συμπληρωμένη αίτηση ταχυδρομικώς ή 
και με φαξ στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. μέχρις ότου τεθεί σε λειτουρ
γία το πληροφοριακό σύστημα και η φωνητική πύλη 
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. οπότε η αλλαγή αυτών των στοιχείων 
θα γίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση της παραπάνω 
υπηρεσίας 

• Η αίτηση εξετάζεται από το αρμόδιο τμήμα του 
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

• Το αποτέλεσμα του ελέγχου της α ίτησης διαχεί
ρισης αλλαγών των προαναφερθέντων στοιχείων κα
ταχωρίζεται στη βάση δεδομένων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και η 
νέα κατάσταση δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο, στην 
ιστοσελίδα του Ε .ΚΕ.ΠΙΣ . (www.ekepis.gr) 

10.3.1. Η διαχείριση αλλαγών ατομικών στο ιχείων -
στοιχείων επικοινωνίας θα γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια 
του έτους, εκτός των περιπτώσεων που η διαδικασία 
θα ρυθμίζεται διαφορετικά, με απόφαση του Δ.Σ. του 
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

10.4. Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορ ίες στοιχείων 
(σημεία 10.2.2. έως και 10.2.5.) ακολουθείται η παρακάτω 
διαδικασία διαχείρισης αλλαγών 
Ο εκπαιδευτής υποβάλλε ι στο Ε.ΚΕ.ΠΙ Σ.: 
• Αίτηση τροποποίησης ή/κα ι συμπλήρωσης ανάλογα 

με την κατηγορία των στοιχείων που επιθυμεί να τρο-
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ποποιήσει συνοδευόμενη από όλα τα εκάστοτε απαι
τούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 
6 της παρούσας Απόφασης και για το γπομητρώο που 
υποβάλλει την αίτηση 

• Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού σε τρα
πεζικό λογαριασμό του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. , το ύψος του οποίου 
θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

10.5. Αίτημα διαχείρισης αλλαγής μπορεί να υποβάλ
λεται διαρκώς. 

10.6. Η αίτηση παραλαμβάνεται από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και 
προωθείται για έλεγχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 5 της παρούσας Απόφασης. Οποιαδήποτε τροπο
ποίηση ή/και συμπλήρωση θα εξετάζεται επιπρόσθετα 
προς την τρέχουσα κατάσταση του εκπαιδευτή στο 
Μητρώο που είναι ενταγμένος (Μητρώα Α και 8). 

10.7. Το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. αποφασίζει μετά από εισή
γηση του Γενικού Διευθυντή ή του Προϊσταμένου του 
Τομέα Πιστοποίησης την αποδοχή ή την απόρριψη της 
αίτησης. Η απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. κοινοποιείται 
εγγράφως στους ενδιαφερόμενους και η νέα κατάσταση 
δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο , στην ιστοσελίδα του 
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (www.ekepis.gr) 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕγΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

11 .1. Όσοι επιθυμούν να διαγραφούν από το Εισαγωγικό 
Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Μητρώο Α') ή από το 
Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Μη
τρώο 8') υποβάλλουν σχετική Αίτηση στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Στη 
συνέχεια το αίτημα προωθείται στον Γενικό Διευθυντή 
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ο οποίος και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. 
του Ε .ΚΕ.ΠΙΣ. Από τη λήψη της απόφασης του Δ.Σ. του 
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., θεωρείται ως μη εγγεγραμμένος στο αντί
στοιχο Μητρώο και ακολουθεί σχετική ενημέρωση του 
Μητρώου. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται εγγράφως 
στον ενδιαφερόμενο. 

11.2. Σε κάθε περίπτωση που θα ληφθεί απόφαση από 
το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. περί διαγραφής για οποιονδήποτε 
λόγο , εγγεγραμμένου από κάποιο Μητρώο της παρούσας 
Απόφασης, η εν λόγω διαγραφή θα ισχύει από τη λήψη 
της απόφασης αυτής και ακολούθως θα ενημερώνεται 
σχετικά το αντίστοιχο Μητρώο . Η σχετική απόφαση θα 

κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο. 
11.3. Όταν εκπαιδευτής που έχει διαγραφεί από τα 

μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. επιθυμεί 
να επανενταχθεί, υποβάλλει σε κάθε περίπτωση, αίτηση 
και πλήρη φάκελο υποψηφιότητας για το Εισαγωγικό 

Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. , σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στα άρθρα 4, 5, και 6 της παρούσας 
Απόφασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ορισμοί της πα
ρούσας Απόφασης, όπως όταν πρόκειται περί εντάξεως 
για πρώτη φορά, με τις εξής εξαιρέσεις: 

11.3.1. Στην περίπτωση που το άτομο που διαγράφτη
κε από το Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων 
είχε παρακολουθήσει επιτυχώς πιστοποιημένο από το 
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. πρόγραμμα εκπαίδευσης και εφ' όσον δεν έχει 
παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών από τη 
στιγμή που του χορηγήθηκε η βεβαίωση επιτυχούς πα
ρακολούθησης, δεν απαιτείται η εκ νέου παρακολούθη
ση του προγράμματος αυτού και 

11.3.2. Στην περίπτωση που εκπαιδευτής ενηλίκων έχει 
διαγραφεί από το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευ-

τών Ενηλίκων και εφ' όσον δεν έχει παρέλθει διάστημα 
μεγαλύτερο των 36 μηνών από τη στιγμή που του χο
ρηγήθηκε πιστοποίηση , δεν απαιτείται ούτε η εκ νέου 
υποβολή φακέλου υποψηφιότητας για το Εισαγωγικό 
Μητρώο, ούτε η εκ νέου παρακολούθηση προγράμμα
τος εκπαίδευσης (άρθρο 7), ούτε η εκ νέου συμμετοχή 
στη διαδικασία πιστοποίησης (άρθρο 8) , παρά μόνον η 
υποβολή σχετικού αιτήματος . 

ΑΡΘΡΟ12 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

12.1. Οι Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών που επελέγησαν 
βάσει της υπ' αριθμ. 215/23.12.2002 Πρόσκλησης Εκδή
λωσης Ενδιαφέροντος και της υπ'αριθμ . 218/29.1.2003 
απόφασης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ .ΠΙΣ και παρακολούθησαν 
επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών που 
υλοποιήθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. 2/2002 Διακήρυξης 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
«Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και Διδακτικού Υλικού για την 
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» πιστοποιούνται με απόφαση 
του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, και εντάσσονται στο Μητρώο πι
στοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων και συγκεκριμένα 
στο Γενικό Υπομητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών 
Ενηλίκων και στο Υπομητρώο των Πιστοποιημένων Εκ
παιδευτών Εκπαιδευτών. 

12.2. Τα κριτήρια , οι όροι, οι προϋποθέσεις κ.λ.π. έντα
ξης ή/και παραμονής στα Μητρώα, Υπομητρώα κ.λ.π . 
της παρούσας Απόφασης και γενικώς οι διατάξεις της 
παρούσας Απόφασης είναι δυνατό να τροποποιηθούν, 
συμπληρωθούν, καταργηθούν κ.λ.π . οποτεδήποτε, ώστε 
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στα σύγχρονα 
πρότυπα της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

12.3. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν συμπεριλαμ
βάνεται στην παρούσα απόφαση και προκύπτει κατά 
τη διαδικασία ένταξης των υποψηφίων στα Μητρώα 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων και αφορά μεμονωμένες περ ι
πτώσεις, θα αντιμετωπισθεί με αποφάσεις του Δ.Σ. του 
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

12.4. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να: 
• Υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας για ένταξη 

στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του 
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

• Συμμετέχουν στη διαδικασία πιστοποίησης 
• Υποβάλουν φάκελο διαχείρισης αλλαγών των στοι

χείων τους (πλην των ατομικών τους στοιχείων) κατα
βάλλουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ε.ΚΕ. 
ΠΙΣ: 

• στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στον υπ'αριθμ. 
159/540107-06 λογαριασμό είτε 
•στην Τράπεζα Αττικής στον υπ' αριθμ. 865/84297241 

αντίστοιχα με την αίτηση χρηματικά ποσά το ύψος των 
οποίων θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

12.5. Η αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφιότητας για 
ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων 
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. θα πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό 
διάστημα. 

ΑΡΘΡΟ13 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Υ.Α. 

13.1. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται και 
αντικαθίσταται η υπ' αριθμ. 113172/17.11.2005 (ΦΕΚ 1593 
8/17.11.2005) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κο ι-
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νωνικής Προστασίας περί συστήματος πιστοποίησης 
Εκπαιδευτών Ενηλίκων. 

13.2. Οι εκπαιδευτές Σ.Ε.Κ . που έχουν ενταχθε ί στο 
Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών Σ.Ε.Κ . του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. βάσει 
της υπ' αριθμ. 105128/8.1.2001 απόφασης εντάσσονται 
αυτομάτως στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών 
Ενηλίκων του Ε.ΚΕ .ΠΙΣ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα απόφαση και συγκεκριμένα στο Γενικό Υπο
μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή/και στο Υπομητρώο 
Εκπαιδευτών Πληροφορικής , ανάλογα με τα προσόντα 
τους και την κατηγορία στην οποία είχαν ενταχθεί στο 
Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών Σ.Ε.Κ . του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

ΑΡΘΡΟ14 

14.1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως . 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως . 

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2006 

ο ι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ ΚΑΙ 

Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ 

Αριθ . 08/Δ Τ Α/23853 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΣΙΑΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ 

(3) 

Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία "Σχολι
κή Επιτροπή Γυμνασίου Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρ
κοπούλου Μεσογαίας . 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη : 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110/ 

Α' ) και του άρθρου 203 του π. δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 /Α' ). 
2) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση , Οργάνωση , 

Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις• (ΦΕΚ 107/Α' 
30.5.1997). 

3) Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του «Κώδικα 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και το κυβερνητικό 
όργανο. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ . 
63/2005 (Α 18), σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής 
κάλυψη δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κα
νονιστικής πράξης. 

4) Την υπ' αριθμ. οικ. 16976/1 2.11.2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Απικής για μεταβίβαση εξουσίας 
υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας• 
στο Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας Αττικής. 

5) Την υπ'αριθμ. 315/2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, αποφασίζουμε: 

1) Συστήνουμε στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας 
του Νομού Αττικής Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Πόρτο 
Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας•, η οποία πε
ριλαμβάνει το Γυμνάσιο Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκο
πούλου Μεσογα ίας . 

2) Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η διαχείριση 
των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δα
πάνες καθαριότητος, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, 
τηλεφώνου , αποχέτευσης, αναλωσίμων υλικών κ.λ.π . 
Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση 

των διδακτηρίων. 

Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων εξο
πλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστάσεων. 
Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο 

εφοδιασμός της σχολικής μονάδας με έπιπλα, σκεύη 
κα ι βιβλία για την σχολική βιβλιοθήκη κα ι γενικά με όλα 
τα μέσα που είναι απαραίτητα για την λειτουργία τους 
και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται 
αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας 
της σχολικής μονάδας. 

3) Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικε ίται από 7μελές Δι-
οικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από: 
α) εκάστοτε Δήμαρχο ως Πρόεδρο . 
β ) δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους. 
γ) τον Διευθυντή του Γυμνασίου . 
δ) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

Γυμνασίου . 
ε ) εκπρόσωπο μαθητικής κοινότητας Γυμνασίου. 
στ) έναν κάτοικο. 
Η θητε ία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 

Προσώπου λήγει με την θητεία της παρούσας δημοτι
κής περιόδου . 
Η θητεία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που 

μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προ
σώπου ακολουθε ί την Δημοτική Περίοδο. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Αντιπρόεδρο και 

Γραμματέα. 
4) Οι Πόροι του Νομικού Προσώπου είνα ι : α) ετήσια 

επιχορήγηση του Δήμου . 
β ) ετήσια επιχορήγηση του Κράτους. 
γ) Κάθε είδους εισφορές , δωρεές, κληρονομιές, κλη

ροδοσίες. 
δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων 

πραγμάτων ή υπηρεσιών. 
ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του . 
5) Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια 

και σε κάθε Δημόσια Αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικη
τικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει 
από τον Αντιπρόεδρο . 

6) Ακροτελεύτια διάταξη - Κάλυψη Δαπάνης 
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλε ί

ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Μαρκοπούλου Μεσογαίας , η οποία εγγράφεται στον 
προϋπολογισμό κάθε έτους και προέρχετα ι από επιχο
ρήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για συγκεκριμένο 
σκοπό αντιμετώπισης των λειτουργικών δαπανών του 
σχολείου και δαπανών επισκευών και συντήρησής του, 
ύψους 25.000,00 €στον Κ.Α. 00.6711 .0001 , με τίτλο «Από
δοση - Επιχορήγηση σε σχολικές Επιτροπές• . 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Γέρακας, 30 Οκτωβρίου 2006 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Η Γενική Διευθύντρια 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ 

4) 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμ

βούλιο στη Διοικητική Επιτροπή. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
α. Τις διατάξεις της παρ . 4 του άρθρου 3 του 
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ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 6 του άρθρου 3β, που προστέθηκε με το άρθρο 
22 ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005) , 
β . Τ ις διατάξεις των άρθρων 2 & 4 του ν. 2081/1992 

όπως αυτά ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από 
τα αντίστοιχα άρθρα 20 & 23 του ν. 3419/2005 και 
γ. Τ ις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, που λήφθηκαν στις 
συνεδριάσεις του 49/15.11.2000, 3/27.2.2002, 1/22.2.2006, 
4/5.7.2006 και 5/20.9.2006, αποφασίζουμε: 
τη μεταβίβαση από το Διο ικητικό Συμβούλιο στη Διο ι

κητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 
των κατωτέρω αρμοδιοτήτων που αναφέρονται: 

1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 εδάφια α, β , γ , ε , στ , ζ 
κα ι η, του ν. 2081/1992 όπως ισχύει και που αφορούν: 

• Υποβολή προς την πολιτεία ε ισηγήσεων γνωμοδο
τικού χαρακτήρα. 

• Συμμετοχή σε Επιτροπές κα ι όργανα σχεδιασμού 
έργων υποδομής καθώς και ορισμός εκπροσώπησης . 

• Μέριμνα για την ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπο
ρ ίου. 

• Μέριμνα για την αύξηση της παραγωγής και της 
παραγωγικότητας. 

• Χορήγηση πιστοποιητικών εγγραφής και καταγωγής 
προϊόντων. 

• Βεβαίωση ομοίου ή ιδιοχείρου υπογραφής μελών. 
• Καταγραφή εμπορικών και επαγγελματικών εθί

μων. 

• Παροχή πληροφοριών για αλλοδαπές αγορές, οικον. 
εξελίξεις κα ι συναφή θέματα. 

• Τήρηση Εμπορικού Μητρώου και χορήγηση βεβαι
ώσεων ή ταυτοτήτων. 

• Ορισμός εκπροσώπησης σε οιασδήποτε νομικής 
μορφής εταιρεία συμμετέχει το Επιμελητήριο είτε ως 
εταίρος ή μέτοχος είτε εκ του νόμου . 

• Διενέργεια πραγματογνωμοσυνών κα ι δειγματολη
ψιών. 

1111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111 
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• Διαιτησ ία σε εμπορικές διαφορές. 

• Διεκπεραίωση κάθε άλλου έργου μετά από εξο υσι
οδότηση της Πολιτε ίας. 

• Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτ ικών 
προγραμμάτων. 

• Παροχή επιχορηγήσεων σε στελέχη για ειδίκευση 
και εμπειρία . 

• Σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας. 

• Ανάθεση εκπόνησης μελετών σχετικά με σκοπούς. 

• Έκδοση περιοδικών ή βιβλίων & επιχορηγήσε ις τέ-

τοιων εκδόσεων. 

• Οικονομική ενίσχυση συλλόγων, εργοδοτικών οργα

νώσεων και λοιπών σύμφωνα με τον εγκριθέντα προ
ϋπολογισμό. 

• Υποβολή ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας αιτημά
των και δικαιολογητικών για λογαριασμό των μελών και 

λοιπών, συγκέντρωση και παράδοση πιστοπο ιητικών & 
εγγράφων που εκδίδονται από αρμόδιες κρατικές ή μη 
υπηρεσίες έναντι ανταποδοτικού τέλους .' 

2. Στο άρθρο 3ζ παράγραφος 2 του ν. 2081/1992 όπως 
ισχύει και που αφορούν: 

• Πρόσληψη ειδικών επιστημονικών συνεργατών και 

ειδ ικών συμβούλων και καθορισμός όρων εργασίας και 

αμοιβή τους . 

3. Στο άρθρο 4 παράγραφος 3, 6 και 8 του ν. 2081 /1992 
όπως ισχύει και που αφορούν: 

• Είσπραξη συνδρομών μέσω πιστωτικών καρτών. 

• Γνώμη για απόσπαση υπαλλήλων. 
• Διενέργεια δαπανών, προμήθειας υλικού, ανάθεσης 

έργου , μέχρι 40.000 ΕΥΡΩ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Ο Πρόεδρος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ 

Α Π Ο το ΕΘ ΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Κ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Κ. Τ. 

Τηλέφωνο 

Telefax 
E-mail 
Ταχ . Δ/νση 

Ταχ. Κώδικας : 

21 ο - 52. 71.400 
210 - 52.71.420 
eysekt@mou.gr 
Αγησιλάου 23-25 
104 36 Αθήνα 

Αθήνα : 13/05/2003 

Αριθμ . Πρωτ: 111384 

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

& 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑ:Για την Έκδοση Υπουργικής Απόφασης περί του Συστήματος 

Παρακολούθησης & Αξιολόγησης των Κ.Ε.Κ. 

Έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.246911997 (Φ.Ε.Κ. 38Α/14-3-1 99 7) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 παρ. 5 του Ν. 263911 998, 

με το άρθρο 23 παρ. 2 του Ν. 281912000 (Φ.Ε. Κ. 84Α/13-3-2000) και με το 

άρθρο 34 του Ν. 287412000 (Φ . Ε.Κ. 286Α/29- 12-2000) . 

• Τις διατάξεις του Π.Δ. 67 (Φ.Ε.Κ. 61Α/21 -4-1997) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το άρθρο 23 παρ. 2 του Ν. 281912000 (Φ.Ε.Κ. 84Α/13-3-2000) και 

με το άρθρο 34 του Ν. 287412000 (Φ.Ε.Κ. 286Α/29- 12-2000) . 



• Τον κανονισμό (Ε.Κ.) αρ. 126011999 του Συμβουλίου της 21 .6.1999, περί 

γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία. 

• Τον κανονισμό (Ε.Κ.) αρ . 1784/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα ι 

του Συμβουλίου της 12.7.1999 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο. 

• Το Ν.1558/85 Άρθρο 29Α πρώτο εδ. της παρ . 2 «Κυβέρνηση και 

Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/26-7-85) , όπως συμπληρώθηκε με το 

άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ154/Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 

παρ. 2° του Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38/Α 14-3-97). 

• Το Π.Δ. 81/20-03-2002 (ΦΕΚ 57 , τ.Α, 21-03-2002) «Συγχώνευση των 

Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο 

Οικονομίας και Οικονομικών». 

• Την υπ' αριθμό 37610/31-10-2001(ΦΕΚ1485/31-10-2001) Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και Υπ. Εθνικής Οικονομίας με θέμα «Καθορισμός 

αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας Χρήστου Πάχτα». 

• Το Ν.2874/2000«Προώθηση στην απασχόληση και άλλες διατάξεις» , 

άρθρο 3 (ΦΕΚ286Α/29-12-2000). 

• Τον Κανονισμό 1159/2000 της Επιτροπής της 30ης ΜαΤου 2000, για τις 

δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν 

τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων. 

• Τις Αποφάσεις της Ε.Ε. με τις οποίες εγκρίθηκαν τα Επιχειρησιακά 

προγράμματα του ΚΠΣ 2000-2006, που εμπεριέχουν πόρους ΕΚΤ. 

• Την με αρ. 107900/16-3-01 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 599/τ.Β'/21-5-01 ), περί σύστασης 

και λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης 

Δράσεων ΕΚΤ. 

• Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις 

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 

• Την υπ ' αριθμ. 4032/26Π/2001 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε αντικατάσταση της 106543116-4-98 και 

111531118-6-99, που ορίζει το «Σύστημα διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου 

Αξιολογητών (Ε.Μ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 
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• Την υπ' αριθμ.105127!9-1-2003(ΦΕΚ 5/Β/09-01-2001) Απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ορίζει το «Σύστημα 

Πιστοποίησης Κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης» 

• Τις διατάξεις του Π.Δ.368/89 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 

163/Α).Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2150/94 (ΦΕΚ98Α) «Εθνικό 

Ι νστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις». 

• Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 

163/Α) . 

• Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.3 και 4 του Ν.2224/94 «Ρύθμιση θεμάτων 

εργασίας συνδικαλιστικών δικαιωμάτων κλπ»(ΦΕΚ112/Α) 

• Την Απόφαση με αριθμό Ε 200013405128.11.2000 σχετικά με την Έγκριση 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις Κοινοτικές Διαρθρωτικές Παρεμβάσεις 

στις περιφέρειες που υπάγονται στο Στόχο 1 στην Ελλάδα. 

• Την Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

80156Π-7-94(ΦΕΚ 528187-7-94) 

• Τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε με τις γενικές αρχές επί των σχεδίων 

αποφάσεων περί του «Συστήματος πιστοποίησης Κέντρων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης(ΚΕΚ)» και της «Συγκρότησης Μητρώου 

Εκπαιδευτών !τριών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» που 

εκφράζεται στην με αριθμό πρωτ.(012593129-9-2000) επιστολή της 

• Τις διατάξεις του άρθρου1 παρ 2a του Ν. 2469/97(ΦΕΚ38Α/14-3-97) το 

οποίο αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2gA του 

Ν.15558!85(ΦΕΚ 137/Α/85),όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 

του Ν.2081/92(ΦΕΚ154/Α/92) 

• Την υπ' αριθμ. 10512718.1.01 Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το Σύστημα Πιστοποίησης των Κ.Ε.Κ. 

• Την απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. Ε(2001) 3819.3.2001 που εγκρίνει το 

Ε.Π. "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση". 

• Το συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Ε.Π. όπως εγκρίθηκε με την 

απόφαση της 1 ης Επιτροπής Παρακολούθησης της 301512001. 

• Το Νόμο 286012000 Φ.Ε.Κ. 251Α/14-12-2000. 

• Το άρθρο 44 του Νόμου 297212001 Φ.Ε.Κ. 291Α/27. 12.2001. 
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• Την απόφαση της Γ.Γ. Δlαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του 

Υπουργείου Εργασίας με αριθμό 101560110-6-02 που αφορά στην ένταξη 

της Πράξης "Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κ.Ε.Κ. " στο 

Μέτρο 3.1 του Άξονα 3 του Ε.Π. "Απασχόληση και Επαγγελματική 

Κατάρτιση". 

• Το με αριθμό 1054 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών 

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης & Συνοδευτικών 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών της 20ης.2.2003 με το οποίο μας διαβιβάστηκε 

η με αριθμό 221.1/18.2.2003 Απόφαση του Δ.Σ . 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Άρθρο 1 :Ορισμός 

Το Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), (στο εξής θα αναφέρεται ως Σύστημα) είναι ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα μεθόδων, διαδικασιών, κριτηρίων και ενεργειών που 
αποσκοπούν στον έλεγχο της τήρησης των κριτηρίων, των όρων και των 

στοιχείων πιστοποίησης καθώς και στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
λειτουργίας των Κ.Ε.Κ . και της αποτελεσματικότητας των υλοποιούμενων 

δράσεών τους. 

Άρθρο 2: Στόχος του Συστήματος 

Ο στόχος του Συστήματος είναι : 

Η βελτίωση της παρεχόμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης και των αρχών της 
εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Η ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων των 
εργαζομένων , των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και η 

διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού στην 

απασχόληση και στην αγορά εργασίας. 
Η αύξηση της αξιοπιστίας των φορέων επαγγελματικής κατάρτισης . 

Η οργανική σύνδεση με το ισχύον Σύστημα Πιστοποίησης. 

Η θέσπιση ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων αξιολόγησης της 

παρεχόμενης από τα Κ.Ε.Κ. κατάρτισης και των διαδικασιών 

προώθησης των εκπαιδευομένων στην απασχόληση και η εφαρμογή 

ενιαίων μεθόδων και κριτηρίων μέτρησης της προόδου και της 

αποτελεσματικότητας τους. 

Η εισήγηση προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
των αναγκαίων μέτρων για την αναβάθμιση σε θέματα πιστοποίησης 

του συστήματος της ΣΕΚ. 
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Άρθρο 3: Φορείς που υπόκεινται στο Σύστημα 

Στο Σύστημα υπόκεινται τα Κ.Ε.Κ . που έχουν πιστοποιηθεί με την υπ. αρ ι θ μ. 
105127/8-1-2001 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων καθώς και όσα θα πιστοποιηθούν με το εκάστοτε ισχύον 

σύστημα πιστοποίησης . 

Άρθρο 4: Έλεγχος των πιστοποιημένων στοιχείων και των όρων 
πιστοποίησης 

Ο έλεγχος των όρων και των στοιχείων , διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος κα ι αφορά στα Κ . Ε.Κ . που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την 
υπ . αριθμ . 105127/8-1-2001 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και σ ' αυτά που θα πιστοποιηθούν με την 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 5: Διαδικασία εφαρμογής Ελέγχου των πιστοποιημένων 
στοιχείων και των όρων πιστοποίησης 

1. Το Ε . ΚΕ.Π Ι Σ. αποστέλλει σε όλους τους πιστοποιημένους φορείς μέχρ ι την 
31 η Ιανουαρίου κάθε έτους το «Έντυπο Ελέγχου Τήρησης Πιστοποιημένων 
Στοιχείων» προς επαλήθευση του περιεχομένου του . 
Σ · αυτό αποτυπώνεται η κατάσταση όλων των πιστοποιημένων Δομών του 

Κ . Ε . Κ . συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών , οι οποίες έχουν εγκριθεί από το 

Δ.Σ . του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ., μετά από αίτημά του σύ μφωνα με τους όρους της υπ . 

αριθμ . 105127/8-1-2001 Απόφασης του Υπου ργού Εργασίας κα ι Κοινων ι κών 

Ασφαλίσεων , όπως εκάστοτε ισχύει. 

Σε περίπτωση που το Κ.Ε.Κ. έχει προβεί σε αλλαγές πιστοποιημένων 

στοιχείων και δεν τις έχει δηλώσει στο Ε.ΚΕ . ΠΙΣ ., υπόκειτα ι στ ι ς διοικη τι κές 

κυρώσεις που ορίζοντα ι στο άρθρο 1 Ο της υπ. αριθμ . 105127/8-1-2001 
Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων . Το Κ . Ε . Κ . 

υποχρεούται δε να τις δηλώσει με την υποβολή του « Εντύπου Ελέγχου 

Τήρησης πιστοποιημένων στοιχείων» σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 9 
της παρούσας και της υπ . αριθμ . 105127/8-1 -2001 Απόφασης του Υπου ργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων . 
Ε ι δικά για την πρώτη περίοδο εφαρμογής της παρούσας Απόφασης , το 

«Έντυπο Ελέγχου Τήρησης Πιστοποιημένων Στοιχείων» θα αποσταλεί στους 

πιστοποιημένους φορείς μέχρι την 15η ΜdίΌυ 2003. 

2 . Οι πιστοποιημένοι φορείς καταθέτουν από την 1 η έως την 15η Φεβρουαρ ίου 
κάθε έτους , φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει το «Έντυπο Ελέγχου Τήρησης 

Πιστοποιημένων Στοιχείων» πλήρως συμπληρωμένο σε δύο αντίτυπα 
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(πρωτότυπο , αντίγραφο) και με αρίθμηση όλων των σελίδων. Το Έντυπο αυτό 

κατατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή . 

Ειδικά για την πρώτη περίοδο εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, ο 
φάκελος θα κατατεθεί από την 15η έως την 31 η ΜdίΌυ . 

3. Σε περίπτωση αποστολής του φακέλου με το ταχυδρομείο ως ημερομ ηνία 

κατάθεσης λαμβάνεται η ημερομηνία αποστολής, όπως αυτή δηλώνεται από 

τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Για την τελευ ταία μέρα υποβολής λαμβάνεται 
υπόψη μόνο η αποστολή με ΕΛΤΑ. 

4. Δεν λαμβάνεται υπ ' όψιν και θεωρείται εκπρόθεσμο οποιοδήποτε στοιχείο 

κατατίθεται μετά την ημερομηνία υποβολής κα ι εκτός σφραγισμένου φακέλου , 

με εξαίρεση τα στοιχεία που είναι δυνατό να ζητηθούν από το Ε.ΚΕ.ΠΙ Σ. , 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο . 

5. Έλεγχος πληρότητας 

5.1 Ο φάκελος παραλαμβάνεται , αποσφραγίζεται και ελέγχεται από 

υπάλληλο του Ε.ΚΕ . ΠΙΣ. Ακολούθως , καταγράφονται σε δελτίο 
πληρότητας, ο αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής του φακέλου , η 

ημερομηνία ελέγχου, τα στοιχεία του υπαλλήλου που έλεγξε το φάκελο , 
ο συνολικός αριθμός των σελίδων που περιέχει και το αποτέλεσμα του 
ελέγχου . 

5.2 Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης ή/κα ι το 
«Έντυπο Ελέγχου Τήρησης Πιστοποιημένων Στοιχείων» δεν είναι 

πλήρως συμπληρωμένο , ζητείται εγγράφως από τον φορέα να 
αποστείλει εντός δέκα (1 Ο) ημερών τα απαιτούμενα συμπληρωματι κά 
στοιχεία. Μετά την παραλαβή των συμπληρωματικών στοιχείων , ο ίδ ιος 

υπάλληλος εξετάζε ι εκ νέου το φάκελο και αποφαίνεται για την 
πληρότητα του . 
5.3 Σε περίπτωση που ο φορέας δεν προσκομίσει τα 

συμπληρωματικά στοιχεία εντός δέκα (1 Ο) ημερών , ο φάκελος 
χαρακτηρίζεται ελλιπής και εφαρμόζετα ι το άρθρο 1 Ο της παρούσας 
Απόφασης . 

6. Έλεγχος τήρησης των πιστοποιημένων στοιχείων και των όρων 

πιστοποίησης 

6.1 . Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. διενεργεί επί τόπου ελέγχους για την επιβεβαίωση 

της τήρησης των πιστοποιημένων στοιχείων και των όρων 

πιστοποίησης σε όλους τους φορείς τουλάχιστον μια φορά ανά δ ιετία. 

Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας Απόφασης , επί 

τόπου έλεγχοι θα διενεργηθούν σε όλους τους φορείς , κατά το έτος 
2003. 
6.2 . Το Δ.Σ . του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ . έχει το δικαίωμα να αποφασίζει 
οποτεδήποτε τη διενέργεια επί τόπου ελέγχων στο σύνολο των 

πιστοποιημένων Δομών ή σε μέρος αυτών , κατά την κρ ίση το υ, για 
οποιοδήποτε θέμα . 

6.3. Οι επί τόπου έλεγχοι διενεργούνται από δύο αξιολογητές , οι 
οποίοι ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ . κα ι επιλέγονται 
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από τους καταλόγους του Μητρώου Ελεγκτών Αξιολογητών του 

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η σύνθεση του κλιμακίου των 

αξιολογητών είναι ανάλογη με τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον 

Σύστημα Πιστοποίησης Κ.Ε . Κ. 
6.4. Οι επί τόπου έλεγχοι οργανώνονται, συντονίζονται , 

παρακολουθούνται και αξιολογούνται από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. τα δε 

πορίσματα του ελέγχου καταγράφονται από κοινού από τα μέλη του 

κλιμακίου στο «Έντυπο Ελέγχου Τήρησης Πιστοποιημένων Στοιχείων». 

6.5. Η επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων των επί τόπου ελέγχων 

(σχετικά με την τήρηση των πιστοποιημένων στοιχείων και των όρων 

πιστοποίησης, τα οποία αποτυπώνονται στο «Έντυπο Ελέγχου 
Τήρησης Πιστοποιημένων Στοιχείων») και η ενημέρωση της 

βαθμολογίας κάθε Κ.Ε.Κ. στους άξονες κριτηρίων Β,Γ και Δ γίνεται με 

ευθύνη του Προϊσταμένου του Τομέα Πιστοποίησης ή του αναπληρωτή 

του, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή και εισηγείται 
ανάλογα στον Γενικό Διευθυντή του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

7. Το Δ.Σ . του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. αποφασίζει για την τήρηση ή μη των 
πιστοποιημένων στοιχείων και των όρων πιστοποίησης καθώς και για τη 
μεταβολή του βαθμού Πιστοποίησης σύμφωνα με το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας Ελέγχου. Εντός 30 ημερών από την έκδοση της σχετικής 
απόφασης του Δ.Σ., η τελευταία γνωστοποιείται σε κάθε Κ.Ε.Κ. Στην 

περίπτωση που διαπιστώνεται η μη τήρηση των πιστοποιημένων στοιχείων 
και των όρων πιστοποίησης, ή δεν επιβεβαιώνονται τα πιστοποιημένα 
στοιχεία, ο φορέας υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 1 Ο της παρούσας 
Απόφασης. 

Το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. μπορεί να αποφασίσει την επανάληψη της διαδικασίας 
ελέγχου, εάν το κρίνει αναγκαίο. 

Άρθρο 6: Κριτήρια Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 

Η Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Κ.Ε.Κ. διενεργείται βάσει ποιοτικών 

και ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία εντάσσονται σε τρεις ενότητες: 

Ενότητα 1: Οργάνωση και Λειτουργία 
Ενότητα 2: Παρεχόμενη κατάρτιση 
Ενότητα 3: Προώθηση στην Απασχόληση 
Σε κάθε ενότητα εξετάζονται και αξιολογούνται ποιοτικές παράμετροι και 

δείκτες. 

Ενότητα 1: Οργάνωση και Λειτουργία 

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται και αξιολογούνται: 

Α. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και ειδικότερα: 
- οι μηχανισμοί ενημέρωσης, πληροφόρησης και επιμόρφωσης του 
ανθρώπινου δυναμικού του ΚΕΚ 

- η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Κ.Ε.Κ. 
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Β. Συναφείς δραστηριότητες - Διάδοση και Προβολή των δράσεων του Κ.Ε.Κ. 
και ειδικότερα : 

- οι συναφείς δραστηριότητες του Κ.Ε.Κ . (έρευνες , μελέτες, κοινοτικά 

προγράμματα κλπ) 
- η διοργάνωση και η συμμετοχή σε εκδηλώσε ι ς , η δημοσιότητα και προβολή 

των προϊόντων και των υπηρεσιών του 

Γ. Ενέργειες κατάρτισης που υλοποιούνται από το Κ.Ε.Κ . εκτός των Δομών 

του και ειδικότερα : 

- η εμπειρία του ΚΕΚ (ΔΕΙΚΤΗΣ). 

- η ολοκλήρωση των προγραμμάτων από τους εκπαιδευόμενους (ΔΕΙΚΤΗΣ). 
- η απορρόφηση εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας (ΔΕΙΚΤΗΣ). 

Ενότητα 2: Παρεχόμενη κατάρτιση 

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται και αξιολογούνται : 

Α. Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων κατάρτισης και ειδικότερα : 

- Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για ενέργειες κατάρτισης που έχει 

υποβάλλει ο φορέας, από τους αρμόδιους φορείς (διαχειριστικές αρχές, 
περιφέρειες κλπ) (ΔΕΙΚΤΗΣ). 
- το σύστημα σχεδιασμού της κατάρτισης και η εφαρμογή του 

Β . Η υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάρτισης και 

ειδικότερα: 

Β.1 . Όσον αφορά τους εκπαιδευόμενους εξετάζονται και αξιολογούνται: 
- η συμμετοχή στο πρόγραμμα ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά 

ομάδες (ΔΕΙΚΤΗΣ). 
- το σύστημα επιλογής των εκπαιδευομένων 
- η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των 

εκπαιδευομένων 

Β.2 . Όσον αφορά τους εκπαιδευτές εξετάζονται και αξιολογούνται: 

-η εφαρμογή των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων 
-η παρακολούθηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτών από το Κ.Ε.Κ . 

Β.3 . Όσον αφορά το εκπαιδευτικό έργο εξετάζονται και αξιολογούνται: 

- η εμπειρία του Κ . Ε.Κ . στην υλοποίηση ενεργειών κατάρτισης (ΔΕΙΚΤΗΣ). 

- το ποσοστό των εκπαιδευομένων που ολοκλήρωσαν τα προγράμματα 

κατάρτισης του Κ.Ε.Κ. (ΔΕΙΚΤΗΣ) 
- το ποσοστό των γυναικών που ολοκλήρωσαν τα προγράμματα κατάρτισης 

του Κ.Ε.Κ. (ΔΕΙΚΤΗΣ) 
- το ποσοστό των εκπαιδευομένων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά 

ομάδες και ολοκλήρωσαν τα προγράμματα κατάρτισης του Κ . Ε.Κ. (ΔΕΙΚΤΗΣ) 

- το ποσοστό επιτυχίας των εκπαιδευομένων του Κ.Ε.Κ. σε εξετάσεις 

πιστοποίησης δεξιοτήτων (ΔΕΙΚΤΗΣ) 
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- η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις και η συνεργασία του 

Κ . Ε . Κ. με αυτές 
- η παρακολούθηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

- η ανάκληση των προγραμμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΕΙΚΤΗΣ) . 

Ενότητα 3: Προώθηση στην Απασχόληση 

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται και αξιολογούνται : 

Α. Υπηρεσίες στήριξης των εκπαιδευομένων στην απασχόληση και ειδικότερα 

- η παρακολούθηση των καταρτιζομένων μετά το πέρας της κατάρτισης 

- οι υπηρεσίες στήριξης 

- η παροχή υπηρεσιών στήριξης προσαρμοσμένων στις ανάγκες των 

ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. 

Β. Η απορρόφηση των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας και ειδι κότερα : 

- η απορρόφηση των εκπαιδευόμενων στην αγορά εργασίας 4 μήνες μετά την 
ολοκλήρωση του προγράμματος (ΔΕΙΚΤΗΣ) 

- η απορρόφηση των εκπαιδευόμενων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά 
ομάδες στην αγορά εργασίας 4 μήνες μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος (ΔΕΙΚΤΗΣ) 
- η απορρόφηση των εκπαιδευομένων γυναικών στην αγορά εργασίας 4 
μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος (ΔΕΙΚΤΗΣ) 
- η απορρόφηση των εκπαιδευομένων στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει 

πρακτική άσκηση (ΔΕΙΚΤΗΣ). 

Άρθρο 7: Διαδικασία εφαρμογής της Αξιολόγησης 

1 . Οι φορείς από την 1 η έως την 15η Φεβρουαρίου κάθε δεύτερου έτους 

υποβάλλουν φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει Έντυπο Συλλογής Στο ιχείων του 
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ . , σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή , πλήρως συμπλη ρωμένο , σε 

δύο αντίτυπα (πρωτότυπο, αντίγραφο) και με αρίθμηση όλων των σελίδων. 
Ειδικά για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του Συστήματος , οι φορείς 

υποβάλλουν Έντυπο Συλλογής Στοιχείων από την 1 η έως την 15η Ιο υνίου 
2003. 
2. Στο Έντυπο Συλλογής Στοιχείων συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία που 
αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Κ . Ε.Κ., στην ποιότητα της 

κατάρτισης και στην προώθηση στην απασχόληση . 

Ειδικά για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του Συστήματος , τα στοιχεία που θα 

συλλέγονται θα αφορούν σε όλη την περίοδο από τη χορήγηση της οριστικής 
πιστοποίησης μέχρι την 31 η ΜdίΌυ 2003. 
Στη συνέχεια , τα στοιχεία που θα συλλέγονται θα αφορούν στην περίοδο 

μεταξύ των δύο αξιολογήσεων. 

3. Έλεγχος πληρότητας 

3.1. Ο φάκελος παραλαμβάνεται , αποσφραγίζεται κα ι ελέγχετα ι από 
υπάλληλο του Ε.ΚΕ . ΠΙΣ . Ακολούθως , καταγράφονται σε δελτ ίο πληρότητας ο 

αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής του φακέλου , η ημερομ ηνία ελέγχου, τα 
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στοιχεία του υπαλλήλου που έλεγξε το φάκελο, ο συνολικός αριθμός των 
σελίδων που περιέχει και το αποτέλεσμα του ελέγχου. 

3.2. Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης ή/και το Έντυπο 

Συλλογής Στοιχείων δεν είναι πλήρως συμπληρωμένο , ζητείται εγγράφως από 
τον φορέα να αποστείλει , εντός δέκα (1 Ο) εργάσιμων ημερών τα απαιτούμενα 
συμπληρωματικά στοιχεία. Μετά την παραλαβή των συμπληρωματικών 

στοιχείων, ο ίδιος υπάλληλος εξετάζει εκ νέου το φάκελο και αποφαίνεται για 

την πληρότητα του φακέλου . 

3.3. Σε περίπτωση που ο φορέας δεν προσκομίσει τα συμπληρωματικά 

στοιχεία εντός της προθεσμίας των δέκα ημερών, ο φάκελος χαρακτηρίζεται 

ελλιπής και ο φορέας υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 1 Ο της παρούσας 
Απόφασης. 

Οι φάκελοι που έχουν χαρακτηριστεί πλήρεις προωθούνται για επεξεργασία 

(εκπόνηση και βαθμολόγηση δεικτών, μέσω του πληροφορικού συστήματος 
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) και στη συνέχεια για αξιολόγηση σύμφωνα με τη διαδικασία 

που ορίζεται παρακάτω. 

4. Επί τόπου Αξιολογήσεις 

4.1. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. διενεργεί σε όλα τα πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ . επί τόπου 

αξιολογήσεις τουλάχιστον μια φορά ανά διετία. Ειδικά για το πρώτο έτος 

εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, οι αξ ι ολογήσεις θα διενεργηθούν σε 
όλους τους φορείς , κατά το έτος 2003. 
4.2. Οι Αξιολογήσεις οργανώνονται, συντονίζονται, και παρακολουθούνται 
από την "Οργανωτική Επιτροπή", η οποία συγκροτείται με απόφαση του 
Γενικού Διευθυντή του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και απαρτίζεται από: 

-τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πιστοποίησης Κ.Ε.Κ. ή τον αναπληρωτή του . 
-έναν υπάλληλο του Τομέα Πιστοποίησης ή τον αναπληρωτή του. 
-έναν υπάλληλο του Τομέα Διοικητικής Υποστήριξης ή τον αναπληρωτή του . 

4.3 . Οι Αξιολογήσεις διενεργούνται από κλιμάκια δύο αξιολογητών, τα οποία 
ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ . ως εξής: 
(α) ένας υπάλληλος του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ή των αρμόδιων υπηρεσιών για την 

παρακολούθηση, διαχείριση, εφαρμογή, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
δράσεων κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης του Γ ΚΠΣ από το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

(β) ένας εμπειρογνώμονας με εξειδίκευση σε θέματα συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης. 

4.4. Οι Αξιολογητές επιλέγονται δια κληρώσεως από τους καταλόγους του 
Μητρώου Ελεγκτών-Αξιολογητών του Ε.ΚΕ . ΠΙΣ . και του Ενιαίου Μητρώου 
Αξιολογητών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων . 

4.5. Τα μέλη των κλιμακίων Αξιολόγησης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 
ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, το δε έργο τους συνίσταται: 

-στη μελέτη του φακέλου Πιστοποίησης και του Εντύπου Συλλογής Στοιχείων 

-στην επαλήθευση όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Έντυπο 
Συλλογής Στοιχείων 

-στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των ποιοτικών κριτηρίων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση. 

-στον εντοπισμό και στην επισήμανση των δυνατών και αδύνατων σημείων 

του Κ.Ε.Κ. όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και προώθησης 

στην απασχόληση. 
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-στη σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης η οποία περιλαμβάνει τις καλές 

πρακτικές του φορέα, συμβουλευτικές συστάσεις για τη βελτίωση των 

αδυναμιών του και αξιολογήσεις για την εφαρμογή των μέτρων και συστάσεων 
από την προηγούμενη περίοδο εφαρμογής του συστήματος. 
4.6. Τα μέλη του κάθε κλιμακίου Αξιολόγησης αποτυπώνουν την αξιολόγηση 
κάθε ένα ξεχωριστά στο «Έντυπο Αξιολόγησης - Βαθμολόγησης» 

(Παράρτημα Α) και συντάσσουν από κοινού «Έκθεση Αξιολόγησης». 
4. 7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχει απόκλιση ίση ή μεγαλύτερη 

του 25% μεταξύ του τελικού συνολικού Βαθμού Αξιολόγησης των μελών ενός 
κλιμακίου, η ''Οργανωτική Επιτροπή" εισηγείται στο Γενικό Διευθυντή 

επαναβαθμολόγηση με τη διενέργεια νέου επί τόπου ελέγχου . 
4.8. Η σύνθεση κάθε κλιμακίου Αξιολόγησης παραμένει σταθερή για την 
αξιολόγηση ενός αριθμού Κ.Ε.Κ. (έως 1 Ο Κέντρα). Μετά την ολοκλήρωση του 
συγκεκριμένου αριθμού Αξιολογήσεων και την αποτύπωση των 
αποτελεσμάτων τους, ακολουθεί διάλυση των εν λόγω κλιμακίων Αξιολόγησης 

και συγκρότηση νέων. 

4.9. Συμβουλευτική Υποστήριξη των κλιμακίων Αξιολόγησης 

Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. δύνανται εφόσον κριθεί 
αναγκαίο να συγκροτούνται Συμβουλευτικές Επιτροπές οι οποίες 

απαρτίζονται από: 

-Δύο Στελέχη του Τομέα Πιστοποίησης ή του Τομέα Σχεδιασμού, 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης . 
-Έναν εμπειρογνώμονα με εξειδίκευση σε θέματα αξιολόγησης της 
επαγγελματικής κατάρτισης και της προώθησης στην απασχόληση από το 
Μητρώο Αξιολογητών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ή/ και από το Ενιαίο Μητρώο 

Αξιολογητών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων . 

Έργο των Συμβουλευτικών Επιτροπών είναι: 
-η συμβουλευτική υποστήριξη των κλιμακίων Αξιολόγησης για τη σύνταξη των 

Εκθέσεων Αξιολόγησης και 
-η συνεργασία με τους αξιολογητές για συστάσεις και μέτρα που πρέπει να 

προταθούν στον φορέα. 
5. Γνωμοδοτική Επιτροπή 

5.1 . Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. συγκροτείται Γνωμοδοτική 

Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από: 

- Τον Γενικό Διευθυντή του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ή τον αναπληρωτή του Προϊστάμενο 

του Τομέα Πιστοποίησης ή τον Προϊστάμενο του Τομέα Σχεδιασμού, 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. 
- Έναν εκπρόσωπο (ανώτερο υπάλληλο) των αρμοδίων υπηρεσιών για την 
παρακολούθηση, διαχείριση, εφαρμογή, έλεγχο και την αξιολόγηση των 
δράσεων κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης του Γ' Κ.Π.Σ. από το 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή τον αναπληρωτή του . 
- Έναν εκπρόσωπο (ανώτερο υπάλληλο) των αρμοδίων υπηρεσιών του 

ΟΑΕΔ ή των Α.Ε. του Οργανισμού ή τον αναπληρωτή του. 

Το έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι: 
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- η επιβεβαίωση των διαδικασ ιών παρακολούθησης, αξιολόγησης και 

βαθμολόγησης 
- η εισήγηση προς το Δ.Σ. αναφορικά με τα υπό αξιολόγηση Κ . Ε.Κ . 

6. Το Δ. Σ. αποφασίζει για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, τη βαθμολογία του 

Κ . Ε.Κ. και εγκρίνει την Έκθεση Αξιολόγησης. Η απόφαση του Δ.Σ . του 
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και η Έκθεση Αξιολόγησης γνωστοποιείται στο Κ . Ε . Κ . εντός 30 
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της. 

Το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. μπορεί να αποφασίσει την επανάληψη της διαδικασίας 

παρακολούθησης, αξιολόγησης και βαθμολόγησης, εάν το κρίνει αναγκαίο . 

7. Βαθμός Αξιολόγησης 

Ο Βαθμός Αξιολόγησης κάθε Κ.Ε.Κ. προκύπτει από την αξιολόγηση και τη 

βαθμολόγηση ποσοτικών στοιχείων (δείκτες) και ποιοτικών χαρακτηριστικών 
και παραμέτρων, συντίθεται δε από τρεις επιμέρους βαθμούς με συντελεστές 
βαρύτητας που αποτυπώνονται στον επόμενο πίνακα : 

Κατηγορία Βαθμού 

Ενότητα 1 (Α.1 . ) 

Ενότ τα 2: Α.2. 

Ενότ τα 3: Α.3. 

Οργάνωση και λειτουργία του 

Κέντ ου 

Συντελεστής 
Βαρύτητα βί 

0,2 

0,6 

0,2 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΒΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ=Ο , 2Α.1 +Ο,6Α.2+0,2Α.3 

Τα ποσοτικά κριτήρια (οι Δείκτες) αποτυπώνονται και βαθμολογούνται από το 
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ και τα ποιοτικά κριτήρια από την Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα 

με τον ακόλουθο πίνακα: 
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Ενότητα Παράμετρος 
Ε. ΚΕ. 

ΠΙΣ 

Επιχειρησιακός Ενημέρωση κα ι επιμόρφωση ανθρώπινου δυνα μι κού 

σχεδιασμός Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

Συναφείς 
Έρευνες , μελέτες, κοινοτι κά προγράμματα, δημοσιότητα και 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 
δραστηριότητες 

προβολή 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
Διάδοση-προβολή 

ΚΕΚ Ενέργειες κατάρτισης ΔΕΙΚΤΗ Σ: Εμπειρία χ 

που υλοποιούνται ΔΕΙΚΤΗΣ : Ολοκλήρωση προγραμμάτων από τους 
χ 

από το Κ . Ε.Κ . εκτός εκπαιδευόμενους 
των Δομών του ΔΕΙΚΤΗΣ : Απορρόφηση εκπαιδευομένων στην αγορά 

χ 
εργασίας 

Σχεδιασμός ΔΕΙΚΤΗΣ: Σχεδιασμός κατάρτισης χ 

προγραμμάτων Σύστημα σχεδιασμού προγραμμάτων κατάρτισης και 
κατάρτισης εφαοuογή του 

ΔΕΙΚΤΗΣ: Ίσες ευκαιρ ίες χ 

Επιλογή εκπαιδευομένων 

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτική ς πορείας 
των εκπαιδευομένων 

Εφαομογή των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων 

Παρακολούθηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτών 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΔΕΙΚΤΗΣ : Εμπειρία ΚΕΚ χ 

ΚΑΤΑΡΤΙ ΣΗ Υλοποίηση , ΔΕΙΚΤΗΣ : Ολοκλήρωση προγραμμάτων από τους 
χ 

παρακολούθηση κα ι εκπαιδευόμενουc 

αξιολόγηση ΔΕΙΚΤΗΣ : Ολοκλήρωση προγραμμάτων από γυναίκες-
χ 

εκπαιδευόμενεc 

ΔΕΙΚΤΗΣ : Ολοκλήρωση προγραμμάτων από ΕΚΟ χ 

ΔΕΙΚΤΗΣ : Επιτυχόντες σε εξετάσεις πιστοποίησης χ 

Η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε επιχει ρή σεις και 
συνεργασία με αυτές 

Παρακολούθηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτι κού έργου 

ΔΕΙΚΤΗΣ : Ανάκληση προγραμμάτων από τι ς αρμόδιες 
χ 

υπηρεσίες 

Παρακολούθηση των καταρτιζομένων μετά το πέρας της 
κατάρτισης 

Υπηρεσίες Στήριξης Υπηpεσίεc στήριξης 

Παροχή υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

ΔΕΙΚΤΗΣ : Απορρόφηση εκπαιδευομένων στην αγορά 
χ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ εργασίας 4 μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος 
ΣΤΗΝ ΔΕΙΚΤΗΣ : Απορρόφηση εκπαιδευομένων που ανήκουν σε 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Απορρόφηση 
ΕΚΟ στην αγορά εργασίας 4 μήνες μετά την ολοκλήρωση χ 

του προγράμματος 
εκπαιδευομένων στην 

ΔΕΙΚΤΗΣ : Απορρόφηση εκπαιδευομένων γυναικών στην 
αγορά εργασίας 

αγορά εργασίας 4 μήνες μετά την ολοκλήρωση του χ 

προγράμματος 

ΔΕΙΚΤΗΣ: Απορρόφηση εκπαιδευομένων στις επιχειρήσεις 
χ 

που έχουν κάνει πρακτική άσκηση 

Τα κριτήρια , οι παράμετροι και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας αποτυπώνονται στο «Έντυπο 
Αξιολόγησης - Βαθμολόγησης» (Παράρτημα Α) . 

Ο κατάλογος των Δεικτών και ο τρόπος υπολογισμού τους αποτυπώνεται στο Παράρτημα Β . 

Ο τρόπος αξιολόγησης και βαθμολόγησης της Δομής αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα : 
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Παράμετρος 
Κεντρική Κεντρικό 

Παράρτημα Ενότητα 
Δομή Παράρτημα 

Ενημέρωση και επιμόρφωση ανθρώπινου 
ΠήΜ ΠήΜ ΠήΜ 

Επιχειρησιακό δυναμικού 

ς σχεδιασμός Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης 
ΠήΜ ΠήΜ ΠήΜ 

Ποιότnταc 

Συναφείς 

δραστηριότητε 
Ερευνες , μελέτες , κοινοτικά προγράμματα , 

ΠήΜ ΠήΜ ΠήΜ ς 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 

Διάδοση-
δημοσιότητα και προβολή 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
προβολή 

ΤΟΥ ΚΕΚ 
Ενέργειες ΔΕΙΚΤΗΣ: Εμπειρία ΠήΜ ΠήΜ ΠήΜ 

κατάρτισης ΔΕΙΚΤΗΣ: Ολοκλήρωση προγραμμάτων από 
ΠήΜ ΠήΜ ΠήΜ 

που τουc εκπαιδευόμενουc 
υλοποιούνται ΔΕΙΚΤΗΣ: Απορρόφηση εκπαιδευομένων στην 
από το Κ.Ε . Κ . αγορά εργασίας 

ΠήΜ ΠήΜ ΠήΜ 
εκτός των 
Δομών του 

Σχεδιασμός ΔΕΙΚΤΗΣ: Σ)(εδιασμόc κατάοτισnc π π π 
προγραμμάτω Σύστημα σχεδιασμού προγραμμάτων 

ΠήΜ ΠήΜ ΠήΜ 
ν κατάρτισης κατάοτισnc και εφαοuογή του 

ΔΕΙΚΤΗΣ : Ίσες ευκαιρίες π π π 

Επιλογή εκπαιδευομένων ΠήΜ ΠήΜ ΠήΜ 

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
ΠήΜ ΠήΜ ΠήΜ 

εκπαιδευτικήc πορείας των εκπαιδευομένων 

Ε<Dαοuονή των αονών εκπαίδευσnc ενnλίκων Π ιi Μ ΠήΜ ΠήΜ 

Παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
ΠήΜ ΠήΜ ΠήΜ 

εκπαιδευτών 

ΔΕΙΚΤΗΣ: Εμπειρία Κ . Ε . Κ π π π 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ 
ΔΕΙΚΤΗΣ: Ολοκλήρωση προγραμμάτων από 

π π π 
ΚΑΤΑΡΤΙ ΣΗ 

Υλοποίηση , τουc εκπαιδευόμενουc 

παρακολούθη ΔΕΙΚΤΗΣ: Ολοκλήρωση προγραμμάτων από 
π π π 

ση και γυναίκεc-εκπαιδευόμενεc 
αξιολόγηση ΔΕΙΚΤΗΣ : Ολοκλήρωση προγραμμάτων από 

π π π 
ΕΚΟ 

ΔΕΙΚΤΗΣ : Επιτυχόντες σε εξετάσεις 
π π π 

πιστοποίnσnc 

Η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε 
ΠήΜ ΠήΜ ΠήΜ 

επι)(ειρήσειc και συνεργασία με αυτέc 

Παρακολούθηση και αξιολόγηση του 
ΠήΜ ΠήΜ ΠήΜ 

εκπαιδευτικού έργου 

ΔΕΙΚΤΗΣ : Ανάκληση προγραμμάτων από τις 
π π π 

αρμόδιεc υπηρεσίες 

Παρακολούθηση των καταρτιζομένων μετά το 
ΠήΜ ΠήΜ ΠήΜ 

πέραc τηc κατάρτισης 
Υπηρεσίες 

Υπnοεσίεc στήριξnc ΠήΜ ΠήΜ ΠήΜ 
Στήριξης 

Παροχή υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις 
ΠήΜ ΠήΜ 

ανάγκεc των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 
ΠήΜ 

ΔΕΙΚΤΗΣ: Απορρόφηση εκπαιδευομένων στην 

π αγορά εργασίας 4 μήνες μετά την ολοκλήρωση π π 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

του προγράμματος 
ΣΤΗΝ 

Απορρόφηση ΔΕΙΚΤΗΣ : Απορρόφηση εκπαιδευομένων που ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
εκπαιδευομέν ανήκουν σε ΕΚΟ στην αγορά εργασίας 4 μήνες π π π 
ων στην uετά τnν ολοκλήρωσn του ποονοάιΗJατοc 

αγορά ΔΕΙΚΤΗΣ: Απορρόφηση εκπαιδευομένων 
εργασίας γυναικών στην αγορά εργασίας 4 μήνες μετά την π π π 

ολοκλήρωσn του προγράμματοc 

ΔΕΙΚΤΗΣ : Απορρόφηση εκπαιδευομένων στις 
π π π 

επιχειοήσειc που έχουν κάνει ποακτική άσκηση 
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Τα στοιχεία με τα οποία διαμορφώνονται οι δείκτες συγκεντρώνοντα ι , 

αξιολογούνται και βαθμολογούνται σε επίπεδο Δομής . Τα ποιοτικά κριτήρια 

αξιολογούνται και βαθμολογούνται στις Δομές στις οποίες 

πραγματοποιούνται οι επί τόπου αξιολογήσεις (πρωτογενής βαθμός - Π -) και 
ο βαθμός μεταφέρεται στις υπόλοιπες Δομές (μεταφορά βαθμού - Μ -) ως 
εξής: 

Στην περ ίπτωση που διεξάγεται έλεγχος σε μία Δομή , τότε ο βαθμός 
των ποιοτικών κριτηρίων της Δομής που ελέγχθηκε μεταφέρεται και στις 

υπόλοιπες Δομές. 

Στην περίπτωση που διεξάγεται έλεγχος στην Κεντρική Δομή και σε ένα 
Παράρτημα του Κ . Ε . Κ. , τότε η Κεντρική Δομή διατηρεί τον πρωτογενή 

βαθμό των ποιοτικών κριτηρίων και ο βαθμός των ποιοτικών κριτηρίων 

του ελεγμένου Παραρτήματος μεταφέρεται και στα υπόλοιπα 

Παραρτήματα. 

Στην περίπτωση που διεξάγεται έλεγχος στην Κεντρική Δομή και σε 

περισσότερα του ενός Παραρτήματα , τότε η Κεντρική Δομή και τα 

ελεγμένα Παραρτήματα διατηρούν τον πρωτογενή βαθμό ποιοτικών 

κριτηρίων ενώ στα υπόλοιπα Παραρτήματα μεταφέρεται ο μέσος όρων 
των βαθμών των ποιοτικών κριτηρίων των Παραρτημάτων που 

ελέγχθηκαν. 

Στην περίπτωση που διεξάγεται έλεγχος σε όλες τις Δομές του Κ.Ε . Κ . 
κάθε Δομή διατηρεί τον πρωτογενή βαθμό Αξιολόγησης . 

Άρθρο 8: Περίοδοι εφαρμογής Συστήματος - Ετήσιος Βαθμός 
Κ.Ε.Κ. -- Ανανέωση ισχύος της πιστοποίησης 

1. Περίοδοι εφαρμογής του Συστήματος 
1. Ο Έλεγχος Τήρησης των πιστοποιημένων στοιχείων και των όρων 

πιστοποίησης εφαρμόζεται σε ετήσια βάση . 
2. Η Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των πιστοποιημένων Κ . Ε.Κ. 
εφαρμόζεται σε διετή βάση . Ως πρώτη περίοδος εφαρμογής της 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης ορίζεται η περίοδος από τη δημοσίευση 
της παρούσας Απόφασης μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2003. Στη συνέχεια , ως 
περίοδος εφαρμογής ορίζεται η διετία . 

11. Ετήσιος Βαθμός Κ.Ε.Κ. 
Κάθε έτος κοινοποιείται στο Κ . Ε . Κ . ο «Ετήσιος Βαθμός» , ο οποίος αντικαθιστά 

τον βαθμό πιστοποίησης . Ως Ετήσιος Βαθμός του Κ . Ε . Κ. ορίζεται ο μέσος 
όρος των Ετήσιων Βαθμών των πιστοποιημένων Δομών . Ως Ετήσιος Βαθμός 

κάθε Δομής ορίζεται ο βαθμός που διαμορφώνεται με τη συμμετοχή των 
ακόλουθων βαθμών : 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΞιΟΛΟΓΗΣΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμ ενα στο Άρθρο 7 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΟΝΑ Β της Πιστοποίησης 
όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί μετά τη 
διαχείριση αλλαγών και την εφαρμογή της 

( Δι ευθυντικό και επιστημονικό προσωπικό ) 
διαδικασίας τήρησης των πιστοποιημένων 
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ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΟΝΑ Γ της 
Πιστοποίησης (Υλικοτεχνική 
υποδο · 
ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΟΝΑ Δ της 

Πιστοποί σ Συνέντευ 

στοιχείων και των όρων πιστοποίησης. 

Οι παραπάνω βαθμοί συμμετέχουν στον Ετήσιο Βαθμό με συντελεστές 

βαρύτητας όπως αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα : 

Κατηγορία Βαθμού Συντελεστής Βαρύτητας (βί) 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 0,35 
ΒΑΘΜΟΣ Β 0,30 
ΒΑΘΜΟΣ Γ 0,30 
ΒΑΘΜΟΣ Δ 0,05 
ΕΤΗΣΙΟΣ ΒΑΘΜΟΣ: ΕΒ=Ο,35 ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΣΗ Σ + Ο , 30Β + Ο , 30Γ + Ο , 05Δ 

Το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ . ΠΙΣ . κοινοποιεί σε κάθε Κ . Ε . Κ. μια φορά τον χρόνο τον 

Ετήσιο Βαθμό , ο οποίος αντικαθιστά τον Βαθμό Πιστοποίησης κα ι είνα ι ο 

μόνος ισχύων . 

111 . Ανανέωση της πιστοποίησης των Κ . Ε . Κ. 
1. α) Η πιστοποίηση των Κ.Ε . Κ. ανανεώνεται , μετά από κάθε περίοδο 

εφαρμογής του Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης , για όσα 
Κ.Ε.Κ . λάβουν Ετήσιο Βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 60. 
β) Η πιστοποίηση μίας Δομής ανανεώνεται όταν λάβει, μετά από κάθε 

περίοδο εφαρμογής του Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, 
Ετήσιο Βαθμό Δομής μεγαλύτερο ή ίσο του 60. 

2. Ειδικά, για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του Συστήματος , για όσα Κ . Ε .Κ. 
έχουν πιστοποιηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ'αριθμ . 105127/8-1-
2001 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων , η 

πιστοποίηση ανανεώνεται από την 1.1.2004, εφόσον λάβουν Ετήσιο Βαθμό 

μεγαλύτερο ή ίσο του 50. Επίσης , για όσες Δομές έχουν πιστοπο ιηθεί, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ'αριθμ . 105127/8-1-2001 Απόφασης του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων , η πιστοποίηση 
ανανεώνεται από την 1.1.2004, όταν λάβουν Ετήσιο Βαθμό Δομής 

μεγαλύτερο ή ίσο του 50 . 

3. Σε καμία περίπτωση , δεν ανανεώνεται η πιστοποίηση για όσα Κ.Ε.Κ . και 
για όσες Δομές τους δεν πληρούν τους όρους και τα κριτήρια που ορίζονται 

στο εκάστοτε ισχύον Σύστημα Πιστοποίησης . 

Άρθρο 9: Διαχείριση αλλαγών 

1. Το παρόν άρθρο συμπληρώνει και τροποποιεί το Άρθρο 9 περί Διαχείρισης 

Αλλαγών της υπ' αριθμ. 105127/8-1-2001 Απόφασης του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
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2. Το εδάφιο 1, σημείο 4, της παραγράφου IV αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά 
για την υποβολή αιτή ματος αλλαγής στην κτιριακή υποδομή ορίζονται ως 

χρονικά διαστήματα υποβολής αιτήματος οι περίοδοι από τις 15 Φεβρουαρίου 
έως τις 15 Μαρτίου και από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου κάθε 
έτους». 

3. Το εδάφιο 2, σημείο 2, της παραγράφου IV αντικαθίσταται ως εξής: "Μετά 
την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας-συμβατότητας και προκειμένου να 

αξιολογηθεί η νέα κατάσταση, ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος α) στην 
περίπτωση αλλαγής στην κτιριακή υποδομή του Κ.Ε.Κ. και β) εφ' όσον 
απαιτείται, στην περίπτωση αλλαγής του Διευθυντή Κατάρτισης". 

4. Το εδάφιο 3, σημείο 5, της παραγράφου IV αντικαθίσταται ως εξής: " Στην 
περίπτωση αλλαγής στην κτιριακή υποδομή και του Διευθυντή Κατάρτισης η 
σύνθεση της Επιτροπής έχει ως εξής:" 

5. Το εδάφιο 5 της παραγράφου IV αντικαθίσταται ως εξής: 'Ή νέα κατάσταση 
θεωρείται πιστοποιημένη μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης έγκρισης από 
το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. η οποία γνωστοποιείται στο ενδιαφερόμενο Κ.Ε.Κ . 

εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης. Σε περίπτωση 
που η έγκριση αφορά την κτιριακή υποδομή του Κ.Ε.Κ., το Κ.Ε.Κ . δύναται να 

υλοποιεί επιδοτούμενες ενέργειες στη νέα Δομή μόνο μετά τη λήψη της 

σχετικής απόφασης από το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ." 

Άρθρο 10: Διοικητικές Κυρώσεις 

1. Εάν κατά τη διαδικασία υποβολής του φακέλου για τον έλεγχο της τήρησης 
των πιστοποιημένων στοιχείων και των όρων πιστοποίησης είτε για την 

παρακολούθηση και αξ ιολόγηση του Κ.Ε.Κ., διαπιστωθεί ότι, ο φορέας δεν 
έχει υποβάλλει φάκελο ή ότι ο φάκελος που έχει υποβάλλει είναι ελλιπώς 
συμπληρωμένος, παρ' ότι το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. έκανε περί αυτού ρητή επισήμανση 

και όρισε την προβλεπόμενη στην παρούσα Απόφαση προθεσμία, δεν 
κοινοποιείται στον συγκεκριμένο φορέα «Ετήσιος Βαθμός». Ως εκ τούτου, το 

εν λόγω Κ.Ε . Κ. δεν μπορεί να συμμετέχει σε προκηρύξεις επιδοτούμενων 

ενεργειών έως την επόμενη διαδικασία ελέγχου της τήρησης των 
πιστοποιημένων στοιχείων και των όρων πιστοποίησης ή/κα ι 

παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

11. Εάν κατά τη διαδικασία ελέγχου της τήρησης των πιστοποιημένων 

στοιχείων και των όρων πιστοποίησης είτε κατά τη διαδικασία 

παρακολούθησης και αξιολόγησης του Κ.Ε.Κ., διαπιστωθεί ότι δηλώθηκαν ή 
κατατέθηκαν ψευδή στοιχεία ή αποκρύφτηκαν τα αληθή, θα αφαιρείται από 
τον «Ετήσιο βαθμό» του Κ.Ε.Κ. ο βαθμός, που έχει δοθεί για τη συγκεκριμένη 

παράμετρο (όπως αυτός έχει διαμορφωθεί μετά τον υπολογισμό των 

συντελεστών βαρύτητας) , προσαυξημένος κατά 50%. 

111. Εάν κατά τη διαδικασία ελέγχου της τήρησης των πιστοποιημένων 

στοιχείων και των όρων πιστοποίησης είτε κατά τη διαδικασία 

παρακολούθησης και αξιολόγησης του Κ.Ε.Κ., διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 

δηλωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ' αριθμ. 105127/8.1.01 Υπουργικής 
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Απόφασης, οι αλλαγές ή μεταβολές στις οποίες έχει προβεί το Κ.Ε.Κ ., 

μειώνεται κατά το ήμισυ ο βαθμός που έχει δοθεί στη συγκεκριμένη 

παράμετρο, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί μετά τη δήλωση και την έγκριση 
της αλλαγής. 

IV. Τα παραπάνω ισχύουν παράλληλα και συμπληρωματικά προς τ ις 

διατάξεις του άρθρου 1 Ο περί Διοικητικών Κυρώσεων της υπ' αριθμ . 

105127/8.1.01 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

Άρθρο 11: Λοιπές διατάξεις 

1. Ο Διευθυντής του Κ.Ε.Κ. καθώς και ο Νόμιμος Εκπρόσωπος υποχρεούνται , 

κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Συστήματος, να παρέχουν όλα τα στοιχεία 
που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Κ . Ε . Κ. και για την απρόσκοπτη 
συνεργασία με το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

11. Δεν υπόκειται στο Σύστημα το Κ.Ε.Κ . στο οποίο έχει εγκριθεί μερική 

διακοπή της λε ιτουργίας του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. IV του 
Άρθρου 8, της υπ. αριθμ. 105127/8-1-2001 Απόφασης του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον Σύστημα Πιστοποίησης Κ.Ε.Κ. για την 

περίοδο της μερικής διακοπής. Υπόκειται στο Σύστημα εφ' όσον 

επαναλειτουργήσει. 

111. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής του 
Συστήματος. 

Άρθρο 12: Τελικές διατάξεις 

1. Στην παρούσα Απόφαση επισυνάπτονται τα Παραρτήματα Α και Β . 

11. Το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για 
την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Δ. ΡΕΠΠΑΣ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Χ. ΠΑΧΤΑΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1491 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. Οικ: 55582/1933 
Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης , Παρακολού

θησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής 
Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα Επιχειρη
σιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κα
τάρτισης. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 

τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α), 

2. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση , έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ
γραμματική περίοδο 2007-2013», όπως ισχύει , και ιδίως 
το άρθρο 10, 

3. Το π.δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) "Οργανισμός Υπουρ
γείου Εργασίας», όπως ισχύει, 

4. Το π.δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Απασχόλησης και Διαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία μετονομά
σθηκε με το άρθρο 18 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε 
Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και λλλων 
Πόρων. 

5. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας• , όπως ισχύει. 

6. Το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α) «Συγχώνευση των Υπουρ
γείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουρ
γείο Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ . 1081/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5.7.2006 για το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ . 1784/1999. 

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου 
της 11.7.2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρω 
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. 

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ . 1828/2006 της Επιτροπής 
της 8.12.2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την 
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εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του 
Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης , το Ευ
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 

10. Τους Κανονισμούς (ΕΚ ) αριθ. 70/2001 κα ι (ΕΚ) αριθμ . 
68/2001 της Επιτροπής της 12.1.2001, σχετικά με την 
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ που 
αφορούν στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και με
σαίες επιχειρήσεις και στην επαγγελματική εκπαίδευση , 
αντίστοιχα , και την με αριθμό 2008/484/ΕΚ απόφαση 
της Επιτροπής σχετικά με την παράταση των ως άνω 
κανονισμών, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ . 994/1998 του Συμβουλίου 
της 7.5.1998, για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 
της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινό
τητας σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιες κρατικών 
ενισχύσεων, όπως ισχύει. 

12. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) αριθμ . 2185/1996 
του Συμβουλίου της 11.11.1996 σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή 
για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρα
τυπίες, όπως ισχύει. 

13. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ , ΕΚ) αριθμ. 2988/1995 
του Συμβουλίου της 18.12.1995, σχετικά με την προστα
σία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, όπως ισχύει. 

14. Την υπ' αριθμ. 7725/28.3.2007 απόφαση της Ευρωπα
ϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001) και 
τα Παραρτήματα αυτής. 

15. Την υπ' αριθμ. C/2007/5534-12.11.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησι
ακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμ ικού 
2007· του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UP0001). 

16. Την υπ' αριθμ. C/2007/5634-16.11.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησι
ακού Προγράμματος «Εκπα ίδευση και δια Β ίου Μάθηση. 
(Κωδικός CCI 2007GR05UP0002). 

17. Την υπ' αριθμ. C/2007/5528-9.11.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη-
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σιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση,, (Κω
δικός CCI 2007GR05UP0003). 

18. Το π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α) «Κώδ ικας Βιβλίων και 
Στοιχείων• καθώς και την ισχύουσα φορολογική νο
μοθεσία. 

19. Τον ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) "Περί Δημοσίου Λογι
στικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις•, όπως ισχύει. 

20. Το ν.δ . 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α) «Περί Κώδικος Εισπρά
ξεως Δημοσίων Εσόδων•, όπως ισχύει. 

21 . Το άρθρο 8 του ν. 3191/2003 (ΦΕΚ 258/Α) με θέμα 
«Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκ
παίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση., όπως 
ισχύει. 

22. Τον ν . 3369/2005 (ΦΕΚ 171 /Α) με θέμα «Συστηματο
ποίηση της δια βίου μάθησης., όπως ισχύει. 

23. Τον ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130/Α) με θέμα «Δημιουργία 
Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια 
βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης 
και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις•. 

24. Την υπ' αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/ 
Β/3.10 .2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορι
σμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών• . 
25. Την υπ' αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008) 

υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και οι
κονομικών με θέμα "Υπουργική απόφαση συστήματος 
διαχείρισης •. 

26. Την υπ' αριθμ. 36952/1275/20.5.2008 (ΦΕΚ 986/ 
Β/28.5.2008) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλη
σης κα ι Κοινωνικής Προστασίας με θέμα Τροποποίηση 
της υπ' αριθμ. 107900/16.3.2001 (ΦΕΚ 599/Β/21.5.2001) ως 

τροποποιηθείσα ισχύει, κοινής απόφασης των Υπουρ
γών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απα
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας , με σκοπό την 
αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 
Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ , σύμφωνα με το άρθρο 
5 του ν. 3614/2007. 

27. Την υπ' αριθμ. 112281/31.7.2006 (ΦΕΚ 1095/Β/10 .8.2006) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι
κών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το 
Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης , Παρακολούθη
σης κα ι Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρ
τισης, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ , στα πλαίσια 
του Γ' ΚΠΣ , (2000-2006), για όλα τα Επιχειρησιακά Προ
γράμματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης, όπως 
τροποποιήθηκε με την με αριθμό σικ. 34781/1212/12.5.2008 
(ΦΕΚ 940/Β) όμοια κοινή υπουργική απόφαση. 

28. Την υπ' αριθμ. 112282/31.7.2006 (ΦΕΚ 1094/Β/ 

10.8.2006) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα
σίας για το «Σύστημα διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου 
Αξιολογητών (Ε.Μ.Α) του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας •. 

29. Την υπ' αριθμ. 110327/14.2.2005 (ΦΕΚ 230/Β/21.2.2005) 

κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που 
ορίζε ι το "Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελ
ματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)•, καθώς και την με αριθμό 
11384/13.5.2003 (ΦΕΚ 616/Β/19 .5.2003) κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το «Σύστημα Παρακολού
θησης και Αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης.,, όπως ισχύει. 

30. Την υπ' αριθμ. 110328/14.2.2005 (ΦΕΚ 231 /Β/21.2.2005) 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα
λίσεων που ορίζει το "Σύστημα Πιστοποίησης Εξειδικευ
μένων Κέντρων Κοινωνικής κα ι ΕπαγγελματικήςΈνταξης 
των ατόμων με Αναπηρίες• , όπως ισχύει. 

31. Την υπ' αριθμ. 3850/ΕΥΣ523/08 (ΦΕΚ 333/Β/29.2.2008) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικο
νομίας και Οικονομικών για τη Τροποπο ίηση (αναδιάρ
θρωση) της απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμ
μάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 
267/Α). 

32. Την υπ' αριθμ. 113708/15.12.2005 (ΦΕΚ 1914/Β) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα 
«Σύστημα Πιστοποίησης Προγραμμάτων, Γνώσεων, Δε
ξιοτήτων και Ικανοτήτων •. 

33. Την υπ' αριθμ. 110998/19.4.2006 (ΦΕΚ 566/Β) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλη
σης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα "Πιστοποίηση 
Επαγγελματικών Περιγραμμάτων•. 

34. Την υπ' αριθμ. 113613/21 .11.2006(ΦΕΚ1700/Β/21 .11.2006) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο
μικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με 
θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθμ.113172/2005 (ΦΕΚ 1593/ 
Β/17.11.2005) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουρ
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης 
Εκπαιδευτών Ενηλίκων•. 

35. Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την 
Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005 -2008. 

36. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Εν
σωμάτωση. 

37. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγ
χου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων. 

38. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγ
χου Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων. 

39. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλα ίσιο , εθνι
κό και κο ινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και 
διαχείριση προγραμμάτων. 

40. Την ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου συστήματος 
διαχείρισης, παρακολούθησης , αξιολόγησης και ελέγχου 
των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ενεργειών 
επαγγελματικής κατάρτισης με το οποίο θα καθορίζο
νται οι όροι, τα δικαιολογητικά, τα παραστατικά στοι
χεία και οι λοιπές υποχρεώσεις που πρέπει να τηρού
νται από τους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 
(2007-2013). 

41. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο
λογισμού. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας το 2000 
ενεργοποίησε μια σειρά από φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις , 
όπως αυτές οριστικοποιήθηκαν στο Εαρινό Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο 2005, ώστε να καταστεί η ΕυρωπαϊκήΈνωση 
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"η δυναμικότερη και ανταγωνιστικότερη οικονομία της 
γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη ανάπτυξη , με 
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με με
γαλύτερη κοινωνική συνοχή έως το 2010", με σκοπό την 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων απειλών, όπως ο διεθνής 
ανταγωνισμός, η δημογραφική γήρανση και οι χαμηλοί 

ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης , οι οποίες καθιστούν 
το ευρωπαϊκό κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρότυπο 
επισφαλές. 
Η σύνοδος της Λισσαβόνας επικεντρώθηκε στην οι

κονομική μεταρρύθμιση και την κοινωνική συνοχή, ως 
μέρος της βασισμένης στη γνώση κοινωνίας. Τα δύο 
στοιχεία των σύγχρονων κοινωνικών και οικονομικών 
αλλαγών είναι αλληλένδετα. 

Η υψηλού επιπέδου βασική εκπαίδευση για όλους, 
σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων 
αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευ
σης και κατάρτισης και τη σύνδεσή τους με την αγορά 
εργασίας , αποσκοπεί στον εφοδιασμό του ανθρώπινου 
δυναμικού της χώρας με γνώσεις και δεξιότητες που 
απαιτεί μία σύγχρονη οικονομία, η οποία βασίζεται στη 
γνώση και επιδιώκει την εξασφάλιση υψηλών ρυθμών 
ανάπτυξης. 
Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον εκσυγχρο

νισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, στην 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, στην ενίσχυση της 
ισότητας των φύλων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
του πολίτη , καθώς και στην καταπολέμηση παντός εί
δους διακρίσεων . 
Στρατηγικό στόχο για τη χώρα μας αποτελεί η κινητο

ποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού για την 
επίτευξη υψηλότερων ποσοστών απασχόλησης , ώστε να 
υποστηριχθεί η προσπάθεια της Ελλάδας για επίτευξη 
υψηλών ρυθμών οικονομικής ανόδου και περαιτέρω σύ
γκλισης σε συνθήκες ευρύτερης κοινωνικής συνοχής. 
Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην επί

τευξη του στόχου αυτού, επιδιώκοντας την αύξηση της 
προσφοράς εργατικού δυναμικού, την προσέλκυση και 
διατήρηση περισσοτέρων ατόμων στην απασχόληση , 
τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προ
στασίας , τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των 
εργαζόμενων και των επιχειρήσεων, όπως επίσης, την 
αύξηση των δημόσιων επενδύσεων για την αναβάθμιση 
της ποιότητας των συστημάτων και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτι
σης. 

Η Ελλάδα σχεδιάζει και υλοποιεί παρεμβάσεις ανά
πτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, μέσω των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (Ε.Π .) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι
κού., «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» και «Διοικητική 
Μεταρρύθμιση». 

Όλες οι δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για τη νέα προ
γραμματική περίοδο, είναι σαφώς συνδεδεμένες με 
τις κατευθυντήριες γραμμές της Λισσαβόνας για την 
Απασχόληση , αλλά και με τους αναπτυξιακούς στόχους 
που έχει θέσει η χώρα μας , στο πλαίσιο του Εθνικού 
Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων. 
Αναφορικά με τις παρεμβάσεις ανάπτυξης ανθρωπί

νων πόρων, το μεγαλύτερο βάρος δίνεται: 
Α) Στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργα

ζομένων και των επιχειρήσεων, στη σταδιακή αύξηση 
της συμμετοχής εργαζομένων και εργοδοτών σε ενέρ-

γειες εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε τα άτομα να 
εφοδιάζονται με τις δεξιότητες και γνώσεις που απαι
τούνται για να ανταπεξέρχονται στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες της αγοράς εργασίας, ενώ παράλληλα, να 

επιτυγχάνεται διαχρονικά η βελτίωση της ποιότητας 
και της παραγωγικότητας της εργασίας. 
Β) Στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση , 

στην προσέλκυση και τη διατήρηση μεγαλύτερου αριθ
μού ατόμων στην αγορά εργασίας , μέσω πολλαπλών 
παρεμβάσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό 
των συστημάτων απασχόλησης και κοινωνικής προ
στασίας, στον έγκαιρο εντοπισμό αλλαγών στην αγορά 
εργασίας, στην υλοποίηση εστιασμένων παρεμβάσεων 
και στο σχεδιασμό και την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων 
στα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης και προ
ώθησης της απασχόλησης. 

Γ) Στην προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους ως 
προς την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα 
για εκείνους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλει
σμό. 
Δ) Στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης κα ι 

κατάρτισης με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης 
και την ένταξη στην αγορά εργασίας , στο πλαίσιο μιας 
πολιτικής δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης (ή δια 
βίου μάθησης) . 

Ε) Στην προώθηση της καινοτομίας και προσαρμοστι
κότητας, στην οργάνωση της εργασίας , στην ανάπτυξη 
της επιχειρηματικότητας και στην προώθηση της δημι

ουργίας νέων θέσεων εργασίας με τη βελτίωση των δε
ξιοτήτων και της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού 
στην έρευνα την τεχνολογία και την επιστήμη . 
ΣΤ) Στη βελτίωση της πρόσβασης και συμμετοχής των 

νέων και των γυναικών στην αγορά εργασίας. 
Ζ) Στην καλύτερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του αν

θρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και Αυ
τοδιοίκησης μέσω νέου συστήματος εκπαίδευσης κα ι 
κατάρτισης για τους Δημοσίους Υπαλλήλους και υπαλ
λήλους ΟΤΑ. 
Η σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης . 
Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και κυρίως ο 

εκσυγχρονισμός των δεξιοτήτων και η επέκταση της 
δια βίου μάθησης είναι αποφασιστικής σημασίας στην 
οικονομία που βασίζεται στη γνώση . 
Στο πεδίο αυτό η συνεχιζόμενη επαγγελματική κα

τάρτιση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο , για την προ
σαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες συνθήκες 
οργάνωσης της εργασίας , στις νέες τεχνολογίες και 
κυρίως στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς ερ
γασίας. Σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, οι ενέργειες 
επαγγελματικής κατάρτισης εξειδικεύονται έτσι ώστε 
να συμβάλλουν αποτελεσματικά στον γενικό αναπτυ
ξιακό στόχο του Προγράμματος. 
Συγκεκριμένα , οι σχετικές παρεμβάσεις στα ΕΠ που 

συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ συνίστανται: 
Στο Ε.Π . «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στην 

ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου 
δυναμικού και των επιχειρήσεων, στη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην απασχόληση ιδιαίτερα των ανέργων, 
μακροχρόνια ανέργων, των νέων και των γυναικών, 
στην πλήρη ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπι
νου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών. Επίσης 
σε προγράμματα κατάρτισης προσωπικού του Τομέα 
ψυχικής υγείας, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και 



21382 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Δημόσιας Υγείας, καθώς και σε παρεμβάσεις για την 
στήριξη της αποασυλοποίησης της κοινωνικοοικονομι
κής επανένταξης και της συνεχούς υποστήριξης των 
ψυχικά ασθενών. Ταυτόχρονα στο ΕΠ «Ανάπτυξη Αν
θρώπινου Δυναμικού• επιχειρείται μέσω συστημικών 
παρεμβάσεων ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των 
συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτι
σης και η αποτελεσματικότερη σύνδεση αυτών με την 
αγορά εργασίας. 
Ειδικότερα , το Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού•, 

κατά την περίοδο 2008-2010 αναμένεται να υλοποιήσει 
παρεμβάσεις Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτι
σης που αφορούν στα κάτωθι: 

- Στην υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης κα
τάρτισης με στόχο την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών 
της αγοράς εργασίας. 

- Στην υλοποίηση ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης για 
την κάλυψη αναγκών βελτίωσης των δεξιοτήτων των 
εργαζόμενων στις επιχειρήσεις. 
Στο Ε.Π «Διοικητική Μεταρρύθμιση. προβλέπονται 

παρεμβάσεις οι οποίες, μέσω της βελτίωσης της ποιό
τητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, αποσκοπούν στη βελτί
ωση της διοικητικής ικανότητας και στην υποστήριξη 
των διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών στη δημόσια 
διοίκηση . 
Στο Ε.Π . «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση. οι σχετι

κές παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, στην προώθηση της δια 
βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτήν, 
ιδιαίτερα για τα άτομα χαμηλών προσόντων ή μεγαλύ
τερης ηλικίας και γ ια όσους εγκατέλειψαν πρόωρα το 
τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
Παράλληλα, άλλες ενέργειες συμβάλλουν στην αύξη

ση της απασχολησιμότητας των νέων και ειδικότερα 
αυτών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ή είναι ΑμεΑ. 
Τέλος το ως άνω Ε.Π παρεμβαίνει στην κατεύθυνση της 
αναβάθμισης της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης 
και του επαναπροσδιορισμού του ρόλου της αρχικής 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με στόχο 
την αποτελεσματικότερη σύνδεσή της με την αγορά 
εργασίας, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα
σίας έχει αναλάβει ενεργό συντονιστικό ρόλο, με στόχο 
την αύξηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβά
σεων για την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων και 
όλων των ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης και 
προώθησης στην απασχόληση , που θα υλοπο ιηθούν 
στο πλαίσιο όλων των παραπάνω Επιχειρησιακών Προ
γραμμάτων. 

Για το σκοπό αυτό υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας λειτουργεί η 
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης των 
συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών του ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) 
που υλοπο ιούνται στη χώρα μας. 
Η μέχρι σήμερα αποκτηθείσα εμπειρία από το Β 'και 

Γ ΚΠΣ οδήγησε στο συμπέρασμα ότι πολλές από τις 
ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να ομο
γενοποιηθούν και να αποτελέσουν αντικείμενο διαχείρι
σης, με ενιαίο τρόπο , ώστε να αποφευχθεί μελλοντικά 

το φαινόμενο της ταυτόχρονης εφαρμογής πολλών, και 
εν πολλοίς ανόμοιων, συστημάτων διαχείρισης, παρακο
λούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης που διαπιστώθηκε 
στο παρελθόν. 
Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα

σίας σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία 
και τους εμπλεκόμενους φορείς εκπόνησε την παρούσα 
υπουργική απόφαση . 
Στόχοι του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ενεργει

ών Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ) είναι : 
α) η αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης , 
β) η θέσπιση ποιοτικών κριτηρίων αξιολόγησης των 

προτάσεων, 
γ) η εισαγωγή ενιαίων ποιοτικών στοιχείων στη μεθο

δολογία με την οποία υλοποιούνται τα προγράμματα, 
δ) η συνοχή στη διαχείριση των ενεργειών συνεχιζό

μενης επαγγελματικής κατάρτισης , 

ε) η προσαρμογή της διαχείρισης του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου των ενεργειών κατάρτισης 
στις απαιτήσεις του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος (Ο.Π.Σ. - ΥΠ.ΟΙ.Ο) , 
στ) η αποτελεσματική σύνδεση των ενεργειών κατάρ

τισης με τις ενέργειες προώθησης στην απασχόληση , 
ζ) η σύνδεση των συνοδευτικών υποστηρικτικών υπη

ρεσιών με τις ενέργειες κατάρτισης, 
η) η λειτουργικότητα των δράσεων κατάρτισης στις 

ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, 
θ) η εφαρμογή καινοτομικών διδακτικών μεθόδων. 

Άρθρο 2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΑΡΤΙΣΗΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

Στη συνέχεια, παρατίθενται ενδεικτικοί ορισμοί βασικών 
εννοιών με στόχο την επίτευξη ομοιογένειας στη χρήση 
των όρων που συναντώνται κατά τη διαδικασία σχεδιασμού 
και υλοπο ίησης ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης. 
Επαγγελματική Κατάρτιση . 
Είναι μία ενέργεια ή σύνολο ενεργειών που σχεδιά

ζονται με σκοπό την απόκτηση από τον καταρτιζόμενο 
αναγκαίων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. 
Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση . 
Αποτελεί μία διαρκή διαδικασία , που έχει σκοπό να 

διασφαλίσει ότι οι γνώσεις και δεξιότητες του ατόμου 
προσαρμόζονται συνεχώς και ανταποκρίνονται στις εξε
λισσόμενες απαιτήσεις της θέσης εργασίας του ή και 
των αναγκών της αγοράς εργασίας. 
Προκατάρτιση / Προετοιμασία . 
Είναι η κατάρτιση που αποσκοπεί στην ανάπτυξη βασι

κών γνώσεων και δεξιοτήτων που συμπληρώνουν εκείνες 
της αρχικής εκπαίδευσης, όπου αυτές είναι ανεπαρκείς . 
Εναλλασσόμενη Κατάρτιση . 
Είναι η κατάρτιση για συγκεκριμένο επαγγελματικό 

αντικείμενο κατά την οποία κυρίαρχη θέση κατέχει ο 
συνδυασμός θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σε 
αίθουσα διδασκαλίας, με την εξάσκηση σε πραγματικές 
συνθήκες απασχόλησης (on the job training) εντάσσο
ντας τον καταρτιζόμενο σε επιχείρηση με δραστηριό
τητα συναφή με το αντικείμενο κατάρτισης. 
Εξ Αποστάσεως Κατάρτιση . 

Είναι η κατάρτιση κατά την οποία οι καταρτιζόμενο ι 
μελετούν κατ' ιδίαν ένα κατάλληλα διαμορφωμένο δι-
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δακτικό υλικό (έντυπο ή/και οπτικοακουστικό ή/και ηλε
κτρονικό) , που συνοδεύεται από έναν οδηγό σπουδών. 
Ταυτόχρονα υποστηρίζονται από εκπαιδευτή-σύμβουλο , 
ο οποίος επικο ινωνε ί τακτικά μαζί τους , αξιολογεί τις 
εργασίες τους και τους συναντά σε ορισμένα προγραμ
ματισμένα σεμινάρια όπου επιλύονται απορίες και διε
νεργούνται βιωματικές ασκήσεις . 
Στο βαθμό που , γ ια λόγους λειτουργικότητας ενός 

προγράμματος εξ αποστάσεως κατάρτισης απαιτείται 
πυκνότερη πρόσωπο με πρόσωπο επαφή εκπαιδευτή
εκπαιδευομένων, τότε πρόκειται για μεικτή μέθοδο κα
τάρτισης . 
Τηλε-κατάρτιση. 
Είναι η ειδική κατηγορία της εξ αποστάσεως κατάρ

τισης κατά την οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά μέσα, τόσο για την ανάπτυξη των μαθημά
των (ηλεκτρονικά μαθήματα με πολλαπλά μέσα (κείμενο , 
ήχο , εικόνες, νideo) και του συνοδευτικού εκπαιδευτικού 
υλικού (ηλεκτρονικά βιβλία και πολυμεσικές εφαρμογές 
δομημένης ηλεκτρονικής καθοδήγησης) και λογισμικού 
(λογισμικό εξάσκησης και εμπέδωσης, προσομοιώσεων, 
αυτοαξιολόγησης και λοιπά) , όσο η διάθεσή τους (π.χ. 
μέσω του παγκοσμίου ιστού) και η τυχόν επικοινωνία 
και συνεργασία με τους επιμορφωτές ή και τους άλλους 
καταρτιζομένους. 
Για τις ανάγκες του παρόντος, ο όρος τηλε-κατάρτιση 

συμπεριλαμβάνει: 
- την εξ' αποστάσεως κατάρτιση σε εξατομικευμένο 

ρυθμό, κατά την οποία διατίθεται στον καταρτιζόμενο 
κατάλληλα σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό σε ηλε
κτρονική μορφή και εκπαιδευτικό λογισμ ικό χωρίς την 
υποχρεωτική επικοινωνία με επιμορφωτές ή και άλλους 
καταρτιζόμενους, 

- την ασύγχρονη τηλε-κατάρτιση , κατά την οποία η 
επικοινωνία και η συνεργασία με τους επιμορφωτές ή και 
τους υπόλοιπους καταρτιζόμενους επιτυγχάνεται μέσω 
ασύγχρονων μέσων επικοινωνίας (όπως το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο , τα βήματα συζητήσεων κλπ.) και 

- τη σύγχρονη τηλε-κατάρτιση , κατά την οποία η δι
εξαγωγή της κατάρτισης στηρ ίζεται στη χρήση των 
τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης και "εικονικών· ηλεκτρονι
κών τάξεων, επιτρέποντας ώστε ο επιμορφωτής και οι 
καταρτιζόμενοι να βρ ίσκονται σε διαφορετικούς χώρους 
ή και τόπους αλλά στον ίδιο χρόνο . 
Μικτή κατάρτιση (blended learning). 
Είναι το μοντέλο κατάρτισης κατά το οποίο συνδυ

άζονται παραδοσιακές μορφές κατάρτισης (κατάρτιση 
στηριζόμενη σε διδασκαλία μέσω διαλέξεων, εξάσκηση 
μέσω πρακτικών εφαρμογών και εκπαιδευτικές επισκέ
ψεις σε χώρους εργασίας , χρήση μοντέλων εικονικών 
εργαστηρίων και συστημάτων προσομοίωσης) με μο
ντέλα ασύγχρονης, σύγχρονης ή εξατομικευμένης τηλε
κατάρτισης. 
Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση . 
Πραγματοποιείται μέσα σε επιχειρήσεις και συμπλη

ρώνει και αναβαθμίζει τα επαγγελματικά προσόντα και 
τις δεξιότητες των εργαζομένων, σε συνάφεια με τις 
ανάγκες αναδιάρθρωσης - αναβάθμισης της λειτουργίας 
κα ι των προϊόντων της επιχείρησης ή του οργανισμού. 
Προγράμματα κατάρτισης με υποχρεωτική (εγγυημέ

νη) απασχόληση. 
Αφορά σε προγράμματα γενικής κατάρτισης ανέργων 

στα οποία προβλέπεται και η τοποθέτηση των καταρτι-

σθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο 
κατάρτισης και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα . 
Β . Κατηγορίες Ωφελούμενων με βάση τον Πληθυσμό 

Στόχο . 
Οι ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης που θα 

υλοποιηθούν στα πλα ίσια των τομεακών επιχειρησι
ακών προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ, 
απευθύνονται σε όλον τον ενεργό πληθυσμό της χώ
ρας και ιδιαίτερα σε ανέργους ή σε απειλούμενους με 
ανεργία. 
Ειδικότερα οι ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης 

απευθύνονται σε: 
α) βραχυχρόνια και μακροχρόνια άνεργους/ ες, 
β) μέλη ευπαθών κοινωνικά ομάδων, 
γ) επανεισερχόμενους /-ες στην αγορά εργασίας, 

δ) νεοεισερχόμενους /-ες στην αγορά εργασίας, 
ε) εργαζόμενους/-ες σε όλους τους τομείς της οικο

νομίας, 
στ) αυτοαπασχολούμενους/-ες σε όλους τους τομείς 

της οικονομίας , 
ζ) επιχειρηματίες - εργοδότες . 

Άρθρο 3 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ γποΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι εμπλεκόμενοι φορείς στη διαδικασία σχεδιασμού, 
υποβολής , έγκρισης , υλοπο ίησης , διαχείρισης , εποπτεί
ας , παρακολούθησης και αξιολόγησης προβλέπονται 
στις διατάξεις εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προ
γραμμάτων και συγκεκριμενοποιούντα ι με την απόφαση 
ένταξης της κάθε πράξης. Επίσης προβλέπονται στα 
κείμενα και στις οδηγ ίες των Διαχειριστικών Αρχών, 
των Επιτροπών Παρακολούθησης τόσο του ΕΣΠΑ όσο 
και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων , στις οδηγίες 
της Αρχής Πιστοποίησης καθώς και στις απαιτήσεις του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ. 
/ΥΠ.ΟΙ .Ο) . 
Δικαιούχος: Ως "Δικαιούχος" νοείτα ι δημόσιος ή ιδιω

τικός οργανισμός φορέας ή επιχε ίρηση , αρμόδιος για 
την έναρξη και υλοποίηση πράξεων, ο οποίος διαθέτει 
"επάρκε ια• για την υλοποίηση σχετικών πράξεων των 
Ε.Π . του ΕΣΠΑ. 

Οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων προς την Διαχειρι
στική Αρχή του κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος , 
προβλέπονται στο άρθρο 21 του ν. 3614/2007, στις δια
τάξεις εφαρμογής τους και στην υπ' αριθμ. 14053/ΕγΣ 
1749 απόφαση του γ .ΠΟΙ.Ο. 
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης: Ως "ενδιάμεσος φο

ρέας διαχείρισης" νοείται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός 
φορέας ή υπηρεσία, ο οπο ίος ενεργεί υπό την ευθύνη 
διαχειριστικής αρχής ή εκτελεί καθήκοντα για λογαρι
ασμό μιας τέτοιας αρχής σε σχέση με δικαιούχους που 
υλοποιούν πράξεις (άρθρο 4 του ν. 3614/2007). 
Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των Ενδιάμεσων 

Φορέων Διαχείρισης προβλέπονται στο άρθρο 4 του 
ν. 3614/2007, σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, στο 
έγγραφο εξειδίκευσης αυτού, καθώς και στις διατάξεις 
εφαρμογής. 
Πράξη : Ως "Πράξη" ορίζεται το Έργο ή ομάδα έργων 

που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου 
επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της, σύμ
φωνα με κριτήρια που καθορίζονται από την επιτροπή 
παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισ
σότερους δικαιούχους , προκειμένου να επιτευχθούν οι 
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στόχοι του άξονα προτεραιότητας με τον οποίο σχε
τίζονται (άρθρο 1 του ν. 3614/2007). 
Ανάδοχος: Ως "ανάδοχοι" των συγχρηματοδοτούμενων 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ενεργειών κατάρ
τισης , επιλέγονται από τους Δικαιούχους κάθε πράξης, 
με βάση το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο . 
Ανάδοχοι φορείς υλοποίησης ενεργειών επαγγελματι

κής κατάρτισης είναι τα Πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ 
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. 
Οι υποχρεώσεις των Αναδόχων προς τους Δικαιού

χους των Πράξεων καθορ ίζονται από: 
- Τις απαιτήσεις του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος (Ο.Π .Σ./Υ.ΠΟΙΩ) . 
- Τα αναφερόμενα στη σύμβαση που υπογράφεται 

μεταξύ δικαιούχου και αναδόχου. 
- Την υποχρέωση υποβολής αναλυτικών στοιχείων 

για τους ωφελούμενους από τα προγράμματα επαγ
γελματικής κατάρτισης, όπως αυτά περιγράφονται από 
τον κανονισμό 1828/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
παράρτημα ΧΧΙΙΙ , με τίτλο "Δεδομένα σχετικά με τους 
συμμετέχοντες σε πράξεις του ΕΚΤ". 

- Την υποχρέωση τήρησης της αρχής προστασίας 
προσωπικών δεδομένων. 

- Τ ις γενικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο πα
ρόν Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης 
(ΕΣΔΕΚ). 

- Τις λεπτομερέστερες ρυθμίσεις που θα εξειδικεύουν 
τις γενικές διατάξεις του ΕΣΔΕΚ και θα αναφέρονται 
στους αναλυτικούς όρους της εκάστοτε προκήρυξης και 
οδηγού εφαρμογής του αρμόδιου δικαιούχου. 

- Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοι
νωνικής Προστασίας που ορίζει το «Σύστημα Πιστοποί
ησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης». 

- Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοι
νωνικής Προστασίας που ορίζει τις «Προδιαγραφές συ 
γκρότησης του Μητρώου Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής κατάρτισης». 

Άρθρο 4 

Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Τα προγράμματα κατάρτισης αποτελούνται από ένα 
θεωρητικό και ένα πρακτικό τμήμα , όπως αυτά ορίζονται 
στην εκάστοτε προκήρυξη/πρόσκληση . Η αναβάθμιση 
της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης εξα
σφαλίζεται με την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων στο 
σχεδιασμό και στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Η 
μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμ
μάτων ως προς το θεωρητικό μέρος και την πρακτική 
άσκηση θα ακολουθεί τη σύγχρονη διεθνή εμπειρία και 
θα βασίζεται στις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων. Ει
δικότερα, ως προς το σχεδιασμό και μεθοδολογία του 
προγράμματος κατάρτισης ακολουθούνται τα εξής: 

1. Σχεδιασμός 
Ο σωστός σχεδιασμός και η δόμηση του προγράμμα

τος είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του . 
Τα στάδια του σχεδιασμού είναι: 

- η μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς 
εργασίας και η ανταπόκριση του προγράμματος στις 
ανάγκες της, 

- η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των κα
ταρτιζομένων, σε σχέση με το εκπαιδευτικό επίπεδο 
και τις δεξιότητες που θα πρέπει να αποκτηθούν στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο κατάρτισης, 

- η ανάλυση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε 

σχέση με την Ομάδα-στόχο των ωφελουμένων, 
- ο προσδιορισμός του σκοπού του προγράμματος 

και των ειδικών εκπαιδευτικών στόχων του σε επίπεδο 
γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, 

- η επιλογή του θεματικού περιεχομένου και η δό
μηση του προγράμματος σε διδακτικές ενότητες και 
υποενότητες, 

- η επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων, 
τεχνικών και μέσων, 

- η επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτών, 
- η λειτουργική επιλογή των καταρτιζομένων, 
- η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας πρακτικής 

άσκησης, 

- η επιλογή επιχειρήσεων για την εξασφάλιση θέσεων 
πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων σε σχέση με 

το αντικείμενο κατάρτισης, 
- η προβλεπόμενη αξιολόγηση του προγράμματος . 
Ειδικά για τα προγράμματα τηλε-κατάρτισης και μι

κτής κατάρτισης πλέον των προαναφερομένων, ο σχε
διασμός πρέπει να περιλαμβάνει: 

- την οριστικοποίηση των προδιαγραφών των διαφό
ρων μορφών ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και λογι
σμικού που πρόκειται να παραχθούν, 

- την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική 
μορφή για την υποστήριξη προγραμμάτων κατάρτισης 
που θα διενεργηθούν. Συστήνεται να δίνεται έμφαση 
στη διερεύνηση δυνατοτήτων επαναχρησιμοποίησης 
υπάρχοντος υλικού, 

- τον προσδιορισμό των μεθόδων και διαδικασιών δι
αχείρισης του ψηφιακού περιεχομένου που πρόκειται 
να αναπτυχθεί στο πλαίσιο της κατάρτισης, 

- την επιμόρφωση επιμορφωτών στο σχεδιασμό υλικού 
και τον συντονισμό σύγχρονων προγραμμάτων μέσω 

διαδικτύου. 
2. Εκπαιδευτική Μέθοδος και εκπαιδευτικές τεχνικές. 
Η μεθοδολογία που θα επιλεγεί θα πρέπει να βασί

ζεται στις αρχές εκπαίδευσης των ενηλίκων, οι οποίες 
είναι οι εξής : ο συνδυασμός της θεωρίας με την πράξη , 
η σύνδεση του αντικειμένου μάθησης με τις ανάγκες 
και τα ενδιαφέροντα των καταρτιζομένων, η ανάπτυξη 
του κριτικού τρόπου σκέψης , οι αμφίδρομες σχέσεις 
εκπαιδευτών - καταρτιζομένων. 
Οι εκπαιδευτικές τεχνικές , που είναι σκόπιμο να χρη

σιμοποιηθούν, δεν είναι τόσο η εισήγηση , όσο κυρίως 
εκείνες που αναπτύσσουν την ενεργητική συμμετοχή 
των καταρτιζομένων , όπως οι μελέτες περίπτωσης, οι 
μικρές πρακτικές εργασίες, το παίξιμο ρόλων, ο διάλο
γος, οι απαντήσεις σε ερωτήσεις, η εκμαίευση , η προσο
μοίωση , η συζήτηση σε μικρές ομάδες. Οι τεχνικές αυτές 
θα πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με το αντικείμενο 
και τους στόχους της διδακτικής ενότητας, το επίπε
δο και το βαθμό συμμετοχής των καταρτιζομένων και 
είναι σκόπιμο να ποικίλουν και να εναλλάσσονται στη 
διάρκεια κάθε διδακτικής ενότητας. Εν γένει, οφείλουν 
να ακολουθούνται, επιστημονικά παραδεκτές τεχνικές 
με έμφαση στην καινοτομία. 

3. Πρακτική Άσκηση . 
Κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης θα 

πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα από τον φορέα 
κατάρτισης , ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη 
μεθοδολογία πρακτικής άσκησης για τους στόχους 
των συγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης και η 
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συνάφειά της με το θεωρητικό μέρος του προγράμ
ματος, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους κα
ταρτιζόμενους να γνωρίσουν ουσιαστικά την πρακτική 
πλευρά του επαγγελματικού αντικειμένου στο οποίο 
καταρτίζονται 
Για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε επιχει

ρήσεις είναι απαρα ίτητη η σύναψη ιδιωτικών συμφωνη
τικών συνεργασίας με επιχειρήσεις ή οργανισμούς του 

αντίστοιχου κλάδου/τομέα. Η πρακτική άσκηση στις 
επιχειρήσεις θα πρέπει να σχεδιάζεται από κοινού με 
τον υπεύθυνο της επιχείρησης και να έχει συγκεκριμένο 
στόχο , ώστε να επιτυγχάνεται η ανάπτυξη προσωπικών 
δεξιοτήτων, η απόκτηση εμπειρίας εργασιακού χώρου 
και η σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με την 
παραγωγή/υπηρεσίες . 
Εξαίρεση από την υλοποίηση της πρακτικής άσκη

σης με τη συνεργασία επιχειρήσεων επιτρέπεται μόνο 
για τα αντικείμενα κατάρτισης, για τα οποία , παρά τις 
προσπάθειες του φορέα υλοποίησης, δεν προσφέρονται 
θέσεις πρακτικής άσκησης από επιχειρήσεις και εφόσον 
υπάρχουν πιστοποιημένα εργαστήρια ή πιστοποιημένες 
αίθουσες πληροφορικής από το ΕΚΕΠΙΣ ή θεσμοθε
τημένα επαγγελματικά εργαστήρια (π.χ. εργαστήρια 
Σχολών), τα οπο ία διαθέτουν οι φορείς υλοποίησης. 
Στις περιπτώσεις αυτές η πρακτική άσκηση υλοποιείται 

στα συγκεκριμένα εργαστήρια . 
Τα προαναφερθέντα ισχύουν και στην περίπτωση υλο

ποίησης προγραμμάτων κατάρτισης σε συνεργαζόμενες 
πιστοποιημένες δομές και ενοικιαζόμενα/παραχωρούμε
να λειτουργούντα σχολεία (για περιοχές που ορίζονται 
στις σχετικές προκηρύξεις) , εφόσον πραγματοποιείται 
η μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του ΕΚΕΠΙΣ για πιστοποιημένο εργα
στήριο . Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση μεταφοράς 
εξοπλισμού θεσμοθετημένου εργαστηρίου . 
Στις περιπτώσεις όπου το εκπαιδευτικό αντικείμενο 

και οι εκπαιδευτικές ανάγκες το επιτρέπουν μπορεί το 
θεωρητικό και πρακτικό μέρος ενός προγράμματος να 
υλοποιηθεί στον ίδιο χώρο, μετά από αιτιολόγηση που 
θα περιγράφεται στην πρόταση . 
Ειδικά για τα προγράμματα τηλε-κατάρτισης και μι

κτής κατάρτισης , θα υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης 
λογισμικού προσομοιώσεων και λογισμικού εξάσκησης 
και εμπέδωσης , ως μέρος της πρακτικής άσκησης των 
καταρτιζομένων. 
Επίσης πρέπει να ενθαρρύνεται ο καταρτιζόμενος 

ώστε να συμμετέχει ενεργά και να του παρέχονται όλα 
τα απαραίτητα μέσα για την άσκησή του. 
Β . ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Για Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων 
1. Η ελάχιστη διάρκεια ενός προγράμματος κατάρτι

σης ανέργων είναι 50 ώρες και η μέγιστη 1.200 ώρες . 
Για τα προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται σε 
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού, οι ώρες κα
τάρτισης θα καθορίζονται στις εκάστοτε προκηρύξεις. 
Εξαιρούνται οι κύκλοι σπουδών των φορέων παροχής 
επαγγελματικής κατάρτισης του Υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής . 

2. Για τα προγράμματα κατάρτισης που αποτελούνται 
από θεωρητικό και πρακτικό μέρος , το θεωρητικό μέ
ρος πρέπει να συναρτάται άμεσα με το εκπαιδευτικό 
αντικείμενο και να αποτελεί κατ' ελάχιστον το 20% 
και κατά μέγιστο το 80% του συνόλου των ωρών του 

-

προγράμματος κατάρτισης. Εξαιρούνται ο ι κύκλοι σπου
δών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας , Αιγαίου κα ι 
Νησιωτικής Πολιτικής. 

3. Σε όλα τα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας με
γαλύτερης των 100 ωρών ε ίναι απαραίτητη η ενσωμά
τωση διδακτικών ενοτήτων που να αφορούν στην προ
ετοιμασία του εκπαιδευομένου για την αγορά εργασίας 
(τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής 
στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρό
ποι εξεύρεσης εργασίας , προσομοίωση συνέντευξης 
με τον εργοδότη , βασικές αρχές για εκκίνηση επιχει
ρηματικότητας κ .α.) , καθώς και ενοτήτων για την υγε ία 
και ασφάλεια της εργασίας. Η χρονική διάρκεια των 
ανωτέρω διδακτικών ενοτήτων θα προσδιορίζεται στις 
επιμέρους προκηρύξεις . 

4. Η πρακτική άσκηση ενός προγράμματος κατάρτισης 
ανέργων υλοποιείται εξ ολοκλήρου σε συνεργαζόμενες 
επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου , του ευρύτερου 
δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται με το 
αντικείμενο κατάρτισης. Για την υλοποίηση της πρα
κτικής άσκησης είναι απαραίτητη η σύναψη ιδιωτικού 
συμφωνητικού συνεργασίας 

5. Στις περιπτώσεις όπου για το αντικείμενο κατάρτι
σης οι φορείς διαθέτουν πιστοποιημένο (από το ΕΚΕ
ΠΙΣ) , ή καταγεγραμμένο εργαστήριο (π.χ. εργαστήρια 
νοσοκομειακών ιδρυμάτων της χώρας), η πρακτική 
άσκηση , μετά από πλήρως αιτιολογημένη πρόταση στην 
σχετική κατατεθείσα αίτηση , μπορεί να υλοποιείται στα 
συγκεκριμένα εργαστήρια των πιστοποιημένων δομών. 
Τα προαναφερθέντα ισχύουν και στην περίπτωση υλο
ποίησης προγραμμάτων κατάρτισης σε συνεργαζόμενες 
πιστοποιημένες δομές και ενοικιαζόμενα/παραχωρούμε
να λειτουργούντα σχολεία (για περιοχές που ορίζονται 
στις σχετικές προκηρύξεις), εφόσον πραγματοποιείται 
η μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του ΕΚΕΠ Ι Σ για πιστοποιημένο εργα
στήριο . Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση μεταφοράς 
εξοπλισμού πιστοποιημένου εργαστηρίου. 

6. Η πρακτική άσκηση δύναται να υλοποιηθεί με μελέ
τες περίπτωσης (case studies) ή με εικονικά εργαστήρια. 
Η δυνατότητα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης με 
αυτές τις μορφές ή άλλες παρόμοιες θα προσδιορίζεται 
στην εκάστοτε προκήρυξη των προγραμμάτων κατάρ
τισης . Στην περίπτωση αυτή, η συνάφε ια των μορφών 
αυτών υλοποίησης με το αντικείμενο του έργου θα 
πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς στα τεχνικά δελτία 
των πράξεων και να καθορίζεται στην προκήρυξη του 
προγράμματος. 

7. Η επιχείρηση ή ο φορέας του δημόσιου ή του ιδιω
τικού τομέα, με τη συνεργασία του οποίου πραγματο 
ποιείται η πρακτική άσκηση , ορίζει υπεύθυνο πρακτικής 
άσκησης . 
Οι ανάδοχοι συνάπτουν συμφωνητικό πρακτικής άσκη

σης με την επιχείρηση πρακτικής άσκησης, όπου αναφέ
ρονται σαφώς οι όροι διεξαγωγής κα ι το περιεχόμενο 
της πρακτικής άσκησης. 

8. Ο αριθμός καταρτιζομένων κάθε προγράμματος 
κατάρτισης ανέργων πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 κα ι 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 άτομα. Εξαιρούνται ο ι 
κύκλοι σπουδών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής . 

9. Στην περίπτωση που το πρόγραμμα απευθύνεται σε 
άτομα με αναπηρίες , ο κατώτερος αριθμός συμμετεχό
ντων μπορεί να είναι 5 άτομα και ο ανώτατος 15. 
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1 Ο . Δεν είναι υποχρεωτική η πρακτική άσκηση σε 
προγράμματα κατάρτισης που αφορούν σε δεξιότητες 
Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, τα οποία 
οδηγούν σε πιστοποίηση των δεξιοτήτων. 

11 . Για Προγράμματα Προκατάρτισης. 
1. Η ελάχιστη διάρκεια ενός προγράμματος προκατάρ

τισης είναι οι 100 ώρες και η μέγιστη 600 ώρες. 
2. Ο αριθμός καταρτιζομένων προγράμματος προκα

τάρτισης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 Ο και δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 25 άτομα. 
Στην περίπτωση όπου η προκατάρτιση είναι μέρος 

ολοκληρωμένου προγράμματος και απευθύνεται σε άτο
μα με αναπηρίες, ο κατώτερος αριθμός συμμετεχόντων 
μειώνεται στα 5 άτομα και ο ανώτατος στα 15. 

111 . Για Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων και 
Αυτοαπασχολουμένων. 

1. Η ελάχιστη διάρκεια ενός προγράμματος κατάρτι
σης εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων είναι οι 40 
ώρες και η μέγιστη 300 ώρες. 

2. Το θεωρητικό μέρος πρέπει να συναρτάται άμεσα με 
το εκπαιδευτικό αντικείμενο και να αποτελεί κατ' ελά
χιστον το 60% και κατά μέγιστο το 80% του συνόλου 
των ωρών του προγράμματος κατάρτισης. 

3. Η πρακτική άσκηση δύναται να υλοποιηθεί είτε σε 
πιστοποιημένες δομές κατάρτισης είτε σε συνεργαζό
μενες επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου ή του ιδιω
τικού τομέα . Η πρακτική άσκηση δύναται να υλοποιηθεί 
με μελέτες περίπτωσης (case studies) ή με εικονικά 
εργαστήρια . Η δυνατότητα υλοποίησης της πρακτικής 
άσκησης με αυτές τις μορφές ή άλλες παρόμοιες θα 
προσδιορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη των προ
γραμμάτων κατάρτισης. Στην περίπτωση αυτή, η συνά
φεια των μορφών αυτών υλοποίησης με το αντικείμενο 
του έργου θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς στα 
τεχνικά δελτία των πράξεων και να καθορίζεται στην 
προκήρυξη του προγράμματος. 

4. Μαθήματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, ερ
γασιακών σχέσεων και βασικών αρχών λειτουργίας των 
επιχειρήσεων, καθώς και ενημέρωσης για την εφαρμογή 
της αρχής της μη διάκρισης , πρέπει να περιληφθούν σε 
ποσοστό κατ' ελάχιστον 5% και μέχρι 10% στο σύνολο 
των ωρών του θεωρητικού μέρους ενός προγράμματος 
κατάρτισης εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων. 
Στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι εργαζόμενοι υπάγο
νται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα , το ποσο
στό αυτό πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον 10% και μπορεί 
να ανέρχεται έως 20%. 

5. Ο αριθμός καταρτιζομένων κάθε προγράμματος 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 και δεν πρέπει να υπερ
βαίνει τα 25 άτομα. 

IV. Για Προγράμματα Κατάρτισης Στελεχών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

1. Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης στελεχών 
της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης από θεσμοθε
τημένες δομές κατάρτισης του Δημοσίου Τομέα πραγμα
τοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τους. Στην 

περίπτωση που οι δομές αυτές διαθέτουν μητρώο εκπαι
δευτών εξαιρούνται από τα σημεία 10 και 11 του Κεφαλαίου 
V του μέρους Β του άρθρου 4 της παρούσας. 

2. Στην περίπτωση μη ύπαρξης κανονιστικών διατάξε
ων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση (εκπαιδευτικοί 
όροι) των εν λόγω προγραμμάτων, απαιτείται η συνυπο
βολή με το Τ ΔΠ της απόφασης του οικείου Διοικητικού 

Οργάνου του Δικαιούχου , με την οποία θα προσδιορ ί
ζονται το είδος , η διάρκεια και κάθε άλλη λεπτομέρεια 
για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. 

3. Στην περίπτωση υλοποίησης προγραμμάτων από 
πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης , θα 
πρέπει οι ανάδοχοι να αποδεικνύουν την εμπειρία τους 
στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σχετικά 
με θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 
Επίσης θα πρέπει: 
- η ελάχιστη διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης 

να είναι οι 30 ώρες, 
- ο αριθμός των καταρτιζομένων κάθε τμήματος προ

γράμματος κατάρτισης πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 
και μα μην υπερβαίνει τα 25 άτομα. 

V. Κοινοί Εκπαιδευτικοί Όροι. 
1. Κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 

υποχρεωτική η παρουσία εκπαιδευτή στον χώρο στον 
οποίο αυτή διενεργείται. 
Η επιτρεπόμενη αναλογία εκπαιδευτή και καταρτιζο

μένων, είτε η πρακτική άσκηση υλοποιείται σε επιχείρη
ση είτε υλοποιείται σε εργαστήριο , προσδιορίζετα ι στις 
επιμέρους προκηρύξεις , όπου κρίνεται σκόπιμο . 
Για τα προγράμματα Εναλλασσόμενης κατάρτισης , 

η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση 
γίνεται μόνο με την εποπτεία ατόμων που ορίζονται 
από την επιχείρηση και αφορά στην υλοποίηση του 
προγράμματος στη θέση εργασίας κατά την παραγω
γική διαδικασία . 
Όταν η πρακτική άσκηση υλοποιείται σε επιχείρηση, 

διδάσκων εκπαιδευτής είναι ο ορισμένος από την επι
χείρηση υπεύθυνος πρακτικής άσκησης, ο οποίος είναι 
εργαζόμενος της επιχείρησης συνδεόμενος με αυτήν 
με οιανδήποτε σχέση εργασίας. Η διενέργεια όλων των 
τμημάτων της πρακτικής άσκησης του συγκεκριμένου 
προγράμματος κατάρτισης εποπτεύεται κατά τακτά δι
αστήματα από τον καθορισμένο από το ΚΕΚ επόπτη. 
Ο αριθμός των καταρτιζομένων που τοποθετούνται σε 

επιχείρηση πρακτικής άσκησης με έναν (1) έως πέντε (5) 
απασχολούμενους θα πρέπει να είναι κατ' ανώτατο όριο 
ίσος με το 50% του αριθμού των απασχολουμένων της 
επιχείρησης αυτής. Σε επιχειρήσεις που απασχολούν 
από έξι (6) έως δέκα (10) άτομα, θα μπορεί να τοποθε
τείται αριθμός καταρτιζομένων κατ' ανώτατο όριο ίσος 
με το 40% του αριθμού των απασχολουμένων , ενώ στις 
περιπτώσεις εκείνες όπου μία επιχείρηση απασχολεί 
πάνω από ένδεκα (11) άτομα θα πρέπει ο αριθμός των 
καταρτιζομένων να είναι κατ' ανώτατο όριο ίσος με το 
30% του αριθμού των απασχολουμένων. Σε περιπτώσεις 
που οι επιχειρήσεις απασχολούν ένα (1) άτομο, είναι 

δυνατόν να πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση ενός 
(1) καταρτιζομένου . 

2. Η συνολική διάρκεια της κατάρτισης για κάθε ημέρα 
δεν μπορεί να ξεπερνά τις οκτώ (8) ώρες , συμπερι
λαμβανομένων των διαλειμμάτων. Η ημερήσια διάρκεια 
υλοποίησης κάθε προγράμματος είναι για το θεωρητικό 
μέρος κατά μέγιστο έξι (6) ώρες συμπεριλαμβανομένων 
των διαλειμμάτων. Η διάρκεια του πρακτικού μέρους δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες, όταν πραγματο
ποιείται στις δομές των ΚΕΚ , εφόσον αυτά διαθέτουν 
πιστοποιημένες εργαστηριακές δομές , και τις οκτώ (8) 
ώρες όταν πραγματοποιείται στις επιχειρήσεις συμπε
ριλαμβανομένων , των διαλειμμάτων. 
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3. Κατά την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης , 
των οποίων η ημερήσια διάρκεια ξεπερνά τις τρεις 
ώρες, χορηγούνται εδέσματα και αναψυκτικά/χυμοί/ 
καφέδες. 

4. Η ημερήσια εκπαίδευση ολοκληρώνεται το αργό
τερο μέχρι την 22η ώρα. Κατ' εξαίρεση στην περίπτω
ση πρακτικής άσκησης προγράμματος κατάρτισης σε 
επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας η καταληκτική ώρα 
κατάρτισης δύναται να καθορίζεται στις σχετικές προ
κηρύξεις. 

5. Δεν επιτρέπεται θεωρητική κατάρτιση κατά τις Κυ
ριακές και τις επίσημες αργίες. Τα εβδομαδιαία ωράρια 
απασχόλησης κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκη
σης ακολουθούν τις ισχύουσες διατάξεις των κλαδικών 
και επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων. 

6. Οι καταρτιζόμενοι υποβάλλονται σε αξιολόγηση 
τόσο κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος 
όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτού. Η παρουσία και η 
συμμετοχή τόσο στο θεωρητικό μέρος της κατάρτισης , 
όσο και στις πρακτικές ασκήσεις , τις προφορικές και 
γραπτές εξετάσεις που ενδέχεται να περιλαμβάνει το 
πρόγραμμα είναι υποχρεωτική για τους καταρτιζόμε
νους. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση δίδεται σε κάθε 
καταρτιζόμενο βεβαίωση παρακολούθησης προγράμ
ματος κατάρτισης. 

7. Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων σε 
ποσοστό 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών 
του προγράμματος . Το καταβαλλόμενο εκπαιδευτικό 
επίδομα, όπου προβλέπεται, πρέπει να αντιστοιχεί στις 
ώρες παρακολούθησης του προγράμματος. Καταρτιζό
μενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω του 
10% επί του συνολικού αριθμού των ωρών του προ
γράμματος δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής και 
δεν τους χορηγείται βεβαίωση κατάρτισης . Ειδικά για 
τα προγράμματα κατάρτισης , στα οποία οι καταρτι
ζόμενοι είναι άτομα με ειδικές ανάγκες το ποσοστό 
απουσιών αυξάνεται στο 20% μετά από αιτιολογία και 
σε συνεννόηση με τον καταρτιζόμενο . Το ίδιο ποσοστό 
20% ισχύει και για τους καταρτιζομένους , οι οποίοι 
κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος 
κατάρτισης έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο 
νοσοκομείο. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος του 
ΚΕΚ θα πρέπει να μεσολαβήσει και να βοηθήσει τον κα
ταρτιζόμενο , ώστε να καλύψει την διδακτική ύλη, για να 
μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια 
του προγράμματος. 

8. Κάθε άνεργος καταρτιζόμενος που ολοκληρώνει 
ένα πρόγραμμα μπορεί να συμμετάσχει και πάλι σε 
άλλο πρόγραμμα κατάρτισης μόνο μετά την παρέλευση 
διμήνου από την ολοκλήρωση του προηγούμενου προ
γράμματος . Για το ανωτέρω στοιχείο κάθε καταρτιζό
μενος υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986. Τα 
ανωτέρω δεν ισχύουν για τα προγράμματα κατάρτισης 
που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Τοπικών Σχεδίων 
Δράσης για την Απασχόληση, των Τοπικών σχεδίων 
Δράσης για την Απασχόληση ατόμων μελών Ε.Κ.Ο. , για 
τα προγράμματα Προκατάρτισης, για τα προγράμματα 
που απευθύνονται σε άνεργους ναυτικούς, λόγω ιδιαι
τερότητας του ναυτικού επαγγέλματος και του αντι
κειμένου κατάρτισης, καθώς και για τα προγράμματα 
κατάρτισης σε δεξιότητες Τεχνολογιών Πληροφόρησης 

και Επικοινωνίας , τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση των 
δεξιοτήτων. Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να παρακο-

λουθήσει κατά το ίδιο έτος δύο προγράμματα κατάρ
τισης σε δεξιότητες Τεχνολογιών Πληροφόρησης και 
Επικοινωνίας , τα οποία οδηγούν σε πιστοπο ίηση των 
δεξιοτήτων, μόνο στην περίπτωση που το ένα πρόγραμ
μα αναφέρεται στις βασικές δεξιότητες και το άλλο σε 
εξειδικευμένες . Κάθε άνεργος μπορεί να παρακολουθή
σε ι πρόγραμμα κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση 
βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ για μια και μόνη φορά. Για 
το ανωτέρω στοιχείο κάθε καταρτιζόμενος υπογράφει 
Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986. 

9. Για κάθε ενέργεια κατάρτισης είναι υποχρεωτική η 
παροχή στους καταρτιζόμενους του περιγραφόμενου 
εκπαιδευτικού υλικού στην τεχνική προσφορά-πρότα
ση . 

10. Σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης - προκατάρτι
σης που υλοποιείται από πιστοποιημένες δομές των 
Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, η άντληση των 
απαιτούμενων εκπαιδευτών πραγματοπο ιε ίται από το 
"Μητρώο Β' Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων", 
του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζό
μενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών 
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΕΚΕΠΙΣ). 
Επιτρέπεται η αντικατάσταση των εκπαιδευτών κατά 

τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης , 
μόνον εφ' όσον οι αναπληρωτές εκπαιδευτές αντλούνται 
από το "Μητρώο Β' Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλί
κων" του ΕΚΕΠΙΣ και φέρουν αντίστοιχη ειδικότητα. 
Παρεκκλίσεις από τον παραπάνω κανόνα επιτρέπονται 

μόνο όταν δεν υπάρχει δυνατότητα άντλησης εκπαιδευ
τών από το "Μητρώο Β' Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών 
Ενηλίκων" του ΕΚΕΠΙΣ , μετά από πλήρως τεκμηριωμένη 
αιτιολόγηση και με τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού 
Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελ
ματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών 
Υπηρεσιών (ΕΚΕΠΙΣ) , στις κάτωθι περιπτώσεις: 

- εκπαιδευτές για την πρακτική άσκηση που ανήκουν 
σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και έχουν τουλάχιστον 
τριετή επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικεί
μενο κατάρτισης , 

- εκπαιδευτές που χρησιμοποιούνται στην υλοπο ίηση 
διακρατικών συνεργασιών οι οποίοι εργάζοντα ι στον δι
ακρατικό φορέα και κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό, 

- οριζόμενοι από την επιχείρηση ή τον φορέα όπου 
υλοποιείται η πρακτική άσκηση υπεύθυνοι πρακτικής 
άσκησης, ως διδάσκοντες εκπαιδευτές, που είνα ι ερ 
γαζόμενοι της επιχείρησης συνδεόμενοι με αυτήν με 
οιανδήποτε σχέση εργασίας ή οι ίδιοι οι επιχειρηματίες , 
με συναφή ειδικότητα στο αντικείμενο κατάρτισης, 

- εκπαιδευτές των οποίων οι ειδικότητες δεν περιλαμ
βάνονται στο «Μητρώο Β' Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών 
Ενηλίκων'' σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΕΠ Ι Σ , 

- εκπαιδευτές που χρησιμοποιούνται για την υλοπο ί
ηση προγραμμάτων κατάρτισης και εναλλασσόμενης 
κατάρτισης για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτή
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών . Οι 
εκπαιδευτές αυτοί θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι 
από εταιρίες παραγωγής λογισμικού. 
Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις που το ποσοστό των ωρών 

των μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών που θα χρησιμο
ποιηθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης δεν υπερβαίνει το 
20% του συνόλου των ωρών κατάρτισης, σε περιοχές 
και θεματικά αντικείμενα κατάρτισης όπου τεκμηριώ
νεται η έλλειψη ή η ανεπάρκεια πιστοποιημένων εκπα ι-
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δευτών σε συγκεκριμένα ΣΤΕΠ , παρέχεται η δυνατότητα 
αξιοποίησης μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων, 
χωρ ίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Εθνικού 
Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελ
ματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών 
Υπηρεσιών (ΕΚΕΠΙΣ). 

11. Ειδικά οι συμμετέχοντες σε ενέργειες κατάρτισης 
φορέων του δημοσίου τομέα ή ΝΠΔΔ με την ιδιότητα 
του επιστημονικού υπευθύνου, εκπαιδευτή ή στελέχους 
διοικητικής /οικονομικής υποστήριξης , καθώς και το βο
ηθητικό προσωπικό, ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη 
την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή όχι , υπάγονται 
στις διατάξεις του άρθρου 14, παράγραφος 2,στοιχείο 

γ) του ν . 2190/1994. 
12. Για τα Εξ Αποστάσεως και τα Μικτής Κατάρτισης 

Προγράμματα (blended learning) ισχύουν τα εξής : 
1. Ο κάθε εκπαιδευτής-σύμβουλος παρακολουθεί ομά

δα με κατ' ανώτατο όριο 25 καταρτιζόμενους. 
11 . Οι καταρτιζόμενοι θα εκπονούν καθορισμένο από το 

πρόγραμμα αριθμό εργασιών, οι οποίες θα διορθώνο
νται και θα εγκρίνονται από τον εκπαιδευτή-σύμβουλο 
και η έγκρισή τους θα αποτελεί προϋπόθεση για την 
συμμετοχή τους στις τελικές εξετάσεις. 

11 1. Το πρόγραμμα, μέσω του οδηγού σπουδών, καθο
ρίζει τις ώρες εβδομαδια ίας μελέτης και την αναγωγή 
τους σε όγκο διδακτικού υλικού, το χρονοδιάγραμμα 
των σπουδών, τις μορφές επικοινωνίας εκπαιδευτή
συμβούλου και των καταρτιζομένων, την αναγωγή του 
έργου του εκπαιδευτή συμβούλου σε ώρες εργασίας, 
καθώς και τον αριθμό και τους όρους διεξαγωγής των 
συναντήσεων του εκπαιδευτή-συμβούλου με τους κα
ταρτιζόμενους. 

IV. Ισχύουν οι παράγραφοι με αριθμό 6, 10 και 11 των 
ανωτέρω κοινών εκπαιδευτικών όρων. 
Γ . Διαδικασία επιλογής καταρτιζομένων 
Η επιλογή των ατόμων που θα παρακολουθήσουν ένα 

πρόγραμμα κατάρτισης καθορίζεται μέσω : 
- της διαδικασίας δημοσιοποίησης της ενέργειας κα

τάρτισης, 
- της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέ

ρους των υποψήφιων καταρτιζομένων, 
- της διαδικασίας αξιολόγησης - επιλογής των κα

ταρτιζομένων, 
- του μηχανισμού αξιολόγησης - επιλογής των κα

ταρτιζομένων, 
- των κριτηρίων αξιολόγησης - επιλογής των καταρ

τιζομένων. 
1. Κριτήρια επιλογής ανέργων καταρτιζομένων. 
Για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

ανέργων θα πρέπει να τηρούνται, κατά την διαδικασία 
επιλογής των καταρτιζομένων, οι παρακάτω όροι και 
προϋποθέσεις: 

1. Τήρηση των αρχών της ισότητας ευκαιριών μεταξύ 
ανδρών και γυναικών. 

2. Άντληση των υποψηφίων καταρτιζόμενων από τις 
καταστάσεις εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ. 

3. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων 
ναυτικών, οι υποψήφιοι θα προσκομίζουν στις Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας , Αιγαίου και Νησι
ωτικής Πολιτικής το ναυτικό φυλλάδιο όπου θα φαίνεται 
η πράξη απόλυσής τους, καθώς και τα όποια απαιτού
μενα δικαιολογητικά, βάση των οποίων θα εξετάζεται 
η εγγραφή τους σε προγράμματα κατάρτισης. 

4. Προτεραιότητα αναλόγως του χρόνου παραμονής 
στην ανεργία, τηρουμένων των προτεραιοτήτων των 
κατευθυντήριων γραμμών της ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για την απασχόληση. 

5. Συνεργασία του φορέα κατάρτισης με τις Δημόσιες 
Υπηρεσίες Απασχόλησης ώστε να εξασφαλίζεται: 

Α. Η εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε ανέργου. 
Β. Το αποδεδειγμένο ενδιαφέρον κάθε υποψηφίου καταρ

τιζόμενου για την παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτι
σης και η παραπομπή του από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. 
Γ . Η προτεραιότητα στους ανέργους εκείνους που 

δεν έχουν παρακολουθήσει κανένα πρόγραμμα κατάρ
τισης κατά την τελευταία τριετία, ή παρακολούθησαν 
τα λιγότερα προγράμματα εντός του ιδίου χρονικού 
διαστήματος . 
Δ . Η καταγραφή των λοιπών παραμέτρων που αφο

ρούν στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση του 
υποψηφίου καταρτιζόμενου . 

Ε. Η τήρηση των όρων προστασίας δεδομένων προ
σωπικού χαρακτήρα κάθε ανέργου. 
ΣΤ . Ο σαφής διαχωρισμός και η αποφυγή επικάλυψης 

της ταυτόχρονης παρακολούθησης του τυπικού συστή
ματος εκπαίδευσης και των προγραμμάτων συνεχιζό
μενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων. 
Ζ . Η σύνδεση της κατάρτισης με τη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας . 
Ιlα . Κριτήρια επιλογής καταρτιζομένων μελών ευπαθών 

κοινωνικά ομάδων για τα προγράμματα "προετοιμασίας 
- προκατάρτισης" και για τα προγράμματα κατάρτισης 
στα πλαίσια των "Τοπικών σχεδίων δράσης για την Απα
σχόληση ατόμων μελών Ε.Κ.Ο." 
Για την ένταξη υποψηφ ίων καταρτιζομένων, μελών 

κοινωνικά ευπαθών και ειδικών μειονεκτουσών ομάδων, 
σε ένα πρόγραμμα "προετοιμασίας - προκατάρτισης" 
απαιτείται συνεργασία του φορέα κατάρτισης με τις 
Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης και ιδια ίτερα με 
τους συμβούλους υποστηρικτικών υπηρεσιών και τους 
εργασιακούς συμβούλους των Δημόσιων Υπηρεσιών 
Απασχόλησης , όπου αυτή είναι δυνατή. Στις περιπτώσεις 
όπου δεν είναι δυνατή η υπόδειξη επαρκούς αριθμού 
υποψηφίων καταρτιζομένων, αυτή μπορεί να γίνεται και 
από τους Φορείς Παροχής Συνοδευτικών Υπηρεσιών, ή 
άλλους μηχανισμούς που έχουν δημιουργηθεί για το 
σκοπό αυτό. Η συνεργασία στόχο έχει την διαπίστωση 
των όποιων επαγγελματικών δεξιοτήτων των ατόμων 
αυτών και τον εντοπισμό των "ελλειμμάτων» σε κοινω
νικές ή γλωσσικές δεξιότητες. 

Τα ειδικότερα κριτήρια τα οποία διέπουν την επιλογή 
των υποψηφίων καταρτιζομένων, μελών ευπαθών κοινωνι
κά ομάδων, είναι προφανές ότι διαφοροποιούνται σε κάθε 
κοινωνική ομάδα. Θα πρέπει όμως να τηρούνται τα γενι
κότερα κριτήρια που διέπουν την επιλογή των ανέργων 
υποψηφίων καταρτιζομένων και επιπρόσθετα κριτήρια που 
προσιδιάζουν σε κάθε ομάδα καταρτιζομένων. 

Ιlβ . Κριτήρια επιλογής καταρτιζομένων μελών ευπαθών 
κοινωνικά ομάδων για τα προγράμματα κατάρτισης. 
Για την επιλογή υποψηφίων καταρτιζομένων μελών 

ευπαθών κοινωνικά ομάδων σε ένα πρόγραμμα κατάρ
τισης, εφαρμόζονται τα γενικότερα κριτήρια που δια
τυπώθηκαν παραπάνω για τους ανέργους με την επι
πρόσθετη εφαρμογή του κριτηρίου της "ωριμότητας", με 
στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή επίτευξη της κοινωνικής 
τους ενσωμάτωσης (mainstreaming). 
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Η "ωριμότητα" ενός υποψηφ ίου καταρτιζόμενου συ
νίσταται στην ικανότητά του να συμμετέχει ενεργά 
και ισότιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία και πρακτική 
χωρ ίς να αντιμετωπίζει προβλήματα γλωσσικής κατα
νόησης, αναλφαβητισμού και επικοινωνίας. 
Για την διαπίστωση της εκπλήρωσης του κριτηρίου της 

"ωριμότητας" ενός υποψηφίου καταρτιζόμενου μπορούν 
να συνεργάζονται ο ι υπεύθυνοι κατάρτισης των φορέων 
κατάρτισης με τους υπεύθυνους των προγραμμάτων 
προετοιμασίας - προκατάρτισης και με τις Δημόσιες 
Υπηρεσίες Απασχόλησης, καθώς και με τους Φορείς 
Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. 

111 . Κριτήρια επιλογής καταρτιζομένων εργαζομένων 
και αυτοαπασχολουμένων 
Βασικά κριτήρια επιλογής των καταρτιζομένων εργα

ζομένων αποτελούν : 
- η συνάφεια της λαμβανόμενης κατάρτισης με το 

αντικείμενο εργασίας τους, με εξαίρεση τα προγράμ
ματα κατάρτισης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και 

- η συνάφεια της λαμβανόμενης κατάρτισης και με 
ενδεχόμενα νέα καθήκοντά του στο πλαίσιο αναδιάρ
θρωσης της επιχείρησης/οργανισμού. 
Βασικά κριτήρια επιλογής των καταρτιζομένων αυτο

απασχολούμενων αποτελούν: 
- η συνάφεια της λαμβανόμενης κατάρτισης με το 

αντικείμενο του επαγγέλματός τους , 
- η συνάφεια της λαμβανόμενης κατάρτισης με ενδεχό

μενη αλλαγή - εξέλιξη επαγγελματικής δραστηριότητας, 
- η αναγκαιότητα κατοχύρωσης της επαγγελματικής 

ιδιότητας . 
IV. Κριτήρια επιλογής καταρτιζομένων στελεχών της 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιο ίκησης . 
Βασικά κριτήρια επιλογής των καταρτιζομένων - ερ

γαζόμενων στον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 
και την Αυτοδιο ίκηση αποτελούν: 

- Η συνάφεια του αντικειμένου κατάρτισης με το αντι
κείμενο της εργασίας τους, 

- Οι ενδεχόμενες νέες αρμοδιότητες του εργαζομέ
νου που θα προκύψουν είτε από αναδιάρθρωση της 
υπηρεσίας στην οποία απασχολείται, είτε από αλλαγή 
θέσης εργασίας, 

- Ο βαθμός, η θέση στην διοικητική ιεραρχία και ο 
κλάδος στον οπο ίο ανήκει ο εργαζόμενος , 

- Το επίπεδο σπουδών και δεξιοτήτων του εργαζο
μένου. 

V. Κριτήρια επιλογής καταρτιζομένων σε εξ αποστά
σεως προγράμματα κατάρτισης, τηλε-κατάρτισης και 
μικτής κατάρτισης 
Στις περιπτώσεις των προγραμμάτων εξ αποστάσεως 

κατάρτισης, τηλε-κατάρτισης και μικτής κατάρτισης , ο 
δικαιούχος υποχρεούται να θεσπίσει κριτήρια επιλογής 
των καταρτιζομένων, σύμφωνα με τον πληθυσμό στόχο 
στον οποίο απευθύνεται, τα οποία προσιδιάζουν στην 
ιδιαιτερότητα του προγράμματος κατάρτισης. 

Άρθρο 5 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤ ΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

1. Επιλέξιμες δαπάνες. 
Οι κατηγορίες των δαπανών που είναι απαραίτητες για 

την ικανοποίηση του στόχου της πράξης και μπορούν 

να χρεωθούν άμεσα σε αυτήν θεωρούνται επιλέξιμες , 
εφόσον αποδεικνύονται από τα απαραίτητα δικαιολο
γητικά και παραστατικά που προβλέπει ο Κ.Β . Σ. 

(1). Δεν είναι επιλέξιμες γ ια συγχρηματοδότηση από 
το ΕΚΤ . 

- Οι δαπάνες κτήσης ή κατασκευής παγίων (αγορά 
γηπέδων, κατασκευή έργων υποδομής, κτιρ ίων, επίπλω
σης , εξοπλισμού, μηχανημάτων, οχημάτων) , 

- Ο ανακτήσιμος φόρος προστιθέμενης αξίας, 
- Οι τόκοι επί χρεών. 
(11 ). Αποσβέσεις Παγίων 
Οι δαπάνες για την απόσβεση περιουσιακών στοιχείων 

επίπλωσης , εξοπλισμού, οχημάτων, υποδομής, ακινήτων 
και γηπέδων, τα οποία διατίθενται αποκλειστικά για 
τη διάρκεια μιας πράξης, είναι επιλέξιμες για συγχρη

ματοδότηση από το ΕΚΤ , αν πληρούνται σωρευτικά οι 
ακόλουθοι όροι: 

( α) δεν συνέβαλαν στην αγορά τους εθνικές ή κοινο
τικές επιχορηγήσεις , 

( β) υπολογίζονται με τους κατάλληλους λογιστικούς 
κανόνες, 

( γ) αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης 
της συγχρηματοδοτούμενης πράξης. 
Οι δαπάνες για αποσβέσεις είναι επιλέξιμες αυστηρά 

για την χρονική περίοδο που τα πάγια χρησιμοποιούνται 
για τους σκοπούς της πράξης και σε κάθε περίπτωση 
εντός της περιόδου συγχρηματοδότησης της πράξης . 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώρ ιση ως δαπα

νών των αποσβέσεων , είναι αφενός η τήρηση από τον 
δικαιούχο του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδ ίου και αφετέρου 
οι αποσβέσεις να αποτελούν στοιχείο λειτουργικού κό
στους μη ενσωματωμένου . 

2. Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες . 
Ως πραγματοποιηθείσες νοούνται οι δαπάνες που 

έχουν πράγματι καταβληθεί, αντιστοιχούν σε πληρω 
μές που έχουν πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους 
και δικαιολογούνται από τους όρους και τους στόχους 
των εγκεκριμένων πράξεων καθώς και από εξοφλημένα 
τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αποδεικτι
κής αξίας. 

Στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων κατά 
την έννοια του άρθρου 87 της Συνθήκης , ως πραγμα
τοποιηθείσες νοούνται οι δαπάνες που έχουν πράγματι 
καταβληθεί από τους δικαιούχους της ενίσχυσης , δικαι
ολογούνται από τους όρους και τους στόχους των εγκε
κριμένων ενισχύσεων και από εξοφλημένα τιμολόγια ή 
λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας και 
έχει καταβληθεί στους δικαιούχους η δημόσια συνει
σφορά από τον φορέα που χορηγεί την εν ίσχυση. 

3. Πληρωμές που πραγματοποιούνται από τους Δι
καιούχους. 
Επιλέξιμες πληρωμές είναι αυτές που πραγματοποιού

νται από Δικαιούχους των πράξεων προς τους Αναδό
χους και δικαιολογούνται από την εκτέλεση των πράξε
ων . Στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων, ο ι πληρωμές 
είναι οι καταβολές των ενισχύσεων προς τις επιχειρή
σεις αποδέκτες των ενισχύσεων που δικαιολογούνται 
από τους όρους και τους στόχους των ενισχύσεων. 

4. Αποδεικτικά Δαπανών Δικαιούχων. 
Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από τους Δι

καιούχους συνοδεύονται υποχρεωτικά από εξοφλημένα 
τιμολόγια ή από λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδει
κτικής ισχύος , σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 
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5. Έσοδα Δικαιούχων ή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχεί
ρισης (ΕΦΔ). 

Τα πάσης φύσεως έσοδα που προκύπτουν κατά την 
περίοδο από την έκδοση της απόφασης ένταξης μιας 
πράξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μέχρι την ολοκλή
ρωσή της αντιπροσωπεύουν πόρους οι οποίοι μειώνουν 
το ποσό της χρηματοδότησής της από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία και το Κράτος και αφαιρούνται πλήρως από τις 
επιλέξιμες δαπάνες της πράξης. 

6. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνο εάν βαρύνει 
πραγματικά και οριστικά τον Δικαιούχο ή τον Ενδιάμεσο 
Φορέα Διαχείρισης. 

Ο ΦΠΑ που μπορεί να ανακτηθεί ή συμψηφιστεί με 
οποιοδήποτε τρόπο, δεν μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη 
δαπάνη, ακόμη και εάν δεν ανακτάται από τον Δικαιούχο 
ή τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης. 

Επίσης, ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος στο σύνολό του 
στις περιπτώσεις που ένα ποσοστό του μπορεί να ανα
κτηθεί ή να συμψηφιστεί. 

Σε περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων δεν παρέχεται 
ενίσχυση για ΦΠΑ. 

7. Επιχορηγήσεις. 
Η επαγγελματική κατάρτιση ως κατηγορία πράξης που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) δύναται να υλοποιείται και μέσω επιχορηγήσεων. 
Σε αυτήν την περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ.3, 
στοιχείο Β' του Κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006, δίνεται η δυνα
τότητα της κατ' αποκοπήν δήλωσης των έμμεσων δαπα
νών, σε ποσοστό έως 20% επί του συνόλου των άμεσων 
δαπανών της πράξης. Το ακριβές ποσοστό των κατά απο
κοπή έμμεσων δαπανών θα προσδιορίζεται στην εκάστοτε 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων και θα αναφέρεται στην 
αντίστοιχη απόφαση ένταξης της πράξης. 

Επιπρόσθετα , για τα προγράμματα κατάρτισης που 
υλοποιούνται μέσω επιχορήγησης, δύναται η δυνατό
τητα μη χρήσης της ανωτέρω διάταξης, όπου στην πε
ρίπτωση αυτή αντικείμενο ελέγχου αποτελεί το 100% 
των δηλωθεισών δαπανών του προγράμματος. 

Οι ανωτέρω κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών δύνανται 
να εξειδικεύονται σε κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που 
αντιπροσωπεύονται από όλους σχεδόν τους κωδικούς αριθ
μών λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ., ιδιαίτερα , όμως, κωδικούς 
που προσδιορίζονται από κόστη των κατηγοριών ενεργειών 
"μελέτες", "προμήθειες" και "έξοδα λειτουργίας". 

8. Καταχώρηση και έλεγχος δαπανών. 

Στην όλη διαδικασία της αναγνώρισης της επιλεξι
μότητας των δαπανών, εξαιρετικής σημασίας είνα ι η 
υποχρέωση τήρησης - καταχώρησης και ο έλεγχος των 
δαπανών αυτών. Η πραγματοποίηση μιας δαπάνης η 
οποία τηρεί όλους τους κανόνες , πρέπει να διασφαλίζει 
την διαδρομή ελέγχου , σε κάθε χρονική στιγμή. 

Έτσι, σε όλα τα επίπεδα από τον Δικαιούχο , τον ενδι
άμεσο φορέα διαχείρισης, την Διαχειριστική Αρχή μέχρι 
και την Αρχή Πιστοποίησης πρέπει να ελέγχονται, να 

τηρούνται παραστατικά στοιχεία και να καταχωρούνται 
λογιστικές εγγραφές των πράξεων που χρηματοδο
τούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία , στο πλαίσιο των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 

8.1. Σε επίπεδο Αναδόχων . 

Ανάδοχος είναι ο φορέας που αναλαμβάνει εντολή 
αμοιβής του υπολοίπου μέρους ή του συνόλου της μιας 
πράξης. 

Οι Ανάδοχοι απαιτείται: 
- να τηρούν τα πρωτότυπα παραστατικά που αφορούν 

στο έργο , 

- να εφαρμόζουν την Εθνική Νομοθεσία για τις λογι
στικές καταχωρήσεις (εφαρμογή του Κ .Β.Σ) . 

8.2. Σε επίπεδο Δικαιούχου , Διαχειριστικής Αρχής ή 
Ενδιάμεσου Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ) 
Σε αυτήν την περίπτωση ο τρόπος τήρησης των παρα

στατικών στοιχείων και των λογιστικών εγγραφών των 
πράξεων, ορίζεται στην απόφαση ένταξης και στο Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 

9. Διάρκεια Επιλεξιμότητας δαπανών κατάρτισης για 
τους αναδόχους. 
Οι ανάδοχοι των πράξεων δύναται να υποβάλλουν 

δαπάνες , για τις οποίες έχει αναληφθεί η αντίστοιχη 
υποχρέωση δύο (2) μήνες πριν την έναρξη υλοποίησης 
του υποέργου, καθώς και δύο (2) μήνες μετά το πέρας 
της κατάρτισης. Επιπρόσθετα, για τα προγράμματα 
κατάρτισης ανέργων, οι δαπάνες των υπευθύνων προ
ώθησης της απασχόλησης είναι επιλέξιμες για δύο (2) 
επιπλέον μήνες, ήτοι συνολικά τέσσερις (4) μήνες μετά 
το πέρας της κατάρτισης. 

10. Εκπαιδευτικό επίδομα. 
Η καταβολή ή μη εκπαιδευτικού επιδόματος, καθώς 

και το ποσό αυτού, θα καθορίζεται με την προκήρυξη 
από το Δικαιούχο. 
Το εκπαιδευτικό επίδομα , εφόσον αποτελεί εισόδημα 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκειται σε φόρο 
εισοδήματος και τέλος χαρτοσήμου , είναι δε επιλέξιμη 
δαπάνη εφόσον έχουν αποδοθεί οι προαναφερόμενες 
κρατήσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές. 
Οι καταρτιζόμενοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τις καλύψεις 
που προβλέπονται από αυτήν, οι δε ασφαλιστικές ει
σφορές αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες. 
Η πληρωμή των εκπαιδευτικών επιδομάτων γίνεται 

με δίγραμμη επιταγή . Δύναται, επίσης , να γίνει κα ι με 
πίστωση ατομικού τραπεζικού λογαριασμού, ο οποίος 
μπορεί να ανοιχθεί για κάθε καταρτιζόμενο σε Τράπεζα 
που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα (εκτός εξαιρετικών 
περιπτώσεων που υπάρχει αντικειμενική αδυναμία) το 
αργότερο ένα (1) μήνα από τη λήξη του προγράμματος 
κατάρτισης , εφόσον ο φορέας έχει πάρει την δεύτερη 
δόση χρηματοδότησης. 

11. Αμοιβές των εκπαιδευτών. 
Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες εκπαιδευτών: 
- εκπαιδευτές θεωρίας, 
- εκπαιδευτές πρακτικής άσκησης, 
- εκπα ιδευτές της αλλοδαπής, όπου υπάρχει διακρα-

τική συνεργασία. 

Σε καμία περίπτωση η αμοιβή για τους εκπαιδευτές 
της θεωρητικής κατάρτισης δεν μπορεί να είναι κατώ
τερη των 25€ ανά ώρα κατάρτισης. 
Σε όλες τις παραπάνω αμοιβές συμπεριλαμβάνονται οι 

ασφαλιστικές εισφορές (αναλογία εργαζομένων) , όταν η 
ασφάλιση στο ΙΚΑ είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και οι δαπάνες επιδομάτων 
εορτών, άδειας και αποζημιώσεων αδείας που αντιστοι
χούν στο χρονικό διάστημα που διαρκεί η εκπαίδευση . 
Οι εργοδοτικές εισφορές των παραπάνω αμοιβών είναι 
επιλέξιμη δαπάνη . 
Οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον 

για αυτές έχουν αποδοθεί οι ασφαλιστικές εισφορές 
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(όπου απαιτείτα ι ), ο φόρος εισοδήματος και το τέλος 
χαρτοσήμου . 

12. Δαπάνες μετακίνησης - διαμονής - διατροφής. 
Ε ίναι επιλέξιμες οι δαπάνες μετακίνησης - διαμονής 

- διατροφής. 
Σε περίπτωση μετακίνησης εκτός έδρας όπου είναι 

απαραίτητη για τις ανάγκες του προγράμματος , στους 
καταρτιζομένους , στο εκπαιδευτικό και λοιπό προσω
πικό καταβάλλεται το αντίτιμο του εισιτηρίου , εφόσον 
η μετακίνηση γίνεται με μέσο μαζικής μεταφοράς ή 
η χιλιομετρική αποζημίωση που προβλέπεται από το 
δημόσιο , εφόσον η μετακίνηση γίνεται με χρήση Ι.Χ. 
αυτοκινήτου . 
Επίσης καταβάλλονται τα έξοδα διαμονής βάσε ι από

δειξης - τιμολογίου και τα έξοδα διατροφής για κάθε 
εκτός έδρας διανυκτέρευση , βάσει αποδείξεων, στο 
ύψος της αποζημίωσης όπως αυτή προβλέπεται από 
το Δημόσιο. 

13. Δαπάνες πρακτικής άσκησης. 
Οι δαπάνες για την πρακτική άσκηση που διεξάγεται 

στις εγκαταστάσεις συνεργαζόμενης επιχείρησης εί

ναι υποχρεωτικές βάση του προσδιορισμού τους ανά 
εκπαιδευόμενο και ώρες κατάρτισης. Το ακριβές ποσό 
θα προσδιορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη . Για την 
υλοποίηση της πρακτικής άσκησης απαιτείται συμ
φωνητικό, θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, μεταξύ 
του φορέα υλοποίησης του προγράμματος και της 
επιχείρησης , στην οπο ία θα υλοποιηθεί η πρακτική 
άσκηση . 

14. Αναλώσιμα Υλικά εκπαίδευσης 
Η ποσότητα και η αξία των αναλώσιμων υλικών εκ

παίδευσης (διδακτικό υλικό , διδακτική ύλη, απαραίτητες 
φωτοτυπίες - εκτυπώσεις - δακτυλογραφήσεις κλπ.) 
πρέπε ι να επαληθεύεται σε σχέση με τον αριθμό των 
καταρτιζομένων και τα ιδια ίτερα χαρακτηριστικά κάθε 
προγράμματος κατάρτισης. 

15. Ενοίκια . 
Οι δαπάνες με κωδικό 62.04.02, 62.04.05 και 62.04.06 

δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 30% της αγοραίας αξίας 
του εκμισθούμενου εξοπλισμού. 

11. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙ
ΧΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΡ ΙΘΜΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ 

Ε.Γ.Λ.Σ. 

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτές εξει
δικεύτηκαν στο πλαίσιο της επεξεργασίας των κανό
νων επιλεξιμότητας των Κανονισμών(ΕΚ) 1081/06, (ΕΚ) 
1083/06 και (ΕΚ) 1828/06 της Ε.Ε., και προσδιορίστηκαν 
αναλυτικά με αντιστο ίχισή τους στους κωδικούς του 
Ε.Γ.Λ.Σ., είναι οι ακόλουθες : 

- Αριθ. Λογ. 16.17: ,;Εξοδα αναδιοργάνωσης •. 
- Αριθ. Λογ 60: «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» . 

- Αριθ. Λογ 61: «Αμοιβές και έξοδα τρίτων .. 
- Αριθ. Λογ 62: «Παροχές τρίτων». 
- Αριθ . Λογ 64: «Διάφορα έξοδα•. 
- Αριθ . Λογ 65: «Τόκο ι και συναφή έξοδα». 
- Αριθ . Λογ 85: «Αποσβέσεις Παγίων στοιχείων μη εν-

σωματωμένων στο κόστος• . 

111 . ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΌΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ· (349) 

ΚΩΔΙΚΌΣ ΚΑΤΗΓΌΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

16.17 ΕΞΌΔΑ ΑΝΑΔΙΌΡΓ ΑΝΩΣΗΣ 

16.17.00 ΑΠΌΚΤΗΣΗ ΛΌΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ-
ΤΩΝ 

60 ΑΜΌΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΌΣΩΠΙΚΌΥ 

60.00 ΑΜΌΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΌΥ ΠΡΌΣΩΠΙΚΌΥ 

60.00.00 Τ ΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΌΔΌΧΕΣ Για τα Υπουργεία, Περιφέρειες , ΝΠΔΔ, ΌΤ Α Α' και 
Β' βαθμού, ΝΠΙΔ, Δημ. Επιχειρήσεις , Επιχ. Νομ. Αυ-
τοδ., η επιλεξιμότητα της συγκεκριμένης δαπάνης 
αφορά μόνο το προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου 
Υοόνου καθώς και το ωρομίσθιο προσωπικό. 

60.00.03 ΔΩΡΑ ΕΌΡΤΩΝ » 

60.00.06 ΑΠΌΔΌΧΕΣ ΚΑΝΌΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ » 

60.00.07 ΕΠΙΔΌΜΑΤΑ ΚΑΝΌΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ » 

60.00.11 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ » 

60.01 ΑΜΌΙΒΕΣ ΗΜΕΡΌΜΙΣΘΙΌΥ ΠΡΌΣΩΠΙΚΌΥ 

60.01.00 Τ ΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΌΔΌΧΕΣ Για τα Υπουργεία, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΌΤ Α Α' και 
Β ' βαθμού, ΝΠΙΔ, Δημ. Επιχειρήσεις, Επιχ. Νομ. Αυ-
τοδ ., η επιλεξιμότητα της συγκεκριμένης δαπάνης 

αφορά μόνο το προσωπικό με συμβάσεις ορ ισμένου 
Υοόνου καθώς και το ωρομίσθιο προσωπικό. 

60.01.03 ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ )) 

60.01.06 ΑΠΌΔΌΧΕΣ ΚΑΝΌΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ » 

60.01.07 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΌΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ » 

60.01.11 ΑΜΌΙΒΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ » 

60.03 ΕΡΓΌΔΌΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΌΣΩΠΙΚΌΥ 
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60.03.00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ Για τα Υπουργεία, Περιφέρειες , ΝΠΔΔ, ΟΤ Α Α' και 
Β ' βαθμού , ΝΠΙΔ, Δημ. Επιχειρήσεις , Επιχ. Νομ. Αυ-
τοδ . , η επιλεξιμότητα της συγκεκριμένης δαπάνης 
αφορά μόνο το προσωπικό με συμβάσεις ορισμέ-
νου χρόνου καθώς κα ι το ωρομίσθιο προσωπικό. 

60.03.01 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ » 

Τ ΑΜΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

60.03.02 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ » 

Τ ΑΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

60.04 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

60.04.00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ Για τα Υπουργεία, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΟΤ Α Α' και 
Β ' βαθμού, ΝΠΙΔ, Δημ. Επιχειρήσεις , Επιχ. Νομ. Αυ-
τοδ ., η επιλεξιμότητα της συγκεκριμένης δαπάνης 
αφορά μόνο το προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου 
Υοόνου καθώς και το ωρομίσθιο προσωπικό. 

60.04.01 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ » 

Τ ΑΜΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

60.04.02 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Τ ΑΜΕΙΩΝ » 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 

61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΣΕ ΦΟΡΟ 

61.00.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

61.00.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 

61.00.02 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

61.00.03 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓ ΑΝΩΤΩΝ-

ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ-ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 

61.00.07 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ 

ΕΙ ΣΗΓΗΤΩΝ(ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) 

61 .00.08 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

61.00.99 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

61.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ 

ΦΟΡΟ 

61.01.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 

61.01.07 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) 

61.01.08 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

(ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓ. ) 

61.03 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 

61.03.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓ ΑΣΙΑΣ 

61.04 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 

61.04.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΤ ΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 

61.04.01 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ 

ΚΑΤ ΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 

61 .04.02 ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΚΑΤ ΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 

61.04.03 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 
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61.04.04 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ / ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ 

61.90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ γπΟΚΕΙΜΕΝΕΣ 
ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟγ 

61.98 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

62.03. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

62.03.00 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ 

62.03.01 TELEX-FAX 

62.03.02 Τ ΑΧγ ΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞ Ο ΔΑ 

62.03.03 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

62.04 ΕΝΟΙΚΙΑ 

62.04.01 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

62.04.02 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η συγκεκριμένη δαπάνη δεν πρέπει να υπερβαίνει 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -ΛΟΙΠΟγ ΜΗΧΑΝΟ- το 30% της αγοραίας αξίας του εκμισθούμενου 
ΛΟΓΙΚΟγ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟγ εξοπλισμού. 

62.04.05 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ » 

62.04.06 ΕΝΟΙΚΙΑ ΛΟΙΠΟγ ΕΞΟΠΛΙΣΜQγ » 

62.04.20 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ΜΗΧΑΝΗ- Το ανώτατο ποσό για επιχορήγηση στη συγκεκρι-
ΜΑΤΩΝ (ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) μένη δαπάνη δεν μπορεί να υπερβα ίνει την αγο-

ραία αξία του εκμισθούμενου πάγιου στο ιχείου. Το 
ΕΚΤ χρηματοδοτεί αποκλειστικά τη μίσθωσή τους 
ή την απόσβεσή τους κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
Ο μισθωτής πρέπει να αποδεικνύε ι ότι η χρημα-
τοδοτική μίσθωση είναι η πλέον αποτελεσματική 
από πλευράς κόστους μέθοδος για την απόκτηση 
της χρήσης του εξοπλισμού. Εάν η χρησιμοποίηση 
εναλλακτικής μεθόδου (π.χ. η μίσθωση του εξοπλι-
σμού) συνεπαγόταν χαμηλότερο κόστος , το επ ιπλέ-
ον κόστος αφαιρείται από την επιλέξιμη δαπάνη 

62.04.21 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ΛΟΙΠΑ » 

62.07 ΕΠΙΣΚΕγΕΣ ! ΣγΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
62.98 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

62.98.00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΌ ΡΕγΜΑ 

62.98.01 ΦΩΤΑΕΡΙΟ 

62.98.02 γΔΡΕγΣΗ 

63 ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ 

63.98 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 

63.98.00 ΧΑΡΤΌΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 

63.98.08 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΦΠΑ 

64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 

64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤ ΑΦΟΡΩΝ 

64.00.00 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕΤ ΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕ-

ΣΩΝ 

64.00.01 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤ ΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟγ ΜΕ Απαραίτητη η ύπαρξη σχετικής σύμβασης θεωρη-
ΜΕΤ ΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ μένης από την αρμόδια Δ .Ο.Υ. 

64.00.02 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ γΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ » 

ΜΕ ΜΕΤ ΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ 

64.01 ΕΞΟΔΑ Τ ΑΞΙΔΙΩΝ 

64.01.00 ΕΞΟΔΑ Τ ΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟγ 

64.01.01 ΕΞΟΔΑ Τ ΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟγ 

64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

64.02.00 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Τγπο 
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64.02.01 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ το ΡΑΔΙΌΦΩΝΟ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ 

64.02.03 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗ-

ΜΕΡΩΣΗΣ 

64.02.05 ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ- ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Απαραίτητη η ύπαρξη σχετικής σύμβασης με ανα-
ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ λυτική περιγραφή των προσφερομένων υπηρεσιών. 

64.02.06 ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
1ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΔΙΑΜΟΝΗΣ) 

64.02.99 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

64.03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ 

64.03.00 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

64.03.01 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

64.03.02 ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ 

64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

64.05.00 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 

64.07 ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 

64.07.00 ΕΝΤΥΠΑ 

64.07.01 Υ ΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 

64.07.02 ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 

64.07.03 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

64.07.90 ΑΓΟΡΕΣ Β ΙΒΛΙΩΝ 

64.08 Υ ΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 

64.08.00 ΚΑ ΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ Υ ΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

64.08.01 Υ ΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ ΑΣ 

64.08.02 Υ ΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 

64.08.99 ΛΟΙΠΑ Υ Λ ΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 

64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

64.09.01 ΕΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

64.09.99 ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 

65.10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Οι συγκεκριμένες δαπάνες είναι επιλέξιμες εάν οι 
εγγυήσεις προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
ή από την απόφαση της Επιτροπής για την έγκρισή 
της παρέuΒασης . 

65.98.99 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Οι συγκεκριμένες δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο 
εάν απαιτείται άνοιγμα χωριστού λογαριασμού ή 
χωριστών λογαριασμών για την εκτέλεση μιας πρά-
ξης (τραπεζικά έξοδα για το άνοιγμα και τη διαχεί-
οιση των λοvαοιασuών) . 

85 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

85.01 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΩΝ Οι δαπάνες για αποσβέσεις επίπλωσης, εξοπλισμού, 
ΚΤΗΡΙΩΝ οχημάτων, υποδομής , ακινήτων και γηπέδων που 

συνδέονται άμεσα με τους στόχους της πράξης εί-
ναι επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους: 
α . εθνικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις δεν συνέβα-
λαν στην αγορά των ακινήτων ή του εξοπλισμού 
β. υπολογίζονται με τους κατάλληλους λογιστικούς 
κανόνες και 
γ. αφορούν αποκλειστικά την περίοδο της συγχρη-
ματοδοτούμενης πράξης 

85.04 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟ-

ΠΛΙΣΜΟΥ 

1000 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

11111111111111111 11111111111111111111111111111111111 11111111111111111111 11111 111111111111111111 
• ο 2 ο 1 4 9 1 2 9 ο 7 ο 8 ο ο 2 ο • 
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Άρθρο 6 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ 

ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ 

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης και 
οριστικής ένταξης ενός έργου κατάρτισης στο Επιχει
ρησιακό Πρόγραμμα, ο φορέας υλοποίησης του έργου 
(Δικαιούχος) προβαίνει, αφενός μεν στις απαραίτητες 
ενέργειες για την εγγραφή του έργου στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων και την εξασφάλιση των απαι
τούμενων πιστώσεων, αφετέρου δε στην προκήρυξη 
του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας. 
Στην προκήρυξη μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται ο 

τρόπος χρηματοδότησης και πληρωμών προς τους 
αναδόχους, καθώς και οι ενδεχομένως απαιτούμενες 
εγγυήσεις. 

2. Η ανάθεση των υποέργων θα γίνεται με την υπογρα
φή σύμβασης μεταξύ του Δικαιούχου και των αναδόχων, 
στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ των 
άλλων και τα εξής: 

α) το φυσικό αντικείμενο (του υποέργου) το οποίο 
θα εκφράζεται σε ανθρωποώρες κατάρτισης, ο τρόπος 
και ο χρόνος βεβαίωσης υλοποίησης (παράδοσης) του 
φυσικού αντικειμένου (π.χ. κάθε μήνα ή τρίμηνο , με τη 
συμπλήρωση τυποποιημένου εντύπου και την τυχόν υπο
βολή δικαιολογητικών υλοποίησης) . Επίσης θα πρέπει να 
υποβάλλεται στο Δικαιούχο συμπληρωμένο το έντυπο 
με στοιχεία φυσικού αντικειμένου όπως αυτό ορίζεται 
στο παράρτημα ΧΧΙΙΙ του Εφαρμοστικού Κανονισμού 
(ΕΚ)1828/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , 

β) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης , 
γ) το συνολικό κόστος του υποέργου , 
δ) ο τρόπος χρηματοδότησης και πληρωμών. 
3. Οι πληρωμές του εγκριθέντος κόστους από τον 

Δικαιούχο προς τους Αναδόχους των υποέργων πραγ
ματοποιούνται σε τρεις (3) δόσεις, οι οποίες έχουν την 
εξής μορφή: 
α) Η πρώτη δόση ύψους 40% επί του συνολικού κό

στους του υποέργου καταβάλλεται μετά τη δήλωση 
έναρξης της κατάρτισης, αφού ο ανάδοχος έχει υλο
ποιήσει την απαιτούμενη προετοιμασία για την έναρ
ξη της κατάρτισης, η οποία ενδεικτικά συνίσταται σε : 
α) δράσεις δημοσιότητας, β) επιλογή καταρτιζομένων 
γ) επιλογή εκπαιδευτών, δ) σύνταξη αναλυτικού ωρο
λογίου προγράμματος, ε) οριστικοποίηση των επιχει
ρήσεων όπου θα υλοποιηθεί η πρακτική άσκηση και 
στ) οριστικοποίηση της κατάλληλης υλικοτεχνικής 
υποδομής για την υλοποίηση της κατάρτισης. Εφόσον 
το υποέργο περιλαμβάνει περισσότερα του ενός προ
γράμματα κατάρτισης, η δήλωση έναρξης θα πρέπει να 
αφορά τουλάχιστον το 40% των προγραμμάτων. 
Η πρώτη δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της 

ετήσιας δέσμευσης του υποέργου . 
β) Η δεύτερη δόση ύψους 40% επί του συνολικού 

κόστους του υποέργου θα καταβάλλεται μετά τη βε
βαίωση υλοποίησης τουλάχιστον του 40% του φυσικού 
αντικειμένου (ανθρωποώρες κατάρτισης) και την πιστο
ποίηση αυτού από τον Δικαιούχο . 

γ) Η τελευταία δόση αφορά στην πληρωμή του υπό
λοιπου 20% επί του συνολικού κόστους και πραγμα
τοποιείται μετά την υποβολή από τον ανάδοχο της 
αίτησης τελικής πληρωμής στην οποία βεβαιώνεται η 
υλοποίηση του 100% του φυσικού αντικειμένου και η 

π ιστοποίηση αυτού, σύμφωνα με το περιεχόμενο της 
σύμβασης ανάθεσης από τον Δικαιούχο . 

4. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω δόσεων, στις πε
ριπτώσεις εκείνες που προβλέπονται από τις συμβάσεις 
ανάθεσης , θα λαμβάνονται υπόψη ο ι τυχόν αναπροσαρ
μογές του εγκριθέντος κόστους . 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει το εκπαι
δευτικό επίδομα το αργότερο ένα μήνα από τη λήξη 
του κάθε προγράμματος κατάρτισης και υπό την προ
ϋπόθεση ότι θα έχει εκταμιευθεί η δεύτερη δόση . 
Πέραν του φυσικού αντικειμένου ο ανάδοχος υποχρε

ούται να δηλώνει και το κόστος του διακρ ιτού τμήματος 
του υποέργου . 
Η καταβολή ή μη του εκπαιδευτικού επιδόματος, καθώς 

και το ποσό αυτού, θα καθορίζεται από το Δικαιούχο. 
Το εκπαιδευτικό επίδομα, εφόσον αποτελεί ε ισόδημα, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκειται σε φόρο 
εισοδήματος και τέλος χαρτοσήμου , είναι δε επ ιλέξιμη 
δαπάνη, εφόσον έχουν αποδοθεί οι προαναφερόμενες 
κρατήσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές . 
Οι καταρτιζόμενοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις καλύψεις 
που προβλέπονται από αυτήν, οι δε ασφαλιστικές ει
σφορές αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες. 

6. Η πληρωμή των εκπαιδευτικών επιδομάτων γίνεται 
με δίγραμμη επιταγή. Δύναται, επίσης , να γίνει και με 

πίστωση ατομικού τραπεζικού λογαριασμού, ο οποίος 
μπορεί να ανοιχθεί για κάθε καταρτιζόμενο σε Τράπεζα 
που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα (εκτός εξαιρετικών 
περιπτώσεων που υπάρχει αντικειμενική αδυναμία) , και 
σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη 
του προγράμματος, εφόσον ο φορέας έχει πάρει τη 
δεύτερη δόση χρηματοδότησης. 

7. Στην περίπτωση ανάθεσης έργου με διενέργεια δη
μόσιου ανοικτού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές, 
αντικείμενο ελέγχου σε κάθε περίπτωση αποτελούν το 
εκπαιδευτικό επίδομα, οι αμοιβές των εκπαιδευτών, οι 
δαπάνες της πρακτικής άσκησης, όπως προβλέπονται 

αντίστοιχα στις παραγράφους 11 , 12 και 14, στο κεφά
λαιο 1 του άρθρου 5 της παρούσας , η παροχή του προ
βλεπόμενου από την τεχνική προσφορά εκπαιδευτικού 
υλικού και κάθε σχετικό που αναφέρεται στο άρθρο 4, 
Μέρος Β , κεφ. V. 

8. Στην περίπτωση ανάθεσης έργου με πρόσκληση εν
διαφέροντος για την υλοποίηση σχετικών δράσεων με 

επιχορήγηση, αντικείμενο ελέγχου αποτελούν οι άμεσες 
δαπάνες της πράξης ενώ οι έμμεσες δαπάνες θα δη
λώνονται κατ' αποκοπή (σύμφωνα με άρθρο 11 , παρ 3γ 
του Κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006) και δεν θα αποτελούν 
αντικείμενο ελέγχου. Στην περίπτωση εκε ίνη που δεν 
δηλώνονται κατ' αποκοπή έμμεσες δαπάνες , αντικείμενο 
ελέγχου αποτελεί το 100% των δηλωθεισών δαπανών του 
προγράμματος. Όλες οι κατηγορίες δαπανών θεωρούνται 
επιλέξιμες, εφόσον αποδεικνύονται από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και παραστατικά που προβλέπει ο Κ.Β.Σ., 
η δε υποχρέωση έχει αναληφθεί δύο (2) μήνες πριν την 
έναρξη υλοποίησης του υποέργου , καθώς και δύο (2) 
μήνες μετά το πέρας της κατάρτισης. Επιπρόσθετα, για 
τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων, οι δαπάνες των 
υπευθύνων προώθησης στην απασχόληση είναι επιλέξι
μες για δύο (2) επιπλέον μήνες, ήτοι συνολικά τέσσερις 
(4) μήνες μετά το πέρας της κατάρτισης. 
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Άρθρο 7 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα 
και η ορθή εφαρμογή των ενεργειών κατάρτισης που 
υλοποιούνται στα πλαίσια όλων των Ε .Π . κα ι συγχρημα
τοδοτούνται από το ΕΚΤ , τα αρμόδια όργανα λαμβάνουν 
τα αναγκαία μέτρα με σκοπό: 

- Τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των Πό
ρων, 

- Την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων, 
- Την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου , σύμ-

φωνα με το περιεχόμενο της σύμβασης , 
- Την επιλεξιμότητα των δαπανών των Δικαιούχων και 

την αιτιολόγησή τους, 
- Τις ελέγξιμες δαπάνες των αναδόχων, όπως αυτές 

προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσης , 
- Την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων 

και την επιβολή κυρώσεων, 
- Την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων 

κεφαλαίων μετά τη διαπ ίστωση σχετικής παράβασης, 
- Την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου . 
11. Επίπεδο - είδος ελέγχου και αρμόδια όργανα 
- Εσωτερικός έλεγχος και πιστοποίηση που διενερ

γούνται από το Δικαιούχο , 
- Επιτόπιες Επαληθεύσεις τις οποίες διενεργεί ή Δι

αχειριστική Αρχή κάθε Ε.Π και ο Ε.Φ .Δ . , 
- Η Αρχή Πιστοποίησης θα διενεργεί επιθεωρήσεις 

στις Διαχειριστικές Αρχές των Ε.Π. , στους Ε .Φ.Δ . και 
στους δικαιούχους πράξεων, 

- Έλεγχος της ουσιαστικής λειτουργίας του συστή
ματος διαχείρισης και ελέγχου των Ε .Π . ο οποίος δ ιε
νεργείται από την Αρχή Ελέγχου . 
Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση της ποιότητας 

του παρεχόμενου έργου και στην ορθή οικονομική 
διαχείριση , σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές και 
εθνικές διατάξεις. 
Επίσης ελέγχεται: 
- Ο σεβασμός των στόχων του επιχειρησιακού προ

γράμματος. 

- Η εναρμόνιση της δράσης με τους στόχους του ΕΣΠΑ 
και με τις διατάξεις των Κανονισμών, των σχετικών με 
την αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων. 

- Η καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ 
άλλων περιλαμβάνει την δικαιολόγηση και τη λογιστική 
καταγραφή των δαπανών, την τήρηση των φορολογικών 
νόμων και τη διαχείριση σύμφωνα με τις αρχές της οικο
νομίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης . 

111. Επαλήθευση από τις Διαχειριστικές Αρχές των Επι
χειρησιακών Προγραμμάτων. 
Η διαχειριστική αρχή κάθε επιχειρησιακού προγράμ

ματος προβαίνει σε επαληθεύσεις σε όλα τα στάδια 
από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση της πρά
ξης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 8 του 
ν. 3614/2007 και των κοινών υπουργικών αποφάσεων που 
εκδίδονται για τη σύσταση και λειτουργία των διαχειρι
στικών αρχών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 
Οι επαληθεύσεις θα διενεργούνται με βάση τον ετήσιο 

προγραμματισμό επαληθεύσεων που συντάσσεται από 
τη Διαχειριστική Αρχή. Η επιλογή των πράξεων προς 

επαλήθευση θα καθορίζεται από μέθοδο δειγματοληψί
ας και θα προσδιορίζεται σε συνάρτηση με το επίπεδο 
κινδύνου για τον τύπο των σχετικών δικαιούχων και 
πράξεων. 

IV. Επαλήθευση από τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχεί
ρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 
Οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης προβαίνουν σε 

επαληθεύσεις των πράξεων με βάση των ετήσιο προ
γραμματισμό επαληθεύσεων και όπως καθορίζεται από 
τους όρους της σύμβασης μεταξύ της Διαχε ιριστικής 
Αρχής του προγράμματος και του Ενδιάμεσου Φορέα 
Διαχείρισης. 

Άρθρο 8 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΡΟΤ ΑΣΕΩΝ 

Στις περιπτώσεις όπου η κατάρτιση γίνεται μέσω πι
στοποιημένων δομών ΚΕΚ η αξιολόγηση περιλαμβάνει: 

1. Πληρότητα και επιλεξιμότητα της πρότασης . 
α) Κατά τον έλεγχο πληρότητας εξετάζονται τα νο

μιμοποιητικά δικαιολογητικά του υποβάλλοντος φορέα 
από το μηχανισμό του δικαιούχου που προκηρύσσει την 
ενέργεια, όπως αυτός ορίζεται στις επιμέρους προκη

ρύξεις / ενέργειες των Ε .Π . Οι ακρ ιβείς όροι της δια
δικασίας, τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά και όλες οι 
τεχνικές λεπτομέρειες υποβολής θα περιγράφονται με 
ακρίβεια στις επιμέρους προκηρύξεις . 

β) Στην επιλεξιμότητα της πρότασης εξετάζεται η τή
ρηση των όρων και των προϋποθέσεων της προκήρυξης. 
Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται μαζί με την πληρότητα . 

γ) Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος και η θετική αξι
ολόγηση μιας πρότασης ως προς την πληρότητα και 
την επιλεξιμότητά της , κρίνονται απαραίτητοι για την 
προώθησή της στην επόμενη φάση , δηλαδή στην τε
χνική αξιολόγηση . Σε αντίθετη περίπτωση η πρόταση 
απορρίπτεται. 

2. Τεχνική αξιολόγηση της πρότασης 
Κατά την τεχνική αξιολόγηση , η οποία αφορά στο 

περιεχόμενο των προτάσεων που υποβάλλονται, εξετά
ζονται οι τεχνικές προσφορές σύμφωνα με τα κριτήρια 
που τίθενται στο άρθρο 9 της παρούσης, όπως αυτά 
εξειδικεύονται στην εκάστοτε προκήρυξη . 
α) Η τεχνική αξιολόγηση διενεργείται από τουλάχι

στον δύο αξιολογητές εμπειρογνώμονες προερχόμε
νους από το Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ) , όπως 
προβλέπεται στην υπ' αριθμ. 112282/31.7.2006 κοινή από
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
(ΦΕΚ 1094/τ.Β'/10 .8.2006) , όπως αυτή ισχύει , και οι οποίοι 
εισηγούνται σχετικά με τη αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών των αναδόχων φορέων στη Γνωμοδοτική 
Επιτροπή, όπως ορίζεται κατωτέρω. Οι αξιολογητές, 
επιστήμονες με εξειδίκευση σε καθορισμένα θεματικά 
πεδία, επιλέγονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
κοινή υπουργική απόφαση περί ΕΜΑ. Εξαιρέσεις από το 
ΕΜΑ προβλέπονται στο άρθρο 11 της παρούσας. 

ί) Οι αξιολογητές δεν επιτρέπεται να έχουν εμφανή ή 
αφανή οικονομική σχέση και εν γένει συνεργασία οποι
ασδήποτε μορφής με τους προτείνοντες την ενέργεια 
φορείς. Δεν επιτρέπεται να έχουν συγγενικό δεσμό μέχρι 
και 3ου βαθμού συγγενείας με τους μετόχους ή τους 
νομίμους εκπροσώπους των προτεινόντων φορέων ή 
και τον Διευθυντή του ΚΕΚ . Σε περίπτωση που συντρέ
χει οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα κωλύματα ο 
αξιολογητής οφείλει να ζητά την εξαίρεσή του. Προς το 
σκοπό αυτό οι αξιολογητές , μετά τον ορισμό τους, υπο
βάλλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986. 
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ίί) επίσης ο αξιολογητής δεν επ ιτρέπεται να έχε ι οποι
ασδήποτε μορφής επαγγελματική σχέση με το Δικαι
ούχο ή με τον φορέα που προκηρύσσε ι , σε περίπτωση 
που αυτός είναι διαφορετικός από το Δικαιούχο . 

iii) Ο δικαιούχος οφείλει να ακολουθεί διαδικασία απο
τίμησης του έργου των αξιολογητών σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα κοινή υπουργική απόφαση για το 
Σύστημα Διαχείρισης του "Ενιαίου Μητρώου Αξιολογη
τών" (Ε.Μ.Α.). 
β) Κατόπιν των εισηγήσεων των αξιολογητών εμπει

ρογνωμόνων, η τελική τεχνική αξιολόγηση διενεργείται 
από Γνωμοδοτικές Επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με 
απόφαση του πολιτικού προϊσταμένου , όπως αυτός ορίζε
ται από τον κάθε φορέα (Υπουργείο , Περιφέρεια κοκ). 

ί) Η σύσταση και ο αριθμός των μελών των Γνωμο
δοτικών Επιτροπών θα καθορίζεται από τις εκάστοτε 
προκηρύξεις του δικαιούχου. Ο αριθμός των γνωμοδο
τικών επιτροπών (ΓΕ) που συνιστώνται με απόφαση του 
ως άνω πολιτικού προϊσταμένου είναι ανάλογος με τον 
αριθμό των υποβληθεισών προτάσεων. Οι προτάσεις 
που θεωρούνται απαράδεκτες ως προς ένα από τα κρι
τήρια δεν προχωρούν στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές. 

ίί) Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν επιτρέπεται η ταυ
τόχρονη συμμετοχή του ιδίου φυσικού προσώπου στην 
αρχική Τεχνική Αξιολόγηση και στη Γνωμοδοτική Επι
τροπή Αξιολόγησης κατά την ίδια προκήρυξη . 

ίίί) Τα πρόσωπα που ορίζονται μέλη των Γνωμοδοτικών 
Επιτροπών δεν επιτρέπεται να έχουν εμφανή ή αφανή 
οικονομική σχέση και εν γένει συνεργασία οποιασδήπο
τε μορφής με τους προτείνοντες την ενέργεια φορείς . 
Επίσης δεν επιτρέπεται να έχουν συγγενικό δεσμό μέχρι 
και τρίτου βαθμού συγγενείας με τους μετόχους ή και 
τους νομίμους εκπροσώπους των προτεινόντων φορέων 
ή και τον Διευθυντή του ΚΕΚ. Σε περίπτωση που συντρέ
χει οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα κωλύματα το 
μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής οφείλει να ζητά την 
εξαίρεσή του. Προς το σκοπό αυτό τα μέλη των Γνωμο
δοτικών Επιτροπών, μετά τον ορισμό τους , υποβάλλουν 
σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986. 

ίν) Η Γνωμοδοτική Επιτροπή συνεδριάζει και λειτουρ
γεί σύμφωνα με τις αρχές του Διοικητικού Δικαίου περί 
συλλογικών οργάνων και, ειδικότερα , σύμφωνα με όσα 
προσδιορίζονται στις εκάστοτε προκηρύξεις. 

γ) Οι δικαιούχοι οφείλουν να σχεδιάσουν και να εφαρ
μόσουν ένα μηχανογραφικό σύστημα παρακολούθησης 
των διαδικασιών όλων των φάσεων της αξιολόγησης 
των υποβληθεισών προτάσεων. 

δ) Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων καθώς 
τα ποσοστά βαρύτητάς τους θα εξειδικεύονται στις 
εκάστοτε προκηρύξεις των Ε.Π. , δεδομένου ότι αντα
ποκρίνονται λεπτομερώς στις ειδικότερες ανάγκες της 
κάθε δράσης. 
Ενδεικτικά, τα ποιοτικά κριτήρια που μπορεί να λη

φθούν υπόψη, ώστε να συμπεριλαμβάνονται με στόχο 
τη διασφάλιση της ποιότητας και της ομογενοποίησης 
της επαγγελματικής κατάρτισης, είναι τα εξής : 

- Η αναλυτική περιγραφή και ο σκοπός της ενέργει
ας, 

- Η διατύπωση σαφών εκπαιδευτικών στόχων σε επί
πεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, 

- Η σύνδεση του προγράμματος κατάρτισης με τις συ
γκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και 
με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των καταρτιζομένων, 

- Η περιγραφή των κατάλληλων εκπαιδευτικών τε
χνικών και εποπτικών μέσων που θα συνδέονται με το 
περιεχόμενο του προγράμματος κα ι θα βοηθούν στην 
εφαρμογή του , 

- Η αξιοπο ίηση των κατάλληλων κα ι ε ιδ ικά εκπαιδευ
μένων εκπαιδευτών. 

3. Τελική αξιολόγηση 
Μετά το πέρας των ανωτέρω διαδ ικασιών ακολου

θε ί η οικονομική αξιολόγηση από τον μηχανισμό του 
δικαιούχου . Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το 
συνυπολογισμό της τεχνικής και οικονομικής αξιολό
γησης σύμφωνα με τη διαδικασία που θα ορίζεται στην 
εκάστοτε προκήρυξη . 

Άρθρο 9 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ Υ ΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Όλα τα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να υλο
ποιούνται με γνώμονα την επίτευξη των στόχων που 
έχουν τεθεί σταΈγγραφα Εξειδ ικεύσεων του κάθε Επι
χειρησιακού προγράμματος και να λαμβάνονται υπόψη 
και να παρακολουθούνται σε κάθε περίπτωση οι καθο 
ρισμένο ι δείκτες εκροών. 
Κατά κύριο λόγο ένα πρόγραμμα κατάρτισης αξιολο

γείται ως προς την εκπαιδευτική διαδ ικασία , τον τρόπο 
υλοποίησης αυτού, τη διαδικασία προώθησης των κα
ταρτιζομένων στην αγορά εργασίας, τη σωστή χρήση 
εκπαιδευτικών μεθόδων και εποπτικών μέσων και την 
παροχή εκπαιδευτικού υλικού. 
Επιπρόσθετα αξιολογείται ως προς την αποτελεσμα

τικότητα, στο βαθμό που η απόκτηση των συγκεκρ ιμέ
νων γνώσεων αξιοποιείται από τους καταρτιζομένους 
για την επαγγελματική τους εξέλιξη και την ανάπτυξη 

νέων τομέων στην επιχε ίρηση , ιδιαίτερα για τα προ
γράμματα κατάρτισης εργαζομένων. 
Ακόμα λαμβάνεται υπόψη η ανάδειξη καλών πρακτικών 

που θα μπορούσαν να διαδοθούν και να χρησιμοπο ιη
θούν ως στόχοι ή μέσα πολιτικής. 
Όλοι οι προαναφερόμενοι παράμετροι θα περιλαμ

βάνονται στη συνεχή αξιολόγηση (on going) των φο
ρέων υλοποίησης των προγραμμάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης , καθώς και των προγραμμάτων που αυτο ί 
υλοποιούν. 

Άρθρο 10 
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤ ΑΣ 

Όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και 
στην υλοποίηση ενεργειών κατάρτισης θα πρέπει να 
τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας , 
που θεσπίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 και κα
θορίζονται στις διατάξεις εφαρμογής του οικείου Επι
χειρησιακού Προγράμματος. Οι φορείς οφείλουν, επίσης, 
να τηρούν την εξειδίκευση των τεχνικών χαρακτηριστι 
κών των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας, που 
θα γίνει από το οικείο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

Καθορίζεται, ήδη , ότι σε κάθε ενέργεια δημοσιότητας 
ή διοικητικού χαρακτήρα που σχετίζεται με την υλο
ποιούμενη δράση , θα πρέπει να γίνεται αναφορά των 
φορέων χρηματοδότησής της, δηλαδή του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου και του οικείου Υπουργείου. 
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστι

κούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα 
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κοινά - στόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια 
αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν κάθε πρόσφορο μέσο 
επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη 
διάχυση λεπτομερών πληροφοριών. 
Όλοι οι φορείς υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των 

δράσεων δημοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το 
φυσικό και το οικονομικό τους αντικείμενο. 

Άρθρο 11 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η παρούσα υπουργική απόφαση αποτελεί γενικό κα
νονιστικό πλαίσιο στο οποίο περιγράφονται οι γενικές 
διατάξεις που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία. Παράλληλα διατυπώνει κοινές διαχειριστικές 
αρχές, καθώς και αρχές για την αξιολόγηση , την παρα-
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κολούθηση και τον έλεγχο, με στόχο την εξασφάλιση της 
ομοιογένειας και της αναβάθμισης της ποιότητας των 
ενεργειών κατάρτισης, που συγχρηματοδοτούνται από το 
ΕΚΤ. Όροι και προϋποθέσεις που δεν καλύπτοντα ι από την 
παρούσα, εξειδικεύονται στις επιμέρους προκηρύξεις . 

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με τη δημοσίευσή 
της στης Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως . 

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2008 

Ο Ι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
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