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2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Μία από τις βασικές δεσµεύσεις στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» είναι η ποιοτική αναβάθµιση του 

επιπέδου της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης µέσω της συγκρότησης ενός 

δικτύου σύγχρονων και υψηλού επιπέδου δοµών κατάρτισης, της δηµιουργίας του 

Μητρώου εκπαιδευτών και της πιστοποίησης των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Την 

βασική ευθύνη για την ποιοτική αναβάθµιση της επαγγελµατικής κατάρτισης, στη 

βάση της πιστοποίησης και αξιολόγησης όλων των εµπλεκοµένων µερών, φέρει το 

Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ∆οµών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ). 

 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται σε συντοµία η δοµή, το πλαίσιο  λειτουργίας και 

το έργο του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., προσεγγίζεται το θεσµικό πλαίσιο της πιστοποίησης των 

∆οµών της Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης και αναλύονται τα κυριότερα 

σηµεία των διαδικασιών πιστοποίησης στο πλαίσιο του Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ.  

 

Η πιστοποίηση των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης, των Εξειδικευµένων 

Κέντρων Κοινωνικής και Επαγγελµατικής Ένταξης για άτοµα απεξαρτηµένα ή υπό 

απεξάρτηση και των Εξειδικευµένων Κέντρων Κοινωνικής και Επαγγελµατικής 

Ένταξης για άτοµα µε αναπηρίες έχει ολοκληρωθεί από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ  και ισχύει 

µέχρι το τέλος του 2003.  

Η περαιτέρω ανάπτυξη της πιστοποίησης εξασφαλίζεται µε την εφαρµογή του 

Συστήµατος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των πιστοποιηµένων φορέων που 

αποτελεί οργανική συνέχεια της µέχρι σήµερα διαδικασίας, καθώς περιλαµβάνει µία 

εκ νέου προσέγγιση της πιστοποίησης (διεύρυνση της εφαρµογής, εξασφάλιση της 

συνεχούς δυνατότητας των ενδιαφερόµενων φορέων να εντάσσονται στο Μητρώο 

πιστοποιηµένων φορέων, συµβουλευτική στήριξη των φορέων από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) και 

ένα αξιόπιστο σύστηµα αξιολόγησης, µέσω ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, των 

δράσεων και των αποτελεσµάτων της λειτουργίας των ΚΕΚ. 

 



2.2 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 
 
Η συνειδητοποίηση της σηµασίας της Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης ως 

µέσου ενεργητικής πολιτικής αντιµετώπισης της ανεργίας, προώθησης της 

απασχόλησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού οδήγησε στην θεσµοθέτηση  

κριτηρίων πιστοποίησης των ∆οµών της Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 

Το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ∆οµών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

(Σ.Ε.Κ.) και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) δηµιουργήθηκε στα 

πλαίσια του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης µε αρµοδιότητες που εξασφαλίζουν 

την ορθολογική διαχείριση και αναβάθµιση της επαγγελµατικής κατάρτισης (Ν. 

2469/97, άρθρο 22 και το Π.∆. 67/97). 

 

Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ από νοµικής πλευράς είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου 

(Ν.Π.Ι.∆.), έχει διοικητική και νοµική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό 

Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ∆ιοικείται από: 

• Επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αποτελούµενο από τον Πρόεδρο και έξι (6) 

µέλη, 

• Τον  Πρόεδρο του ∆.Σ., 

• Τον  Γενικό ∆ιευθυντή. 

 

Από πλευράς οργανωτικής διάρθρωσης, για την ενιαία αντιµετώπιση του έργου της 

ολοκληρωµένης ανάπτυξης και αποτελεσµατικής εφαρµογής όλων των διαδικασιών 

πιστοποίησης και την εξασφάλιση της διοικητικής υποστήριξής της, το Κέντρο 

περιλαµβάνει τρεις βασικούς τοµείς ευθύνης και τρία αυτοτελή τµήµατα. 

Αναλυτικότερα  η επιµέρους διάρθρωση έχει ως εξής: 

α) Τοµέας Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης µε την παρακάτω 

διάρθρωση:  

• Τµήµα Προγραµµατισµού και Σχεδιασµού 

• Τµήµα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Κριτηρίων και ∆ιαδικασιών Ελέγχου, 

Συνεχούς Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Πιστοποίησης. 



 

β) Τοµέας Πιστοποίησης o οποίος περιλαµβάνει: 

• Το Τµήµα Πιστοποίησης ∆οµών Σ.Ε.Κ. 

• Το Τµήµα Πιστοποίησης ∆οµών Σ.Υ.Υ. 

• Το Τµήµα Πιστοποίησης Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και Στελεχών Σ.Ε.Κ. & 

Σ.Υ.Υ. 

• Το Τµήµα Πιστοποίησης Προγραµµάτων Σ.Ε.Κ. και Ολοκληρωµένων 

Προγραµµάτων Καταπολέµησης του Αποκλεισµού από την Αγορά Εργασίας. 

γ) Τοµέας ∆ιοικητικής Υποστήριξης o οποίος περιλαµβάνει: 

• το Τµήµα ∆ιοικητικού και 

• το Τµήµα Οικονοµικού. 

 

Ως αυτοτελή τµήµατα λειτουργούν το Τµήµα Νοµικών Υποθέσεων το οποίο υπάγεται 

στην άµεση εποπτεία του Προέδρου του ∆.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ και τα Τµήµατα 

∆ηµοσίων/∆ιεθνών Σχέσεων και Πληροφορικής/Μηχανογραφικής Υποστήριξης τα 

οποία υπάγονται στην άµεση εποπτεία του Γενικού ∆ιευθυντή του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.  

 

Οι προδιαγραφές της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., που ήταν 

προϊόν µελέτης και κοινής αποδοχής των αρµοδίων εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών, 

υπαγόρευσαν τη στελέχωση του µε εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό µε 

γνώσεις και επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα σχετικά µε την αγορά εργασίας, την 

απασχόληση, την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και τη διαχείριση 

ανθρωπίνων πόρων. 

 

Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (2000-2006) το έργο του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ εντάσσεται στο Ε.Π. 

«Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» (Άξονας 3, Μέτρο 3.1: «Προώθηση 

και βελτίωση της επαγγελµατικής κατάρτισης και της παροχής συµβουλών») και 

βρίσκεται σε πλήρη εναρµόνιση µε τα πεδία πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταµείου, τις Κατευθυντήριες Γραµµές για την Απασχόληση και τα Ετήσια Εθνικά 

Σχέδια ∆ράσης για την Απασχόληση.  

 

Βασικοί σκοποί της λειτουργίας του είναι η ανάπτυξη, εφαρµογή και καθιέρωση ενός 

ολοκληρωµένου, αξιόπιστου και αποτελεσµατικού Εθνικού Συστήµατος 



Πιστοποίησης ∆οµών Σ.Ε.Κ. &  Σ.Υ.Υ. στην προοπτική αναγνώρισης και 

κατοχύρωσης ειδικοτήτων στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, καθώς και 

η εναρµόνιση του Συστήµατος Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης µε το 

Σύστηµα της Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 

 

Ειδικότερα η διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόµενης κατάρτισης  για την 

εξειδίκευση ή επανειδίκευση του εργατικού δυναµικού και την εξασφάλιση της 

απασχολησιµότητας του, επιτυγχάνεται µέσα από το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και 

την εφαρµογή των ακόλουθων συστηµάτων πιστοποίησης: 

1. Σύστηµα Πιστοποίησης Κέντρων Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, ικανών να διασφαλίσουν την 

ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα της παρεχόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης 

στους άνεργους και  εργαζόµενους.  

2. Σύστηµα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών, οι οποίοι καλούνται να διαδραµατίσουν 

ένα πολυδιάστατο ρόλο στα προγράµµατα κατάρτισης ενηλίκων και να 

ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες των ανέργων και των εργαζοµένων.  

3. Σύστηµα Πιστοποίησης Προγραµµάτων Κατάρτισης, µε προδιαγραφές που να 

ανταποκρίνονται τόσο στις απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες για κάθε ειδικότητα 

και θέση εργασίας, όσο και στις κατάλληλες εκπαιδευτικές διαδικασίες και µεθόδους 

για την απόκτηση και ανάπτυξή τους. 

4. Σύστηµα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης το οποίο έρχεται να συνδέσει και να αξιοποιήσει συνολικά όλες τις 

παραπάνω δράσεις.  

 

 

2.3 ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  
 

Η διασφάλιση της ποιότητας στη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση, µέσω των 

διαδικασιών πιστοποίησης µε καθορισµένα κριτήρια αξιολόγησης, έλαβε θεσµική 

µορφή για πρώτη φορά στα πλαίσια του Β’ ΚΠΣ. Η διαδικασία πιστοποίησης ∆οµών 

Σ.Ε.Κ. και  Σ.Υ.Υ., σε εθνικό επίπεδο, από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. κατά την περίοδο 1998-

2000 αποτέλεσε τοµή στο χώρο της κατάρτισης ενηλίκων και ανέδειξε τη σηµασία 



της άτυπης συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης στην αναβάθµιση των 

επαγγελµατικών δεξιοτήτων και, κατ΄ επέκταση, στην διευκόλυνση της 

επαγγελµατικής ένταξης, ανέλιξης και προσαρµογής του εργατικού δυναµικού στις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

 

Ο ελάχιστος αναγκαίος αριθµός ∆οµών Κατάρτισης και Συνοδευτικών 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε επίπεδο περιφερειών προέκυψε από σχετική µελέτη 

του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ1 και κατοχυρώθηκε θεσµικά µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας 

(Υ.Α. 111312/17-12-1997).  

Οι ∆οµές Κατάρτισης στη συνέχεια διακρίθηκαν ανάλογα µε τον πληθυσµό στόχο 

στον οποίο απευθύνονταν σε Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, σε Εξειδικευµένα 

Κέντρα, σε Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και σε 

ενδοεπιχειρησιακές ∆οµές Κατάρτισης και πιστοποιήθηκαν στη βάση κριτηρίων τα 

οποία καθορίσθηκαν από τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις: 

• «Κριτήρια Πιστοποίησης ∆οµών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης» 

(Υ.Α. 111232/12-12-1997) µε την οποία προσδορίσθηκαν οι όροι και οι 

προϋποθέσεις σύστασης των Κ.Ε.Κ που δραστηριοποιούνταν στη δια βίου 

συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση η οποία δεν εντάσσεται στη 

διαβαθµισµένη επαγγελµατική κατάρτιση. Οι προϋποθέσεις πιστοποίησης 

πληρούσαν κριτήρια κατάλληλης οργάνωσης και λειτουργίας, επάρκειας 

ανθρώπινου δυναµικού, εκπαιδευτικής εµπειρίας, συνεργασιών µε επιχειρήσεις 

του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, καταλληλότητας κτιριακής υποδοµής και 

επάρκειας υλικοτεχνικής υποδοµής εκπαίδευσης.  

 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα πιστοποιήθηκαν2 262 φορείς συγκεκριµένης εξειδίκευσης 

που αντιστοιχούσαν σε 397 ∆οµές συνολικής δυναµικότητας 36.500 θέσεων 

κατάρτισης.  

 

• «Κριτήρια Πιστοποίησης ∆οµών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης και 

Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση ενεργειών του 

Ε.Π. Καταπολέµηση του Αποκλεισµού από την Αγορά Εργασίας και αντίστοιχων 

                                                 
1 ΕΚΕΠΙΣ, 1997, «Σχεδιασµός και Προγραµµατισµός των Αναγκαίων ∆οµών Σ.Ε.Κ.». 
2 Ελέγχθηκαν ως προς την πληρότητα και συµβατότητα µε τα κριτήρια πιστοποίησης 332 φάκελοι υποψηφίων για πιστοποίηση 
φορέων, ενώ ελέγχθηκαν επιτόπου και αξιολογήθηκαν 310 φορείς που αντιστοιχούσαν σε 483 ∆οµές. 



ενεργειών στο πλαίσιο άλλων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και Κοινοτικών 

Πρωτοβουλιών» (Υ.Α. 111238/12-12-1997) µε βάση τα οποία πιστοποιούνταν:  

i. τα ΚΕΚ τα οποία συµπληρωµατικά επρόκειτο να υλοποιήσουν ενέργειες του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Καταπολέµηση του Αποκλεισµού από την 

Αγορά Εργασίας», 

ii. τα Εξειδικευµένα Κέντρα, τα οποία παρείχαν εξειδικευµένη επαγγελµατική 

κατάρτιση καθώς και εξειδικευµένες Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες 

και απευθύνονταν σε πληθυσµιακές κατηγορίες και οµάδες ατόµων µε ειδικές 

ανάγκες (ΑΜΕΑ), ψυχικά ασθενείς και πρώην χρήστες ναρκωτικών ουσιών. 

  
Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στη βάση και των κατευθυντηρίων 

γραµµών της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την απασχόληση επιδιώκουν την 

παροχή ίσων ευκαιριών στα άτοµα των ευπαθών οµάδων πληθυσµού µέσα από 

την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για την ενσωµάτωσή τους στο 

κοινωνικό και επαγγελµατικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό η πιστοποίηση και 

λειτουργία των εξειδικευµένων κέντρων αποσκοπεί στην υλοποίηση 

προγραµµάτων που θα εξασφαλίσουν την κοινωνική και εργασιακή 

προετοιµασία αυτών των ατόµων καθώς και την ενδυνάµωση και εµψύχωση 

τους για να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας.  

 

iii. Τα Κέντρα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΚΕ.Σ.Υ.Υ.), 

τα οποία παρείχαν υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης, καταπολέµησης των 

αντικειµενικών και υποκειµενικών παραγόντων και συνθηκών που οδηγούν 

στον αποκλεισµό από την αγορά εργασίας και προώθησης στην απασχόληση 

στα άτοµα ή πληθυσµιακές οµάδες  που εντάσσονταν στο Ε.Π. «Καταπολέµηση 

του Αποκλεισµού από την Αγορά Εργασίας», 

 

iv. Οι ∆οµές του Κανονισµού (Ε.Ο.Κ.) 815/84–Σκέλος Β (Ψυχική Υγεία) οι οποίες 

είχαν εφαρµόσει προγράµµατα ολοκληρωµένης παρέµβασης για την κοινωνική 

και επαγγελµατική αποκατάσταση ατόµων µε ψυχικά προβλήµατα και διέθεταν 

υποδοµές για την ανάπτυξη σχετικών ενεργειών. Σε γενικές γραµµές δηλαδή, οι 

δοµές οι οποίες εντάχθηκαν στο σχέδιο δράσης για τη συνέχιση και την 

εδραίωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης στην Ελλάδα (Ψυχαργώς). 

 



Σύµφωνα µε τα οριζόµενα πιστοποιήθηκαν3 241 φορείς, εκ των οποίων οι 133 ήσαν 

ΚΕΚ για την υλοποίηση ενεργειών του Ε.Π. «Καταπολέµηση του Αποκλεισµού από 

την Αγορά Εργασίας», οι 47 Εξειδικευµένα Κέντρα και οι 61 ΚΕ.Σ.Υ.Υ. 

 

• «Κριτήρια Πιστοποίησης των Επιχειρήσεων που διαθέτουν Οργανωµένες 

Εσωτερικές ∆οµές Κατάρτισης» (Y.A. 106726/15-2-1999) µε τα οποία 

ολοκληρώθηκε το Σύστηµα Πιστοποίησης ∆οµών. Στη βάση των κριτηρίων που 

τέθηκαν πιστοποιήθηκαν4 226 εσωτερικές ∆οµές Κατάρτισης µε δυναµικότητα 

13.843 θέσεων κατάρτισης σε σύνολο 169.405 απασχολούµενων.  

 

Η διαδικασία πιστοποίησης των οργανωµένων εσωτερικών  ∆οµών Κατάρτισης των 

επιχειρήσεων διέπετο από διαφορετική λογική σε σχέση µε αυτή των άλλων 

κατηγοριών ∆οµών.  

Τα κριτήρια για την πιστοποίηση των ΚΕΚ απέβλεπαν στη διασφάλιση της 

βιωσιµότητας και αποτελεσµατικότητας των εκπαιδευτικών µονάδων που 

δραστηριοποιούνταν αποκλειστικά στο χώρο της Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης. Οι προδιαγραφές πιστοποίησης από την άλλη πλευρά των οργανωµένων 

εσωτερικών  ∆οµών Κατάρτισης στις επιχειρήσεις είχαν ως στόχο τη διασφάλιση των 

ελάχιστων προϋποθέσεων που θα επέτρεπαν την πραγµατοποίηση αποτελεσµατικής 

ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης για την ανάπτυξη και την προσαρµογή των 

εργαζοµένων στα διαρκώς εξελισσόµενα τεχνολογικά πρότυπα και για την βελτίωση 

της ενδοεπιχειρησιακής κινητικότητας τους. 

 

Η όλη διαδικασία των ελέγχων στις υπό πιστοποίηση ∆οµές βασίστηκε στη 

δηµιουργία Μητρώου Αξιολογητών – Ελεγκτών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Στο Μητρώο 

εντάχθηκαν εµπειρογνώµονες σε θέµατα Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

και Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας  και 

του ΕΚΕΠΙΣ καθώς και αρχιτέκτονες και πολιτικοί µηχανικοί του δηµόσιου και 

ιδιωτικού τοµέα.5  

                                                 
3 Ελέγχθηκαν ως προς την πληρότητα και συµβατότητα µε τα κριτήρια πιστοποίησης 296 φάκελοι υποψηφίων για πιστοποίηση 
φορέων, ενώ επιτόπου ελέγχθηκαν και αξιολογήθηκαν 272 φορείς.  
4 Συνολικά το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. πραγµατοποίησε  ελέγχους καταλληλότητας και επάρκειας των εκπαιδευτικών χώρων  σε 
611επιχειρήσεις και 29 σε ∆ΕΚΟ. 
5 Το Μητρώο τελικά συµπεριέλαβε 101 εµπειρογνώµονες σε θέµατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, 84 
Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς, 25 ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες σε θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
και 66 υπηρεσιακούς προερχόµενους από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 



Μετά την αξιολόγηση και την ένταξη τους στο Μητρώο οι αξιολογητές 

παρακολούθησαν εξειδικευµένα προγράµµατα κατάρτισης, τα οποία διοργανώθηκαν 

για την ενηµέρωση τους από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.  

Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ  ο αριθµός του ελάχιστου απαιτούµενου αριθµού σε 

πιστοποιηµένες δοµές συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης στις περιφέρειες 

και στους νοµούς της χώρας επανακαθορίστηκε (Υ.Α. 105129/8-1-2001), όπως 

επίσης βελτιώθηκε το σύστηµα πιστοποίησης µε την προσθήκη και νέων κριτηρίων 

αξιολόγησης (Υ.Α. 105127/8-1-2001).  

 

Οι βασικότερες αλλαγές, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την λειτουργική 

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος πιστοποίησης είναι οι ακόλουθες: 

• Η έννοια της "δοµής" προσδιορίζεται µε µεγαλύτερη ακρίβεια (κάθε κτίριο που 

ανήκει και χρησιµοποιείται αποκλειστικά από ένα ΚΕΚ συνιστά µία δοµή). Τα 

ΚΕΚ πιστοποιούνται για την κεντρική τους δοµή (έδρα), τα κεντρικά και τα απλά 

τους παραρτήµατα .   

• ∆ιευρύνεται η αντίληψη για τις ανάγκες σε δοµές µε αποτέλεσµα να 

πιστοποιηθούν περισσότερες δοµές µε µικρότερη βαθµολογία, που όµως 

ανταποκρίνονται  στις ανάγκες κατάρτισης.  

• Η Υπουργική Απόφαση που νοµιµοποιεί και επικυρώνει τη διαδικασία 

πιστοποίησης είναι αποτέλεσµα συµφωνίας των κοινωνικών εταίρων και των 

ενδιαφερόµενων φορέων. 

• Απαιτείται από τα ΚΕΚ να διαθέτουν σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης 

των προγραµµάτων κατάρτισης και να τηρούν µητρώο των εκπαιδευτών τους. 

• Η ελάχιστη απαιτούµενη από το προσωπικό των ΚΕΚ τριετής εκπαιδευτική 

εµπειρία σε προγράµµατα κατάρτισης αυξάνεται στις 150 ώρες ανά έτος. 

• ∆ύο νέες θέσεις εργασίας, του υπεύθυνου προώθησης στην απασχόληση και του 

ειδικού σε κοινωνικά ευαίσθητες οµάδες, προστίθενται υποχρεωτικά στο 

απαιτούµενο προσωπικό. 

• Απαιτείται τουλάχιστον µια αίθουσα παροχής ΣΥΥ σε κάθε δοµή. 

• Οι κτηριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός των δοµών οφείλει να είναι εύκολα 

προσβάσιµος από ΑµΕΑ. 

• Η οικοδοµική άδεια και το πιστοποιητικό πυρασφάλειας κάθε δοµής απαιτείται να 

είναι για χρήση του κτηρίου ως χώρου εκπαίδευσης. 



• Οι εκπαιδευτές των ΚΕΚ αντλούνται από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ. 

• Η τελική βαθµολογία διαµορφώνεται µε µείωση των συντελεστών βαρύτητας των 

επιµέρους βαθµών της κτιριακής υποδοµής και της συνέντευξης µε τον ∆ιευθυντή 

Κατάρτισης κάθε ΚΕΚ. 

 

Οι πλέον καινοτόµες από τις προαναφερόµενες µεταβολές του συστήµατος 

πιστοποίησης αφορούν: 

Πρώτον, στη βελτίωση των υποδοµών εργονοµικά ώστε να εφαρµοστεί η αρχή του 

mainstreaming  για άτοµα µε κινητικές δυσκολίες και αναπηρίες αισθητηρίων 

οργάνων,  

∆εύτερον, στην στελέχωση των ΚΕΚ µε υπεύθυνους προώθησης της απασχόλησης 

και υπεύθυνους Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, και 

Τρίτον, στον εξοπλισµό των ΚΕΚ σε Η/Υ και την σύνδεση τους µε το ∆ιαδίκτυο, 

ώστε να είναι εφικτή η εξοικείωση όλων των καταρτιζοµένων µε τις νέες τεχνολογίες 

στη βάση των αρχών της Κοινωνίας  της Πληροφορίας.   

 

Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία ανταποκρίθηκαν 337 

φορείς ακολούθησαν οι διαδικασίες ελέγχου πληρότητας-συµβατότητας των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι επιτόπιοι έλεγχοι.  

Συγκεκριµένα, µετά τη διενέργεια 1.100 επιτόπιων ελέγχων πιστοποιήθηκαν 283 

Κ.Ε.Κ. µε 583 δοµές6 και δυναµικότητα 46.510 θέσεις κατάρτισης, οι οποίες 

κατανέµονται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Η παρεχόµενη πιστοποίηση έχει 

διάρκεια δύο (2) έτη, µέχρι το τέλος του 2003.  

 

Η διαδικασία αξιολόγησης των Εξειδικευµένων Κέντρων Κοινωνικής και 

Επαγγελµατικής Ένταξης απεξαρτηµένων ατόµων και ατόµων υπό απεξάρτηση 

Κέντρων (Υ.Α. 5852/13-11-2001) οδήγησε στην πιστοποίηση 4 φορέων µε 12 δοµές 

συνολικής δυναµικότητας 489 θέσεων κατάρτισης. Τέλος, αναφορικά µε τα 

Εξειδικευµένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελµατικής Ένταξης ατόµων µε 

αναπηρίες (ΑµεΑ) πιστοποιήθηκαν (Υ.Α. 110466/11-2-2002) 36 φορείς µε 41 δοµές, 

συνολικής δυναµικότητας 2.268 θέσεων κατάρτισης. 

 

                                                 
6 Η αναφορά σε επόµενα κεφάλαια  για 282 ΚΕΚ µε  582 δοµές και 46.410 θέσεις κατάρτισης γίνεται  επειδή ένας φορέας 
αιτήθηκε την παύση λειτουργίας του 



Παράλληλα, µε την πιστοποίηση των δοµών της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 

κατάρτισης, το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ προέβη και στη συγκρότηση Μητρώου Εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ 

(Υ.Α. 105128/8-1-2001). Μόνο οι εκπαιδευτές που εντάσσονται στο Μητρώο, στη 

βάση συγκεκριµένων προϋποθέσεων γνωστικής επάρκειας και επαγγελµατικής 

εµπειρίας7, έχουν δικαίωµα διδασκαλίας στα προγράµµατα κατάρτισης καλύπτοντας 

τα θεµατικά πεδία στα οποία έχουν πιστοποιηθεί. Πέραν της βελτίωσης της ποιότητας 

της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης µε τη θέσπιση των ελάχιστα 

απαιτούµενων προσόντων για τους εκπαιδευτές Σ.Ε.Κ, η σύσταση του Μητρώου 

αποσκοπεί και στην καταγραφή του δυναµικού που ενεργοποιείται στο χώρο της 

επαγγελµατικής κατάρτισης. Το Σύστηµα πιστοποίησης εκπαιδευτών είναι ανοικτό µε 

την έννοια ότι, δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο υποβολής υποψηφιοτήτων καθώς και 

δικαιολογητικών τροποποίησης/ βελτίωσης των πιστοποιηµένων προσόντων8.  Οι 

ενταγµένοι στο Μητρώο εκπαιδευτές θα κληθούν στη συνέχεια να παρακολουθήσουν 

πιστοποιηµένα από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. προγράµµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ.  

 

Βασική καινοτοµία του Συστήµατος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών αποτελεί ο 

προσδιορισµός των ευρύτερων γνωστικών περιοχών στις οποίες οι υποψήφιοι 

διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για να διδάξουν. Με τον τρόπο αυτό είναι 

δυνατή η αντιστοίχιση των εκπαιδευτών µε τα ανάλογα της εξειδίκευσης τους 

θεµατικά αντικείµενα και προγράµµατα κατάρτισης, γεγονός που αναβαθµίζει όλη τη 

διαδικασία της κατάρτισης. 

 

 

 

                                                 
7 Βλ. το Ειδικό Έντυπο του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. «Μητρώο Εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ.» 
8 Οι εκπαιδευτές που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο µπορούν να προσκοµίσουν και νέα στοιχεία στην περίπτωση που θέλουν να 
πιστοποιηθούν και σε νέες ειδικότητες, ενώ εκείνοι που δεν έχουν ενταχθεί µπορούν όταν αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα 
να υποβάλλουν εκ νέου υποψηφιότητα.  



 

2.4. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 

Ο σηµερινός ρόλος του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., µε στόχο την ουσιαστική αξιολόγηση της 

επάρκειας των φορέων κατάρτισης και της αποτελεσµατικότητας των δράσεών τους, 

στη βάση µιας αναπτυξιακής λογικής, είναι να συντελέσει στην αύξηση της 

αξιοπιστίας του συστήµατος της Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης µέσα  

από τη συγκρότηση ενός δικτύου, σύγχρονων και υψηλού επιπέδου, δοµών 

επαγγελµατικής κατάρτισης, τη δηµιουργία Μητρώου πιστοποιηµένων εκπαιδευτών 

επαγγελµατικής κατάρτισης και τη διαµόρφωση πιστοποιηµένων εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων. Ταυτόχρονα οι προαναφερόµενες δράσεις συνεπικουρούνται από την 

άµεση θεσµοθέτηση και εφαρµογή του Συστήµατος Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης των ΚΕΚ. 

 

Επιδιώκοντας να καταστήσει τα ΚΕΚ συντελεστές δηµιουργικής µάθησης, το 

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. θα εφαρµόσει το ανωτέρω σύστηµα µε στόχο αφενός τη διασφάλιση των 

αποτελεσµάτων της πιστοποίησης και αφετέρου τη διεύρυνση του συστήµατος της 

πιστοποίησης. Παράλληλα το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. αναβαθµίζει τις δικές του δραστηριότητες, 

µέσα από τη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών του, αλλά και τη συστηµατική 

επεξεργασία  των δεδοµένων που διαθέτει µε στόχο την ανάπτυξη του ως φορέα 

συµβουλευτικής υποστήριξης και ενηµέρωσης.  

 

Εκτός από την  ολοκλήρωση του σχεδιασµού, της νοµοθετικής κατοχύρωσης και της 

εφαρµογής του Ενιαίου Συστήµατος Ελέγχου, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 

των ΚΕΚ, το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. θα υλοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις: 

 

 Σχεδιασµός και υλοποίηση προγράµµατος κατάρτισης των εγγεγραµµένων στο 

Μητρώο Αξιολογητών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ή / και του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών 

του Υπουργείου Εργασίας. 

 

 Συγκρότηση Μητρώου και Εκπαίδευση Στελεχών Σ.Υ.Υ. 

 



 Σχεδιασµός, δηµιουργία, τυποποίηση και πιστοποίηση εξειδικευµένων 

προγραµµάτων Σ.Ε.Κ.  

 

 Αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων που προέρχονται από µη τυπικές  

µορφές µάθησης. 

 

Οι ανά τοµείς δραστηριότητες του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. θα ενοποιηθούν µε την υποστήριξη του 

Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος µε άµεση συνέπεια την 

αυτοµατοποίηση και την ευέλικτη διαχείριση όλων των διαδικασιών πιστοποίησης. 

 

 

 


