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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί για πολλούς επιστήμονες μια από 

τις σημαντικότερες λύσεις στο πρόβλημα της αυξανόμενης ανεργίας στη χώρα μας. 

Τα κονδύλια που καταβάλλονται για αυτή είναι πολλά και ο προβληματισμός για την 

αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ολοένα και 

μεγαλώνει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα εργασία εξετάζει την ποιότητα των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, 

προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητά τους.

1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παρούσα διπλωματική εργασία έγινε στα πλαίσια του Διατμηματικού 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η μελέτη αυτή στηρίχθηκε κυρίως σε επεξεργασία 

δευτερογενών στοιχείων, τα οποία προέκυψαν είτε από προσωπική αναζήτηση σε 

διάφορες πηγές (διαδίκτυο, βιβλιοθήκες, εφημερίδες και περιοδικά), είτε από την 

επαφή με αρμόδιους φορείς (όπως η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής, το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., 

αλλά και διάφορα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης).

Επίσης, στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκαν και τρεις 

πρωτογενείς έρευνες: η πρώτη πραγματοποιήθηκε σε στελέχη των Κ.Ε.Κ. Το 

δειγματοληπτικό πλαίσιο αποτέλεσαν πέντε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Εθνικής Εμβέλειας και η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσα από προσωπικές 

συνεντεύξεις με τους Διευθυντές Κατάρτισης. Το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε (το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα - Ερωτηματολόγιο 6.1.) 

περιείχε κυρίως ερωτήσεις ανοικτού τύπου, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό τη 

διεξαγωγή ελεύθερης συζήτησης και την άντληση σημαντικών συμπερασμάτων από 

αυτή. Τα συμπεράσματα της εν λόγω έρευνας αξιοποιήθηκαν κατά τη συγγραφή του 

τέταρτου κεφαλαίου, που αφορά τη μεθοδολογία σχεδιασμού, υλοποίησης, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τα Κ.Ε.Κ. 

Η δεύτερη έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα δείγμα 50 εκπαιδευτών και είχε ως 

κύριο σκοπό της να προσδιορίσει το βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτών από τις 

διαδικασίες που εφαρμόζονται στα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής
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κατάρτισης. Οι εκπαιδευτές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο με 

ερωτήσεις κλειστού τύπου (το οποίο παρατίθεται στο Παράτημα - Ερωτηματολόγιο

6.2.) και οι απαντήσεις που δόθηκαν επεξεργάστηκαν ηλεκτρονικά στο Excel για την 

εξαγωγή των συμπερασμάτων που παρατίθενται στο κεφάλαιο 5.1.

Η τελευταία έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα δείγμα 100 καταρτιζόμενων που 

παρακολούθησαν στο παρελθόν κάποιο πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης. Και πάλι χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού 

τύπου (Παράρτημα - Ερωτηματολόγιο 6.3.) και οι απαντήσεις παρατίθενται 

αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 5.2.

1.3. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παρούσα μελέτη διακρίνεται σε έξι κεφάλαια. Στα πρώτα δύο κεφάλαια 

παρουσιάζονται κάποια εισαγωγικά στοιχεία για την επαγγελματική κατάρτιση. Το 

τρίτο κεφάλαιο αφορά τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές κατάρτισης και 

παρουσιάζει το θεσμικό πλαίσιο και τις υποδομές του συστήματος επαγγελματικής 

κατάρτισης στην Ελλάδα. Το επόμενο κεφάλαιο αποτελεί προϊόν της πρωτογενούς 

έρευνας που διεξήχθη σε πέντε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και αναφέρεται 

στις διαδικασίες σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ακολουθούν τα Κ.Ε.Κ.. Κατόπιν, ακολουθούν τα 

αποτελέσματα των πρωτογενών ερευνών σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης των 

εκπαιδευτών και των καταρτιζόμενων από τα προγράμματα συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης. Το τελευταίο κεφάλαιο συνιστά μια προσπάθεια 

κριτικής θεώρησης και προσδιορισμού της αποτελεσματικότητας των εν λόγω 

προγραμμάτων και περιλαμβάνει προτάσεις βελτίωσής τους.
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

2.1. ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας μετασχηματίζουν ριζικά πολλές 

πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, όπως είναι οι μέθοδοι και οι σχέσεις 

εργασίας, η οργάνωση των εταιριών, οι στόχοι της εκπαίδευσης και κατάρτισης και ο 

τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν μεταξύ τους τα άτομα και επιπλέον έχουν ως 

αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας της βιομηχανίας, τη 

βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης των υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο 

αναδύεται μια «κοινωνία της πληροφορίας», όπου η διαχείριση, η ποιότητα και η 

ταχύτητα της πληροφόρησης αναδεικνύονται σε βασική συνιστώσα της 

ανταγωνιστικότητας.

Παρά την αναμφισβήτητη και αναγνωρισμένη ποσοτική και ποιοτική συμβολή, ο 

υπολογισμός της διείσδυσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας δεν 

είναι εξ ολοκλήρου θετικός. Η στροφή προς την κοινωνία της πληροφορίας 

αποδείχτηκε απαιτητική από πλευράς δυνατοτήτων προσαρμογής. Είναι υπαρκτός ο 

κίνδυνος πολιτισμικού αποκλεισμού λόγω ελλείψεως προσόντων και γενικότερα της 

ανάδυσης μιας κοινωνίας δυο ταχυτήτων. Η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί για το 

μετασχηματισμό αυτό προκειμένου να αποκομίσει τα σχετικά οικονομικά και 

κοινωνικά οφέλη, αναλύοντας και αμβλύνοντας ταυτόχρονα τις ενδεχόμενες 

αρνητικές επιπτώσεις του. Είναι σημαντικό να διερευνηθούν περαιτέρω οι 

δυνατότητες απασχόλησης για τα άτομα που συναντούν δυσκολίες ενσωμάτωσης σε 

ένα ολοένα και πιο σύνθετο και απαιτητικό κόσμο της εργασίας.

Η ίδια η φύση των νέων τεχνολογιών απαιτεί μια σημαντική αναβάθμιση του 

εργατικού δυναμικού: η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών οδηγεί κατά κανόνα, σε 

αποτυχίες όταν δεν συνοδεύεται από αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας, δηλαδή 

από:

■ Επαναπροσδιορισμό των ρόλων για τους εργαζόμενους,

■ Συστηματική εκπαίδευση των άμεσων παραγωγών, πολυειδίκευση,

■ Πολυλειτουργικότητα και ευελιξία στην οργάνωση της εργασίας,

■ Υπέρβαση του ταιηλορισμού και του "στρατιωτικού-πειθαρχικού" μοντέλου 

διοίκησης των επιχειρήσεων που αποτελεί τροχοπέδη στην αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογικών δυνατοτήτων,

■ Εμπλοκή των εργαζομένων σε λειτουργίες της παραγωγής,
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■ Ανάπτυξη των νέων συλλογικών μορφών οργάνωσης που καταργούν την 

επαναληπτική, ανειδίκευτη και κυρίως χειρωνακτική εργασία (εργασία σε 

αυτόνομες και ημι-αυτόνομες ομάδες).

Η αναβάθμιση του ποιοτικού περιεχομένου της εργασίας και των προϊόντων είναι μια 

διαδικασία που συνδέεται με άλλους παράγοντες, πέρα από τα προγράμματα 

συνεχιζόμενης κατάρτισης:

■ Το σύστημα εκπαίδευσης σε ειδικότητες τις οποίες χρειάζεται ο κλάδος

■ Τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας

■ Τις εργασιακές σχέσεις και τα συστήματα οργάνωσης της εργασίας, ειδικότερα 

στο εσωτερικό των επιχειρήσεων

Η δεξιότητα απασχόλησης ενός ατόμου, η αυτονομία και η προσαρμοστική του 

ικανότητα σχετίζονται με τον τρόπο που θα μπορέσει να συνδυάσει τις διαφορετικές 

γνώσεις και να τις αναπτύξει. Στην προκειμένη περίπτωση, το άτομο γίνεται φορέας 

και κύριος δημιουργός της ειδίκευσής του: είναι σε θέση να συνδυάσει τις δεξιότητες 

που παρέχονται από τους επίσημους θεσμούς και τις δεξιότητες που έχει αποκτήσει 

μέσα από την επαγγελματική του πρακτική και τις προσωπικές του πρωτοβουλίες 

όσον αφορά την κατάρτιση.

2.2. Η ΣΧΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Καθ’ όλο το διάστημα των υψηλών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης (μέχρι τα μέσα 

της δεκαετίας του 1970) το πέρασμα από την εκπαίδευση στην απασχόληση 

πραγματοποιούνταν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Στις σημερινές όμως συνθήκες, η 

ευκολία αυτή έχει ανατραπεί και η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 

εργασίας αποτελεί ένα από τα βασικότερα αίτια που παρεμποδίζουν την ομαλή 

λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οι αναδιαρθρώσεις στην παραγωγή και οι νέες μορφές 

οργάνωσης της εργασίας οδήγησαν σε σημαντική αύξηση του ποσοστού της 

ανεργίας. Το γεγονός αυτό συνδέει άμεσα το επίπεδο απασχολησιμότητας με το 

βαθμό προσαρμογής και ενσωμάτωσης του εργατικού δυναμικού σε νέες 

τεχνολογικές μεθόδους παραγωγής.

Οι τρόποι αντιμετώπισης, από την πλευρά της πολιτικής εξουσίας, των ανισορροπιών 

που ανακύπτουν στη σχέση μεταξύ απασχόλησης και ανεργίας, συνίστανται σε 

συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες διακρίνονται σε ενεργητικές και παθητικές 

πολιτικές για την προώθηση της απασχόλησης. Οι παθητικές πολιτικές απασχόλησης
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αντιμετωπίζουν την ανεργία μέσα από μια σειρά επιδομάτων, ενώ οι ενεργητικές 

περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στο σύστημα της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, σε συνδυασμό με τους υψηλούς ρυθμούς της 

τεχνολογικής εξέλιξης, καθιστά την οικονομία της γνώσης κεντρικό άξονα για τη 

χάραξη νέων πολιτικών. Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, μέσω της 

εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, αποτελεί προϋπόθεση για τον 

εκσυγχρονισμό του κοινωνικοοικονομικού μοντέλου σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Η προσαρμογή της επαγγελματικής κατάρτισης στην οπτική της ουσιαστικής 

αναβάθμισης του εργατικού δυναμικού και η θεμελίωση της αξίας της επένδυσης στα 

προσόντα και τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού αποτελούν βασικές 

προτεραιότητες τόσο στην ευρωπαϊκή στρατηγική, όσο και στην εθνική πολιτική για 

την απασχόληση.

Η κατάρτιση αναφέρεται στο τμήμα εκείνο της επαγγελματικής εκπαίδευσης που έχει 

ως αντικείμενο την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνάρτηση με τις 

εξελίξεις στην παραγωγική διαδικασία και στις νέες ανάγκες στην αγορά εργασίας. Σε 

μια σχηματική προσέγγιση, η κατάρτιση τοποθετείται παράλληλα με την εκπαίδευση, 

ως συμπληρωματική γνωστική διαδικασία για την κάλυψη των απαιτήσεων και των 

μεταβολών στο εργασιακό περιβάλλον. Η λειτουργία της είναι κατασταλτική (με την 

έννοια ότι καταστέλλει την ανεργία) και προληπτική (με την έννοια ότι προλαμβάνει 

την απαξίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού).1

Η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, ως δραστηριότητα της δια βίου μάθησης, 

θέτει στο επίκεντρό της την εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού, την αξιοποίηση 

των δεξιοτήτων του και την ικανότητα προσαρμογής του στη συνεχώς 

μεταβαλλόμενη οικονομία, παραγωγή και αγορά εργασίας. Απευθύνεται σε 

εργαζόμενους ή ανέργους που διαθέτουν αρχική επαγγελματική ή τεχνική εκπαίδευση 

ή έχουν αποκτήσει οποιαδήποτε εξειδίκευση μέσα από την επαγγελματική τους 

εμπειρία. Περιλαμβάνει δε τις τυπικές δραστηριότητες εκτός από την τυπική 

εκπαίδευση. Οι στόχοι της μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: πρώτον, στην παροχή 

γνώσεων και δεξιοτήτων και στην εν γένει βελτίωση των προσόντων του εργατικού 

δυναμικού σε ένα περιβάλλον ταχύτατων και διαρθρωτικών μεταβολών στην 

οικονομία, στην τεχνολογία και στις αγορές εργασίας. Δεύτερον, στη διατήρηση της 

ενεργητικότητας τμημάτων του πληθυσμού, δηλαδή στη διατήρησή τους μέσα στην

1 Δέδε I. - Μακρυγιάννη Α. - Γκλαβόπουλος Ε. - Μοίραλη Ε., Συνεχιζόμενη Επαγγελματική 
Κατάρτιση και Πιστοποίηση: Διαδικασία και Αποτελέσματα Κ.Ε.Κ. 2001-2003, σελ. 13
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αγορά εργασίας και στη συμβολή στην αύξηση των δεικτών συμμετοχής του 

πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό. Τρίτον, στη βελτίωση της παραγωγικότητας των 

εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Τέταρτον, στην πρόληψη ενδεχόμενων 

διαρθρωτικών ανισορροπιών στην προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων .

Η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση αφορά είτε τη συμπληρωματική κατάρτιση 

για άτομα με ελλιπή επαγγελματικά προσόντα, είτε την επανειδίκευση για άτομα που 

αλλάζουν επάγγελμα, είτε την εξειδίκευση και περαιτέρω επιμόρφωση για άτομα που 

πρέπει να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο της εργασίας τους.
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3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3.1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ον προσπάθειες για την ενδυνάμωση του ρόλου της επαγγελματικής κατάρτισης 

ξεκινούν από το 1993, με τη σύσταση του Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 1993 περί 

προσβάσεως στην επαγγελματική κατάρτιση2. Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων με την πράξη αυτή συνιστά στα κράτη μέλη:

1) Να βοηθήσουν ώστε να καταστεί συνειδητό, μέσα στις επιχειρήσεις, το 

γεγονός ότι οι ικανότητες των εργαζομένων και η ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων είναι αλληλένδετες, ώστε να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να 

δίδουν προτεραιότητα στη βελτίωση της ποιότητας και των ικανοτήτων του 

προσωπικού τους και να εφαρμόζουν σχέδια και προγράμματα επιμόρφωσης.

2) Να προβλέπουν κατάλληλα κίνητρα και ειδικά μέτρα τεχνικής υποστήριξης 

υπέρ των επιχειρήσεων που βρίσκονται αντιμέτωπες με διεργασία 

βιομηχανικών μετασχηματισμών, ώστε να διευκολύνονται η κατάρτιση και ο 

επαγγελματικός αναπροσανατολισμός των εργαζομένων σ' αυτές.

3) Να υποστηρίξουν τις πρωτοβουλίες που επιτρέπουν στους εργαζομένους που 

το επιθυμούν να αξιολογήσουν τις ανάγκες τους όσον αφορά τη συνεχή 

επαγγελματική κατάρτιση.

4) Να διευκολύνουν την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εκπροσώπους 

των εργαζομένων σχετικά με την επεξεργασία και την εφαρμογή των σχεδίων 

και προγραμμάτων κατάρτισης.

5) Να ευαισθητοποιούν τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις σχετικά με τη 

σημασία της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης.

6) Να διευκολύνουν την ανάπτυξη των πιο κατάλληλων μεθόδων διδασκαλίας 

και εκμάθησης στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση.

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σύσταση του Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 1993 περί 

της πρόσβασης στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση, L 181, σελ. 23
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7) Να καθιστούν δυνατό για τους λιγότερο ειδικευμένους εργαζομένους να 

επωφελούνται από τις δράσεις συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης.

8) Να ενθαρρύνουν την πρόσβαση και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών, των 

νέων και των ανέργων στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση.

Στη συνέχεια ακολουθεί το ψήφισμα του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 1994 

σχετικά με την ποιότητα και την ελκυστικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Το Συμβούλιο εκδίδει το ακόλουθο ψήφισμα3:

1) Όλοι οι νέοι και νέες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αναγνωρισμένη αρχική 

επαγγελματική κατάρτιση.

2) Μια ποιοτική επαγγελματική κατάρτιση θα πρέπει να προετοιμάζει τους νέους 

για την άσκηση ειδικευμένης επαγγελματικής δραστηριότητας, να διανοίγει 

προοπτικές απασχόλησης και συγχρόνως να ανταποκρίνεται στις κλίσεις και 

ικανότητες των νέων και να προωθεί την προθυμία και ικανότητα για 

επαγγελματική επιμόρφωση καθ’ όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου.

3) Η προοπτική εξεύρεσης ικανοποιητικής εργασίας συνιστά βασικό κίνητρο για 

την πρόσβαση των νέων σε δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης.

4) Η δυνατότητα επαγγελματικής ανόδου των ειδικευμένων εργαζομένων χάρη 

στην επιμόρφωση συμβάλλει ουσιαστικά στην ελκυστικότητα της 

επαγγελματικής παιδείας.

5) Η πολιτική της επαγγελματικής κατάρτισης θα πρέπει να συμβάλει 

ουσιαστικά στην υλοποίηση της ελεύθερης διακίνησης και στην προαγωγή της 

κινητικότητας των εργαζομένων στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς.

6) Το κατάλληλο μέσο για την αποκατάσταση της διαφάνειας είναι η ανάπτυξη 

και εισαγωγή διασυνοριακά κατανοητών επαγγελματικών πιστοποιητικών και 

διπλωμάτων για τους εργαζομένους που επιθυμούν να διεκδικήσουν θέσεις 

εργασίας σε άλλα κράτη μέλη.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ψήφισμα του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 1994 

σχετικά με την ποιότητα και την ελκυστικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, C 

374, σελ. 12
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To 1997 στα πλαίσια της Συνθήκης του Άμστερνταμ αποφασίζεται η συνεργασία 

μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη συντονισμένης 

στρατηγικής για την απασχόληση και την προαγωγή της δημιουργίας εξειδικευμένου, 

εκπαιδευμένου και ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, καθώς και αγοράς 

εργασίας ανταποκρινόμενης στις εξελίξεις της οικονομίας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατόπιν πραγματοποιεί ειδική σύνοδο στις 23 και 24 

Μαρτίου 2000 στη Λισσαβώνα για να συμφωνήσει ένα νέο στρατηγικό στόχο για την 

Ένωση προκειμένου να ενισχυθεί η απασχόληση, η οικονομική μεταρρύθμιση και η 

κοινωνική συνοχή στο πλαίσιο μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση. Σύμφωνα με 

τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, οι άνθρωποι είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο της 

Ευρώπης και πρέπει να αποτελούν το επίκεντρο των πολιτικών της Ένωσης. Τα 

ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να προσαρμοστούν τόσο 

στις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης όσο και στην ανάγκη για καλύτερο επίπεδο 

και ποιότητα απασχόλησης.

Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαιτούμενα 

μέτρα στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους για την επίτευξη των εξής στόχων

■ ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο πρέπει να καθορίζει τις νέες βασικές δεξιότητες 

που πρέπει να παρέχει η δια βίου μάθηση: δεξιότητες πληροφορικής, ξένες 

γλώσσες, τεχνολογική αντίληψη, επιχειρηματικό πνεύμα και κοινωνικές 

δεξιότητες. Πρέπει να θεσπιστεί ευρωπαϊκό δίπλωμα βασικών δεξιοτήτων 

πληροφορικής, με αποκεντρωμένες διαδικασίες πιστοποίησης, ώστε να 

προαχθούν οι βασικές γνώσεις ψηφιακής τεχνολογίας σε ολόκληρη την 

Ένωση

■ να καθοριστούν τα μέσα για την προώθηση της κινητικότητας των 

σπουδαστών, των διδασκάλων και του προσωπικού κατάρτισης και 

έρευνας.

Το 2001 το Συμβούλιο συντάσσει την έκθεση με τίτλο: «Οι συγκεκριμένοι 

μελλοντικοί στόχοι των εκπαιδευτικών συστημάτων»4. Πρόκειται για το πρώτο 

έγγραφο που διαγράφει μια σφαιρική και συνεκτική προσέγγιση των εθνικών

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έκθεση της Επιτροπής: οι συγκεκριμένοι μελλοντικοί 

στόχοι των εκπαιδευτικών συστημάτων, C 58, σελ. 6
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πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 

άξονα τρεις στόχους:

■ βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

■ διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σε 

όλη τη διάρκεια της ζωής

■ άνοιγμα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον κόσμο

Η έκθεση αυτή εγκρίνεται τον Μάρτιο του 2001 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 

Στοκχόλμης, το οποίο εστιάζει το ενδιαφέρον του στους εξής τρεις στόχους:

■ Βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

■ Διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση

■ Άνοιγμα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στον κόσμο

Τέλος, στις 20 Νοεμβρίου 2002 ακολουθεί μια ανακοίνωση της επιτροπής για τα 

Ευρωπαϊκά Κριτήρια Αναφοράς για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Στην 

παρούσα ανακοίνωση, ο όρος «κριτήρια αναφοράς» ορίζει συγκεκριμένους στόχους, 

η πρόοδος στους οποίους μπορεί να μετρηθεί. Αυτοί οι στόχοι κατανέμονται σε έξι 

τομείς, ανάμεσα στους οποίους πρωταγωνιστούν οι επενδύσεις στην εκπαίδευση και 

την κατάρτιση, καθώς και η συμμετοχή στη δια βίου μάθηση.

3.2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ

Η επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα διαδραμάτιζε ανέκαθεν έναν πολύ 

περιορισμένο ρόλο σε σχέση με τη γενική εκπαίδευση. Αυτό συνδέεται με το ρόλο 

της γενικής και ιδιαίτερα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως μηχανισμού ανοδικής 

κοινωνικής κινητικότητας χάρη στη διευρυμένη δημόσια απασχόληση. Αφετέρου, 

συνδέεται με τον παραδοσιακό χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας, όπου 

κυριαρχούν οι μικρές οικογενειακού χαρακτήρα επιχειρήσεις, των οποίων η 

ανταγωνιστικότητα στηρίζεται κατά βάση στη χαμηλή τιμή και ως εκ τούτου στη 

διατήρηση του εργατικού κόστους σε χαμηλά επίπεδα και όχι στον παράγοντα 

ποιότητα. Έτσι, στην Ελλάδα περίπου το 33% των μαθητών είναι στην Τεχνική 

Εκπαίδευση και το 67% στη Γενική Εκπαίδευση, ενώ στο μέσο όρο των χωρών της
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Ε.Ε. το 59% περίπου των μαθητών είναι ενταγμένοι στο σύστημα της Τεχνικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και μόλις το 41% στο σύστημα της Γενικής 

Εκπαίδευσης.5

Η ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα αρχίζει 

ουσιαστικά τη δεκαετία του ’60 με την καθοδήγηση και βοήθεια διεθνών οργανισμών 

(ΟΟΣΑ, Διεθνής Τράπεζα, ΕΟΚ) και με στόχο να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της 

νέας - αναπτυσσόμενης βιομηχανίας σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Σε αυτά τα 

πλαίσια δημιουργήθηκαν σταδιακά και χωρίς κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο διάφοροι 

τύποι και μορφές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι οποίοι 

συστηματοποιήθηκαν αρχικά μόλις το 1992, με τη θέσπιση του Εθνικού Συστήματος 

για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και στη συνέχεια η 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση καθιερώθηκε ως ένα παράλληλο και 

πλήρως διαχωρισμένο από τη γενική εκπαίδευση σύστημα.

3.2.1. Αναδρομή
Το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης περιλαμβάνει τη γενική 

εκπαίδευση (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια), την τεχνική επαγγελματική 

εκπαίδευση (δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) και την επαγγελματική κατάρτιση (αρχική, 

συνεχιζόμενη). Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στη χώρα μας, 

λειτουργώντας καθαρά ως συμπλήρωμα της γενικής εκπαίδευσης μέχρι και τις αρχές 

της δεκαετίας του 1980, διαφοροποιείται σημαντικά σε σύγκριση με άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, τόσο όσον αφορά τη φιλοσοφία και τη δομή της, όσο και την 

κοινωνικοοικονομική λειτουργικότητα και το ρόλο της στην οικονομία. Ειδικότερα, 

διαπιστώνεται ότι η πολιτική που ακολουθήθηκε στερούνταν μακροπρόθεσμου, 

ενιαίου και ολοκληρωμένου σχεδιασμού.

Προσδιοριστικοί παράγοντες για την καθυστέρηση στην υιοθέτηση μιας ενιαίας και 

συστηματικής εθνικής πολιτικής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

στην Ελλάδα είναι οι εξής:

■ η διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, η οποία δεν ακολουθεί το 

αναπτυξιακό πρότυπο των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών, με αποτέλεσμα 

οι ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας να επικεντρώνονται σε στελεχιακό 

δυναμικό γενικής εκπαίδευσης

5 Καραγιαννάκη Κρυσταλλία, Κέρδος, 23 Σεπτεμβρίου 2003, σελ. 80
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■ η διάρθρωση και τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης αποτελούν 

καθοριστικές παραμέτρους για τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής σε 

άλλες χώρες της Ευρώπης. Στην Ελλάδα δεν υπήρξε ορθολογική σχέση 

μεταξύ των συστημάτων απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με 

αποτέλεσμα οι τομείς εκπαιδευτικής παρέμβασης να μη σχετίζονται με τη 

διάρθρωση της οικονομίας και να μη διαφοροποιούνται ανάλογα με τις 

κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που σημειώνονται

■ τα πολιτισμικά πρότυπα, τα οποία ευνόησαν την κλασική και γενική 

εκπαίδευση

■ οι κοινωνικές δομές, οι οποίες επέτρεψαν την ευκολότερη, σε σχέση με άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, πρόσβαση των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών 

στρωμάτων στην ανώτατη εκπαίδευση και μέσω αυτής στην κοινωνική 

ανέλιξή τους

Η αποσύνδεση εκπαίδευσης και απασχόλησης σημειώθηκε με σημαντικές αλλαγές 

στο θεσμικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος. Στη μεταρρυθμιστική 

προσπάθεια η εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι ξεκομμένη πλέον από την οικονομία 

και τις κοινωνικές διεργασίες, αλλά αντιμετωπίζεται ως το ισχυρότερο μέσο για την 

επίτευξη της κοινωνικής συνοχής και ευημερίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η εισαγωγή του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα. Το 

Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. ρυθμίζει κανονιστικά τόσο την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, 

όσο και την επαγγελματική κατάρτιση. Η ανάγκη αντιμετώπισης της ασυνέχειας και 

των αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και 

αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης, αλλά κυρίως η ανάγκη στενότερης σύνδεσης 

της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας οδήγησε στη 

διαμόρφωση του Σχεδίου Νόμου για το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση. Τα βασικά 

σημεία της στρατηγικής που αυτό προτείνει εστιάζονται στις παρακάτω στρατηγικές 

παρεμβάσεις:
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■ η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στηρίζεται στις εκροές των 

προηγούμενων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην υπάρχουσα 

επαγγελματική εμπειρία των ατόμων και στις ανάγκες των τοπικών αγορών 

εργασίας.

■ η πιστοποίηση των προσόντων αναδεικνύεται σε σημαντικό στοιχείο 

ποιότητας της κατάρτισης.

3.2.2. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την απασχόληση
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση συγκροτείται στη βάση της νέας

δομής που υπαγορεύει η δεύτερη γενιά Εθνικών Σχεδίων Δράσης. Εστιάζεται σε 3 

πρωταρχικούς στόχους και 10 ειδικές κατευθυντήριες γραμμές. Στο Ε.Σ.Δ.Α. 

περιέχονται, μεταξύ άλλων, οι πολιτικές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της 

συμμετοχής στην απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας και συγκεκριμένα 

οι εξής 10 κατευθυντήριες γραμμές:

■ ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για ανέργους και άεργους

■ επιχειρηματικό πνεύμα και θέσεις εργασίας

■ προσαρμοστικότητα εργασίας

■ επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και δια βίου

■ αύξηση προσφοράς εργασίας και παράταση επαγγελματικού βίου

■ ισότητα φύλων

■ ενσωμάτωση ατόμων που μειονεκτούν στην αγορά εργασίας

■ αποδοτικότητα και ελκυστικότητα εργασίας

■ αδήλωτη εργασία

■ επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα
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Η γενική στρατηγική προσέγγιση της Ελλάδας περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την 

ενίσχυση της ζήτησης και της προσφοράς μέσα από πρωτοβουλίες που αφορούν τα 

εξής βασικά πεδία:

■ ενδυνάμωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

■ τεχνολογικός εκσυγχρονισμός

■ αναβάθμιση των υποδομών

■ απλοποίηση και εξορθολογισμός του επιχειρησιακού περιβάλλοντος

■ ουσιαστική ανανέωση του θεσμικού πλαισίου της αγοράς εργασίας 

Σύμφωνα με το Ε.Σ.Δ.Α. 2003, ορίζονται τα ακόλουθα:

■ αύξηση της δημόσιας δαπάνης για την εκπαίδευση στο 5% του Α.Ε.Π. ως το 

2008

■ μείωση της σχολικής διαρροής από το 6% στο 4% μέχρι το 2008 και στο 1,5% 

μέχρι το 2010

■ αύξηση της δαπάνης για έρευνα και ανάπτυξη στο 1,5% του .Α.Ε.Π.

■ ίδρυση 150 εταιριών spin off μέχρι το 2008

■ διείσδυση στο διαδίκτυο στο μέσο όρο της Ε.Ε. μέσα στα επόμενα δύο χρόνια

■ εξασφάλιση πρόσβασης στο διαδίκτυο όλων των σχολείων, βιβλιοθηκών και 

άλλων φορέων της δημόσιας διοίκησης σε όλη τη χώρα

■ εξίσωση του ποσοστού των επιχειρήσεων μέχρι 10 απασχολούμενους που 

έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εντός των δύο επόμενων ετών

■ συμμετοχή του 10% της ηλικιακής ομάδας 20 - 64 σε προγράμματα 

επιμόρφωσης

Το σχέδιο αυτό κάνει σαφή αναφορά σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, 

γεγονός που αποκαλύπτει τη βαρύνουσα σημασία τους στην ελληνική 

πραγματικότητα.
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3.3. ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

3.3.1. Ιδιωτική κατάρτιση
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που προκύπτουν από τον Ο.Α.Ε.Δ. σχετικά με 

τον αριθμό των προγραμμάτων ιδιωτικής κατάρτισης που υλοποιήθηκαν το 2003 και

το 2004 σε ολόκληρη την Ελλάδα.

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
2003 2004

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ 485 545
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 12 13
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10 11
ΕΥΒΟΙΑΣ 15 17
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 6 7
ΛΕΣΒΟΥ 5 6
ΣΑΜΟΥ 4 4
ΧΙΟΥ 5 6
Σύνολο 542 610
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ 12 13
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 95 107
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 7 8
ΚΙΛΚΙΣ 7 8
ΚΟΖΑΝΗΣ 16 18
ΠΕΛΛΑΣ 12 13
ΠΙΕΡΙΑΣ 8 9
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 5 6
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 6 7
Σύνολο 168 189
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ 15 17
ΕΒΡΟΥ 13 15
ΚΑΒΑΛΑΣ 15 17
ΞΑΝΘΗΣ 11 12
ΡΟΔΟΠΗΣ Ίϊ- 9
ΣΕΡΡΩΝ 23 26
Σύνολο 85 96
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4 4
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3 3
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4 4
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ΛΑΡΙΣΑΣ 17 19
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 15 17
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12 13
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 8 9
Σύνολο 63 71
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 17 19
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 8 9
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 8 9
ΑΧΑΪΑΣ 26 29
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5 6
ΗΛΕΙΑΣ 13 15
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3 3
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 15 17
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 5 6
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9 10
ΦΩΚΙΔΑΣ 3 3
Σύνολο 112 126
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 15 17
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 5 6
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 7 8
ΧΑΝΙΩΝ 9 10
Σύνολο 36 40
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ
ΑΡΤΑΣ 6 7
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3 3
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13 15
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7 8
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3 3
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 5 6
Σύνολο 37 42
Είναι εμφανές ότι στην Ελλάδα παρατηρείται μια μικρή αύξηση του αριθμού των

επιχειρήσεων που συνειδητοποιούν τη σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης και 

υλοποιούν αντίστοιχα προγράμματα. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός υπολείπεται 

σημαντικά των αντίστοιχων στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
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3.3.2. Δημόσια κατάρτιση - Γ' Κ.Π.Σ.

> Παρουσίαση των στόχων

Οι κύριοι στόχοι του Γ' Κ.Π.Σ. αναφορικά με την επαγγελματική κατάρτιση είναι:

■ η περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας 

μέσω της ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων

■ η βελτίωση και διατήρηση της απασχολησιμότητας των ατόμων μέσω της 

ενίσχυσης των συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, της 

αναβάθμισης των προτύπων, της ανάπτυξης της δια βίου μάθησης και της 

υποστήριξης της συνεχιζόμενης κατάρτισης

■ η σαφής υιοθέτηση και εφαρμογή της ενεργής, προληπτικής και 

εξατομικευμένης προσέγγισης στη μάχη κατά της ανεργίας, ιδιαίτερα δε της 

ανεργίας των νέων και των γυναικών, καθώς και της μακροχρόνιας ανεργίας 

των νέων και των ενηλίκων

■ ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης

■ η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των απασχολούμενων, ιδιαίτερα δε των 

γυναικών, ώστε να πλησιάσει του μέσους όρους της Ε.Ε.

■ η αποτελεσματικότερη διασύνδεση της αρχικής εκπαίδευσης και των 

συστημάτων κατάρτισης με το σύστημα της συνεχιζόμενης κατάρτισης, 

καθώς και με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη 

της χώρας

■ η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της έρευνας, η σύνδεσή 

του με το χώρο των επιχειρήσεων και η προώθηση των καινοτομιών στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις

■ ο εκσυγχρονισμός της αγοράς εργασίας με την εισαγωγή ευελιξίας και 

προσαρμοστικότητας

■ η προώθηση της επιχειρηματικότητας

■ η ενίσχυση των προσπαθειών με στόχο τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας 

διοίκησης

■ η ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας σε επιλεγμένους τομείς μεγάλης 

οικονομικής και κοινωνικής σημασίας
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■ η προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους, ιδιαίτερα για τις μη προνομιούχες 

ομάδες που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό και η βελτίωση της 

απασχολησιμότητάς τους

■ η προώθηση ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών

■ η στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών και τοπικών συμφώνων απασχόλησης

■ η στήριξη της υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων σε προγράμματα που 

συγχρηματοδοτούνται από άλλα Διαρθρωτικά Ταμεία

> Κατηγορίες Ωφελούμενων με βάση τον Πληθυσμό Στόχο

Οι ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιούνται στα πλαίσια των 

τομεακών και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων που περιλαμβάνονται 

στο Γ' Κ.Π.Σ., απευθύνονται σε όλο τον ενεργό πληθυσμό της χώρας και ιδιαίτερα 

στους ανέργους ή τους απειλούμενους με ανεργία.

Ειδικότερα οι ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης απευθύνονται σε:

■ βραχυχρόνια και μακροχρόνια άνεργους/ ες

■ μέλη ευπαθών κοινωνικά ομάδων

■ επανεισερχόμενους στην αγορά εργασίας

■ νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας απόφοιτους αρχικής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης

■ εργαζόμενους όλων των τομέων της οικονομίας

■ αυτοαπασχολούμενους σε όλους τους τομείς της οικονομίας

> Κατανομή πόρων συνδρομής Ε.Κ.Τ. στο Γ' Κ.Π.Σ.

Το συνολικό κόστος των Αξόνων Προτεραιότητας του Γ' Κ.Π.Σ. φτάνει στα 

42.003.220.878 ευρώ, εκ των οποίων 31.838.398.500 ευρώ είναι δημόσια δαπάνη. Οι 

πόροι του Ε.Κ.Τ. ανέρχονται σε 4.241.000 ευρώ και καλύπτουν ποσοστό 19,89% του 

συνόλου της συνδρομής των Διαρθρωτικών Ταμείων, ύψους 21.320.600.000 ευρώ. 

Το Κ.Π.Σ. χωρίζεται σε Εθνικό και Περιφερειακό Σκέλος.

Το Εθνικό Σκέλος του Γ’ Κ.Π.Σ. περιλαμβάνει έντεκα Τομεακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα που εξυπηρετούν τους 6 από τους 7 άξονες προτεραιότητας του Κ.Π.Σ. 

Πέντε από αυτά περιλαμβάνουν δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από το Ε.Κ.Τ. Αυτά 

είναι τα ακόλουθα:

■ Ε.Π. «Εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση»

■ Ε.Π. «Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση»
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■ Ε.Π. «Κοινωνία της πληροφορίας»

■ Ε.Π. «Υγεία - πρόνοια»

■ Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα»

Ο κύριος όγκος των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ. 

περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σκέλος του Κ.Π.Σ., στο οποίο η συνδρομή του Ε.Κ.Τ. 

ανέρχεται σε 3.710.038.524 ευρώ και αντιπροσωπεύει ποσοστό 87,48% του συνόλου 

των πόρων του Ε.Κ.Τ.

Το Περιφερειακό Σκέλος του Τ’ Κ.Π.Σ. περιλαμβάνει δεκατρία Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.), τα οποία αποτελούν τον έβδομο άξονα 

προτεραιότητας του Τ’ Κ.Π.Σ. («Περιφερειακή Ανάπτυξη»), περιλαμβάνουν δράσεις 

ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στις Περιφέρειες, σε συνδυασμό με την 

εφαρμογή της αναπτυξιακής στρατηγικής τους, όπως αυτή διαγράφεται και 

εξειδικεύεται μέσω των αξόνων προτεραιότητας κάθε Π.Ε.Π. Η συνδρομή του Ε.Κ.Τ. 

ανέρχεται σε 531.161.476 ευρώ και αντιπροσωπεύει ποσοστό 12,52% του συνόλου 

των πόρων του Ε.Κ.Τ.

> Κατηγορίες ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ.

Το Ε.Κ.Τ. συγχρηματοδοτεί τις εξής βασικές κατηγορίες ενεργειών:

■ κατάρτιση

■ απασχόληση

■ εκπαίδευση

■ πληροφόρηση - συμβουλευτική - υποστήριξη

■ στήριξη της λειτουργίας δομών υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού 

Δευτερευόντως, στο πλαίσιο του Τ’ Κ.Π.Σ., το Ε.Κ.Τ. συγχρηματοδοτεί και ενέργειες 

που δρουν συμπληρωματικά ως προς την επίτευξη των στόχων κάθε προγράμματος. 

Πρόκειται για ενέργειες:

■ ανάπτυξης και εκμετάλλευσης συστημάτων πληροφορικής

■ ανάπτυξης δικτύων

■ εκπόνησης μελετών και εργαλείων

■ ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

■ άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες (συμβουλευτικές, διαχειριστικές)

Πιο αναλυτικά:
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Ε.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»6

Το δεύτερο, σε προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης δράσεων Ε.Κ.Τ. Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα, είναι το "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση". Ειδικότερα, ο 

προϋπολογισμός της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης (Δ.Δ.) του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ανέρχεται σε 1.88.895,185 χιλ. Ευρώ, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για 

δράσεις Ε.Κ.Τ. ανέρχεται σε 1.875.561,852 χιλ. Ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 

99,29% της συνολικής Δ.Δ του Ε.Π. ή το 37,92% της Δ.Δ. του συνόλου των δράσεων 

Ε.Κ.Τ. στο Εθνικό Σκέλος του Κ.Π.Σ.

Οι δράσεις Ε.Κ.Τ. που προβλέπονται στο Ε.Π., συναντιόνται και στους έξι Άξονες 

Προτεραιότητας του Προγράμματος και περιλαμβάνονται σε δεκαέξι από τα 

δεκαεπτά Μέτρα του. Αναλυτικά:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Ανάπτυξη και Προώθηση Ενεργών Πολιτικών 

για την καταπολέμηση και την πρόληψη της ανεργίας, για την αποφυγή της 

μακροχρόνιας ανεργίας και τη διευκόλυνση της επανένταξης των μακροχρόνια 

ανέργων»

Χρηματοδοτικά στοιχεία του Άξονα Προτεραιότητας (σε χιλ. Ευρώ):

Συνολικός προϋπολογισμός: 895.403,333

Δημόσια Δαπάνη: 895.403,333

Ο Αξονας αποτελείται από πέντε Μέτρα, όλα συγχρηματοδοτούμενα από το Ε.Κ.Τ. 

Ειδικότερα :

Μέτρο 1.1: «Ενίσχυση των υποδομών των υπηρεσιών απασχόλησης,

παρακολούθησης και υποστήριξης των παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας»

Μέτρο 1.2: «Ενίσχυση της λειτουργίας ή / και δράσεων των υπηρεσιών 

απασχόλησης, παρακολούθησης και υποστήριξης των παρεμβάσεων στην αγορά 

εργασίας»

6 Ομάδα σύνταξης Ε.Σ.Δ.Α. 2001, Το Ε.Κ.Τ. στο Γ' Κ.Π.Σ., Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και 

Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ., σελ. 8-11

Συμμετοχή Ε.Τ.Π.Α.: 

Συμμετοχή Ε.Κ.Τ.:

10.000,000

661.552,500
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Μέτρο 1.3: «Ενίσχυση και αναβάθμιση των παρεμβάσεων και ενεργειών υπέρ των 

ανέργων για την προσαρμογή των δεξιοτήτων τους στις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας»

Μέτρο 1.4: «Ενίσχυση και αναβάθμιση των προγραμμάτων προώθησης της

απασχόλησης ανέργων»

Μέτρο 1.5: «Ανάπτυξη των δεξιοτήτων & προώθηση της απασχόλησης ανέργων 

στους τομείς φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που 

απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό»

Χρηματοδοτικά στοιχεία του Άξονα Προτεραιότητας (σε χιλ. Ευρώ):

Συνολικός προϋπολογισμός : 307.000,000

Δημόσια Δαπάνη : 307.000,000

Συμμετοχή Ε.Κ.Τ.: 230,250,000

Ο Άξονας αποτελείται από τρία Μέτρα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το 

Ε.Κ.Τ. Ειδικότερα :

Μέτρο 2.1: «Υποστηρικτικές και προπαρασκευαστικές (προκατάρτιση), καθώς και 

συνοδευτικές ενέργειες προώθησης της ισότητας των ευκαιριών»

Μέτρο 2.2: «Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων» 

Μέτρο 2.3: «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων και 

υπέρ των ανέργων σε περιοχές ή τομείς υψηλής ανεργίας»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Προώθηση και Βελτίωση της επαγγελματικής 

κατάρτισης και της παροχής συμβουλών»

Χρηματοδοτικά στοιχεία του Άξονα Προτεραιότητας (σε χιλ. Ευρώ):

Συνολικός προϋπολογισμός: 53.000,000

Δημόσια Δαπάνη: 53.000,000

Συμμετοχή Ε.Κ.Τ.: 39.750.000

Ο Άξονας αποτελείται από ένα (1) Μέτρο συγχρηματοδοτούμενο από το Ε.Κ.Τ.
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Ειδικότερα :

Μέτρο 3.1: «Ενίσχυση δράσεων πιστοποίησης (μονάδων, φορέων, προγραμμάτων και 

εκπαιδευτών κατάρτισης), καθώς και υπηρεσιών δημιουργίας και τυποποίησης 

προγραμμάτων κατάρτισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Ανάπτυξη και προώθηση της

επιχειρηματικότητας και προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού» 

Χρηματοδοτικό στοιχεία του Άξονα Προτεραιότητας (σε χιλ. Ευρώ):

Συνολικός προϋπολογισμός: 510.000,000

Δημόσια Δαπάνη : 435.000,000

Ο Άξονας αποτελείται από τέσσερα Μέτρα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται οπό το 

Ε.Κ.Τ. Ειδικότερα :

Μέτρο 4.1: «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και σύσταση νέων

Επιχειρήσεων»

Μέτρο 4.2: «Ενίσχυση και υποστήριξη της συμμετοχής των αυτοαπασχολούμενων σε 

προγράμματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους»

Μέτρο 4.3: «Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζόμενων σε επιχειρήσεις»

Μέτρο 4.4: «Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «Βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής 

των γυναικών στην αγορά εργασίας»

Χρηματοδοτικά στοιχεία του Άξονα Προτεραιότητας (σε χιλ. Ευρώ):

Συνολικός προϋπολογισμός: 210.000,000

Δημόσια Δαπάνη: 175.000,000

Ο Άξονας αποτελείται από τρία Μέτρα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το 

Ε.Κ.Τ. Ειδικότερα :

Μέτρο 5.1: «Θετικές δράσεις για την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και 

γυναικών στις Μ.Μ.Ε. και στις μεγάλες επιχειρήσεις»

Μέτρο 5.2: «Στήριξη της λειτουργίας και της ποιοτικής αναβάθμισης των μονάδων 

και υπηρεσιών εξυπηρέτησης παιδιών, ηλικιωμένων και λοιπών πληθυσμιακών 

ομάδων που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας»

Συμμετοχή Ε.Κ.Τ.: 326.250,000

Συμμετοχή Ε.Κ.Τ.: 131.250,000
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Μέτρο 5.3: «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών (Εξειδικευμένη 

κατάρτιση, συμβουλευτική, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, επιχειρηματικότητα, 

δίκτυα, ευαισθητοποίηση/ πληροφόρηση φορέων και δομών)»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: «Τεχνική βοήθεια για Εφαρμογή τον 

Επιχειρησιακού Προγράμματος»

Χρηματοδοτικά στοιχεία του Άξονα Προτεραιότητας (σε χιλ. Ευρώ):

Συνολικός προϋπολογισμός: 23.491,852

Δημόσια Δαπάνη: 23.491,852

Συμμετοχή Ε.Κ.Τ.: 17.616,889

Ο Άξονας αποτελείται από ένα Μετρό συγχρηματοδοτούμενο από το Ε.Κ.Τ.

Ειδικότερα:

Μέτρο 6.1: «Υποστήριξη της εφαρμογής του Ε.Π.»

Στο πλαίσιο του Γ' Κ.Π.Σ., όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, δόθηκε 

ιδιαίτερο βάρος στο σχεδίασμά προγραμμάτων ευέλικτων και εύκολα 

προσαρμόσιμων στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του κοινωνικοοικονομικού 

περιβάλλοντος, καθώς και στη σύνδεση των θεματικών πεδίων των προγραμμάτων με 

τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ώστε να διαμορφωθούν τα απαιτούμενα 

επαγγελματικά προφίλ. Επιπρόσθετα, αναβαθμίστηκαν σημαντικά οι διαδικασίες της 

πρακτικής άσκησης (εξοικείωση με τις συνθήκες της παραγωγής), καθώς και οι 

διαδικασίες προώθησης στην απασχόληση των καταρτιζόμενων.

Οι συγκεκριμένες βελτιώσεις αποσκοπούν στα παρακάτω:

■ αύξηση της προσαρμοστικής ικανότητας και των δυνατοτήτων απασχόλησης 

των ανέργων, και ιδιαίτερα των νέων, με στόχο την πρόληψη της ανεργίας

■ αύξηση της απασχόλησης των γυναικών

■ αμεσότερη πρόληψη και αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της 

μακροχρόνιας ανεργίας

■ ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμό της κατάρτισης με βάση τις ανάγκες 

της οικονομίας και της κοινωνίας
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> Περιφερειακό Σκέλος Γ’ Κ.Π.Σ.

Το Περιφερειακό Σκέλος του Γ' Κ.Π.Σ. περιλαμβάνει δεκατρία Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα - Π.Ε.Π. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες 

μέτρων:

> Προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών - κοινωνικές υπηρεσίες

> Ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων - συνέργια με τα έργα των λοιπών 

διαρθρωτικών ταμείων

> Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης

> Ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις

> Ολοκληρωμένες αγροτικές παρεμβάσεις

> Τεχνική βοήθεια

Τα ποσά των μέτρων Ε.Κ.Τ. (στοιχεία δημόσιας δαπάνης) επιμερίζονται ανά Π.Ε.Π. 

στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1). Τα στοιχεία εκφράζονται σε χιλ. ευρώ.
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Κεφάλαιο 3

3.4. ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ - Ο ΡΟΛΟΣ 

ΤΩΝ Κ.Ε.Κ.

3.4.1. Ορισμός των Κ.Ε.Κ.
Ως Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ορίζονται οι δομές που 

δημιουργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση και 

δραστηριοποιούνται στη δια βίου συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση.

Τα Κέντρα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης συνιστώνται από αυτοτελές 

νομικό πρόσωπο. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι εταίρος, μέτοχος, μέλος 

του Δ.Σ., διαχειριστής, νόμιμος εκπρόσωπος κ.λ.π. ενός Κ.Ε.Κ., απαγορεύεται να 

συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή, ιδιότητα ή σχέση σε άλλο Κ.Ε.Κ. Το νομικό 

πρόσωπο μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή του Αστικού Κώδικα ή του Εμπορικού 

Νόμου ή του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα. Στο καταστατικό του νομικού προσώπου πρέπει να καθορίζεται ως 

αποκλειστικός σκοπός η δημιουργία Κ.Ε.Κ. για την υλοποίηση αποκλειστικά 

προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με δυνατότητα άσκησης 

και συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων (έρευνες-μελέτες, ημερίδες, 

συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους τους, συμμετοχή σε 

ολοκληρωμένα προγράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και 

υποστήριξης της απασχόλησης).

Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, προκειμένου να μετατραπούν σε Κ.Ε.Κ., 

πρέπει, επιπλέον, να πληρούν τους παρακάτω όρους:

■ Στο καταστατικό τους να καθορίζονται αποκλειστικά οι σκοποί που ορίζονται

■ Να αποδεικνύεται με βεβαίωση της αρμοδίας Δημόσιας Οικονομικής 

Υπηρεσίας ότι δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους προαναφερθέντες 

σκοπούς και ότι έχουν δηλώσει διακοπή άλλων δραστηριοτήτων που 

ασκούσαν προηγουμένως.

Τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και οι ιδιωτικές τεχνικές 

και επαγγελματικές σχολές δεν έχουν δικαίωμα, με βάση το θεσμικό πλαίσιο που 

διέπει την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία τους, να πιστοποιηθούν ως Κέντρα 

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.).
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3.4.2. Διακρίσεις - κατηγορίες Κ.Ε.Κ.
Με στόχο αφ’ ενός μεν, τη διασφάλιση της ποιοτικής αναβάθμισης, αφ’ ετέρου δε την 

πληρέστερη εξυπηρέτηση των εθνικών και περιφερειακών αναγκών της 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επιχειρείται ένας διαχωρισμός των 

Κ.Ε.Κ. ανά κατηγορία, θεματικό πεδίο, εμβέλεια και κατηγορία φορέα.

Η συντριπτική πλειοψηφία των πιστοποιημένων Κ.Ε.Κ., δηλαδή 276 από τα 282, 

είναι θεματικά Κ.Ε.Κ. εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, ενώ μόλις πέντε Κ.Ε.Κ. 

είναι κλαδικά και ένα Κ.Ε.Κ. είναι εξειδικευμένο στην υγιεινή και ασφάλεια της 

εργασίας. Τα θεματικά Κ.Ε.Κ. έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν προγράμματα σε 

μέχρι τέσσερα από τα καθορισμένα θεματικά πεδία κατάρτισης, ενώ τα κλαδικά 

υποχρεούνται να περιορίζονται στα θεματικά αντικείμενα των ειδικοτήτων των 

κλάδων που αντιπροσωπεύουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Κ.Ε.Κ. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ.Ε.Κ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ

ΚΛΑΔΙΚΑ 5

ΘΕΜΑΤΙΚΑ 276

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1

ΣΥΝΟΛΟ 282

Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

Τα Κ.Ε.Κ. στην πλειοψηφία τους είναι οργανισμοί κατάρτισης που οι παρεμβάσεις 

τους από την πλευρά γεωγραφικής εμβέλειας είναι περιορισμένες. Συγκεκριμένα, 

μόλις το 25% των πιστοποιημένων Κ.Ε.Κ. είναι φορείς εθνικής εμβέλειας, γεγονός 

που συνεπάγεται ότι διαθέτουν πιστοποιημένες δομές σε τρεις κατ’ ελάχιστο και 

πέντε κατ’ ανώτατο όριο Διοικητικές Περιφέρειες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑ

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 70

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 212

ΣΥΝΟΛΟ 282

Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
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Η ανάλυση της νομικής μορφής των φορέων συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης εμφανίζει χαμηλή την εμπλοκή της νομαρχιακής και τοπικής 

αυτοδιοίκησης στα ζητήματα της επαγγελματικής κατάρτισης (ποσοστό 24,1% του 

συνόλου των Κ.Ε.Κ.). Μικρός επίσης είναι ο αριθμός των πιστοποιημένων φορέων 

που ανήκουν σε φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.), προνοιακούς 

φορείς κ.α. (ποσοστό 3,2% του συνόλου). Το κομμάτι επομένως της συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης βρίσκεται ως επί το πλείστον στα χέρια του ιδιωτικού 

τομέα (ποσοστό 56% του συνόλου των Κ.Ε.Κ.).

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΡΙΘΜΟΣ Κ.Ε.Κ. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ

Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. 9

ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 2
ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ 5

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 2
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 158
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 815 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 20
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» 3

ΝΕΛΕ 13
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 25

ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 11
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 30

ΣΥΝΟΛΟ 282
Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

Αναφορικά με την εξειδίκευσή τους προκύπτει ότι στην πλειοψηφία τους τα Κ.Ε.Κ. 

είναι πιστοποιημένα στα θεματικά πεδία: «επαγγέλματα πληροφορικής»,

«επαγγέλματα οικονομίας και διοίκησης» και «επαγγέλματα τουρισμού και παροχής 

υπηρεσιών». Αυτός ο προσανατολισμός των Κ.Ε.Κ. προς συγκεκριμένα θεματικά 

πεδία αντικατοπτρίζει αφενός μεν τις υφιστάμενες τάσεις ειδίκευσης, αφετέρου δε 

καταδεικνύει τις προσδοκίες και τις εκτιμήσεις τους ως προς τα θεματικά πεδία στα 

οποία εμφανίζουν συγκριτικό πλεονέκτημα. Στο βαθμό που οι εκτιμήσεις και οι 

προσδοκίες αυτές δεν επαληθεύονται, τα Κ.Ε.Κ. έχουν τη δυνατότητα κάτω από 

προϋποθέσεις να αλλάζουν θεματικά πεδία. Μέσα στο χρονικό διάστημα της 

πιστοποίησης 2001-2003 και μέχρι σήμερα, τριάντα τρεις φορείς επαγγελματικής 

κατάρτισης (ποσοστό 11,7%) έχουν αλλάξει θεματικό πεδίο και έχουν εκ νέου
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πιστοποιηθεί στην πλειονότητα τους στα πεδία της πληροφορικής και της οικονομίας 

και διοίκησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΑΡΙΘΜΟΣ Κ.Ε.Κ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 116

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ 59
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 118

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 72
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 190

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 193
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 176
ΑΓΡΟΤΙΚΑ 141
ΤΕΧΝΙΚΑ 141

Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

Με άξονα τις παραπάνω διακρίσεις, παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά 

των διαφόρων κατηγοριών των Κ.Ε.Κ7.

> Θεματικά Κ.Ε.Κ. Εθνικής Εμβέλειας Σ.Ε.Κ.

Τα Θεματικά Κ.Ε.Κ. Εθνικής Εμβέλειας διαθέτουν πιστοποιημένες Δομές 

Κατάρτισης σε τρεις κατ' ελάχιστον και πέντε κατ' ανώτατο όριο Διοικητικές 

Περιφέρειες. Έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν προγράμματα συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης για ειδικότητες που εντάσσονται σε τέσσερα, κατ’ 

ανώτατο όριο, από τα παρακάτω θεματικά πεδία :

■ Επαγγέλματα περιβάλλοντος

■ Επαγγέλματα υγείας & πρόνοιας

■ Επαγγέλματα πολιτισμού & αθλητισμού, ΜΜΕ & επικοινωνιών

■ Παιδαγωγικά επαγγέλματα

■ Επαγγέλματα οικονομίας & διοίκησης

■ Επαγγέλματα πληροφορικής

■ Επαγγέλματα τουριστικά & παροχής υπηρεσιών

■ Αγροτικά επαγγέλματα

■ Επαγγέλματα τεχνικά & μεταφορών

7 ΕΛΣΕΚΕΚ, Η Επαγγελματική Κατάρτιση και Απασχόληση στην Ελλάδα, σελ. 10
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Τα Θεματικά Κ.Ε.Κ. Εθνικής Εμβέλειας δύνανται να υλοποιούν προγράμματα 

συνεχιζόμενης κατάρτισης σύμφωνα με τη θεματική εξειδίκευση τους, στις 

Διοικητικές Περιφέρειες που έχουν πιστοποιηθεί, σε πιστοποιημένες Δομές. Επίσης, 

δύνανται να υλοποιούν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και 

στην υπόλοιπη επικράτεια, σε πιστοποιημένες Δομές.

> Θεματικά Κ.Ε.Κ. Περιφερειακής Εμβέλειας Σ.Ε.Κ.

Τα Θεματικά Κ.Ε.Κ. Περιφερειακής Εμβέλειας διαθέτουν πιστοποιημένες Δομές 

Κατάρτισης σε μία μόνο Διοικητική Περιφέρεια. Έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν 

προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης αποκλειστικά στη 

Διοικητική Περιφέρεια που έχουν πιστοποιηθεί για ειδικότητες που εντάσσονται σε 

τέσσερα, κατ’ ανώτατο όριο, από τα θεματικά πεδία.

■ Τα Θεματικά Κ.Ε.Κ. Περιφερειακής Εμβέλειας δύνανται να υλοποιούν 

προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με τη 

θεματική εξειδίκευση τους σε πιστοποιημένες Δομές στη Διοικητική 

Περιφέρεια που έχουν πιστοποιηθεί.

> Κλαδικά Κ.Ε.Κ. Εθνικής Εμβέλειας

Τα Κλαδικά Κ.Ε.Κ. Εθνικής Εμβέλειας διαθέτουν πιστοποιημένες Δομές Κατάρτισης 

σε τρεις κατ' ελάχιστον και πέντε κατ' ανώτατο όριο Διοικητικές Περιφέρειες. 

Κλαδικά Κ.Ε.Κ. Εθνικής Εμβέλειας μπορούν να συστήσουν οι δευτεροβάθμιες και 

τριτοβάθμιες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων του 

συγκεκριμένου κλάδου μεμονωμένα ή σε συνεργασία.

Τα Κλαδικά Κ.Ε.Κ. Εθνικής Εμβέλειας δεν υπόκεινται στην υποχρέωση επιλογής 

θεματικών πεδίων, υποχρεούνται όμως να περιορίζονται στα θεματικά αντικείμενα 

των ειδικοτήτων του/των κλάδου/ων τους σύμφωνα με την διψήφια κατάταξη της 

Στατιστικής Ταξινόμησης Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας

> Κλαδικά Κ.Ε.Κ. Περιφερειακής Εμβέλειας

Τα Κλαδικά Κ.Ε.Κ. Περιφερειακής Εμβέλειας διαθέτουν πιστοποιημένες Δομές 

Κατάρτισης σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια.

Κλαδικά Κ.Ε.Κ. Περιφερειακής Εμβέλειας μπορούν να συστήσουν οι δευτεροβάθμιες 

και τριτοβάθμιες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων του 

συγκεκριμένου κλάδου μεμονωμένα ή σε συνεργασία.
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Τα Κλαδικά Κ.Ε.Κ. Περιφερειακής Εμβέλειας δεν υπόκεινται στην υποχρέωση 

επιλογής θεματικών πεδίων, υποχρεούνται όμως να περιορίζονται στα θεματικά 

αντικείμενα των ειδικοτήτων των κλάδων τους σύμφωνα με την διψήφια κατάταξη 

της Στατιστικής Ταξινόμησης Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας.

> Εξειδικευμένα στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας Κ.Ε.Κ. Εθνικής 

ή Περιφερειακής Εμβέλειας

Τα Εθνικής Ειιβέλειας Εξειδικευμένα στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας 

Κ.Ε.Κ. διαθέτουν πιστοποιημένες Δομές Κατάρτισης σε τρεις κατ' ελάχιστον και 

πέντε κατ' ανώτατο όριο Διοικητικές Περιφέρειες.

Τα Περιφερειακής Ειιβέλειας Εξειδικευμένα στην Υγιεινή και Ασφάλεια της 

Εργασίας Κ.Ε.Κ. διαθέτουν πιστοποιημένες Δομές σε μια μόνο Διοικητική 

Περιφέρεια.

Τα Εξειδικευμένα στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας Κ.Ε.Κ. καταρτίζουν ή 

επιμορφώνουν τους τεχνικούς ασφαλείας, τους γιατρούς εργασίας και τους 

εκπροσώπους των εργαζομένων σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. 

Δεν υπόκεινται στην υποχρέωση επιλογής θεματικών πεδίων.

Τα Εθνικής Ειιβέλειας Εξειδικευμένα στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας 

Κ.Ε.Κ. δύνανται να υλοποιούν προγράμματα σε πιστοποιημένες Δομές, σύμφωνα με 

την εξειδίκευσή τους, σε όλην την Επικράτεια.

Τα Περιφερειακής Εμβέλειας Εξειδικευμένα στην Υγιεινή και Ασφάλεια της 

Εργασίας Κ.Ε.Κ. δύνανται να υλοποιούν προγράμματα, σύμφωνα με την εξειδίκευσή 

τους, σε πιστοποιημένες Δομές στη Διοικητική Περιφέρεια που έχουν πιστοποιηθεί.
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3.5. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3.5.1. Το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης
Η συνειδητοποίηση της σημασίας της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ως 

μέσου ενεργής πολιτικής αντιμετώπισης της ανεργίας, προώθησης της απασχόλησης 

και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού οδήγησε στη θεσμοθέτηση κριτηρίων 

πιστοποίησης των δομών της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Το Εθνικό 

Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και 

Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών δημιουργήθηκε το 1997 στα πλαίσια του 

Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης με αρμοδιότητες που εξασφαλίζουν την 

ορθολογική διαχείριση και αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης.

Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., από νομικής πλευράς, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, έχει 

διοικητική και νομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το 

πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και το Γενικό Διευθυντή.

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:

> Τομέας Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

■ Τμήμα Προγραμματισμού και Σχεδιασμού

■ Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Κριτηρίων και Διαδικασιών 

Ελέγχου, Συνεχούς Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της 

Πιστοποίησης

> Τομέας Πιστοποίησης

■ Τμήμα Πιστοποίησης Δομών Σ.Ε.Κ.

■ Τμήμα Πιστοποίησης Δομών Σ.Υ.Υ.

■ Τμήμα Πιστοποίησης Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και Στελεχών 

Σ.Ε.Κ. και Σ.Υ.Υ.
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■ Τμήμα Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σ.Ε.Κ. και Ολοκληρωμένων 

Προγραμμάτων Καταπολέμησης του Αποκλεισμού από την Αγορά 

Εργασίας

> Τομέας Διοικητικής Υποστήριξης

■ Τμήμα Διοικητικού

■ Τμήμα Οικονομικού

Βασικός σκοπός του Κέντρου είναι η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η καθιέρωση ενός 

ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης 

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και Συνοδευτικών 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.), το οποίο είναι εναρμονισμένο και 

συνδεδεμένο με το σύστημα αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

και θα οδηγεί σε αναγνώριση και κατοχύρωση ειδικοτήτων της παρεχόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή αγορά 

εργασίας.

Το σύστημα αυτό διασφαλίζει την ποιότητα της παρεχόμενης κατάρτισης, επιτρέπει 

την εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού και την εξασφάλιση της

απασχολησιμότητάς του, μέσα από το σχεδίασμά, την ανάπτυξη και την εφαρμογή 

συστημάτων πιστοποίησης:

■ Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρων Συνοδευτικών

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, Εσωτερικών Δομών Κατάρτισης των 

Επιχειρήσεων, ικανών να διασφαλίσουν την ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στους 

άνεργους και στους εργαζόμενους

■ των εκπαιδευτών και εκπαιδευτριών, οι οποίοι καλούνται να διαδραματίσουν 

ένα πολυδιάστατο ρόλο στα προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων και να 

ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες των ανέργων και των 

εργαζομένων

■ των 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 την ανάπτυξή τους.
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Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. δημιουργεί συστήματα προδιαγραφών, ελέγχου και αξιολόγησης που 

ενσωματώνουν σύγχρονες απόψεις, εμπειρίες και νέες τεχνολογίες.

Η συνέχεια του έργου του προσανατολίζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

□ την πιστοποίηση του εκπαιδευτικού και στελεχιακού δυναμικού των Κ.Ε.Κ., 

ώστε να ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες ανέργων και 

εργαζομένων

□ την πιστοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης, ώστε να καταλήγουν σε απόκτηση αναγνωρισμένων γνώσεων, 

δεξιοτήτων και προσόντων, συναφών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας

□ τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των πιστοποιημένων φορέων, με 

στόχο την αναβάθμιση και βελτίωση του συστήματος συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η δημιουργία του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και η εφαρμογή 

των διάφορων συστημάτων που αυτό έθεσε αποτελούν την πρώτη προσπάθεια για τη 

διασφάλιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στη συνέχεια 

ακολουθούν οι κυριότερες μεταβλητές ελέγχου της ποιότητας που όρισε το 

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, δηλαδή:

♦♦· Κριτήρια Πιστοποίησης Κ.Ε.Κ.

❖ Σύστημα Ελέγχου - Αξιολόγησης - Βαθμολόγησης

❖ Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κ.Ε.Κ.

❖ Πιστοποίηση Εκπαιδευτών
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3.5.2. Κριτήρια Πιστοποίησης Κ.Ε.Κ.
I. Εκπαιδευτική εμπειρία - οονάνωση και λειτουονία του Κ.Ε.Κ.

Τα Κ.Ε.Κ. πρέπει να διαθέτουν εκπαιδευτική εμπειρία. Για τα Κ.Ε.Κ. που έχουν 

συσταθεί μέχρι την 31.5.1998 ως εκπαιδευτική εμπειρία θεωρείται η υλοποίηση 

προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων 

(έρευνες, μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους 

καταρτιζόμενους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα ή Κοινοτικές 

Πρωτοβουλίες) κατά την τελευταία τριετία. Για τα Κ.Ε.Κ. που έχουν συσταθεί μετά 

την 31.5.1998 ως εκπαιδευτική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία του Διευθυντή 

Κατάρτισης.

Αναλυτικά, τα Κ.Ε.Κ. πρέπει να διαθέτουν:

> Μεθόδους διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών, των αναγκών της αγοράς 

εργασίας και των νέων ειδικοτήτων που να περιλαμβάνουν τους στόχους 

διάγνωσης, την εκπόνηση των κατάλληλων διαγνωστικών μέσων και 

εργαλείων και τον τρόπο της ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων της 

διάγνωσης στον προγραμματισμό.

> Μεθοδολογία σγεδιασμού των προγραιιιιάτων θεωρητικής κατάρτισης και 

πρακτικής άσκησης που να περιλαμβάνει τους στόχους σχεδιασμού, τους 

στόχους κατάρτισης, τη σύνθεση επιστημονικής ομάδας σχεδιασμού, την 

ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών αναγκών και των αναγκών της αγοράς 

εργασίας, καθώς και την ενσωμάτωση ιδιαιτεροτήτων κοινωνικά ευαίσθητων 

ομάδων.

> Σύστηιια επιλογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης καταρτιζόιιενων που να 

περιλαμβάνει την σύνθεση της επιστημονικής ομάδας επιλογής 

παρακολούθησης και αξιολόγησης, τον σχεδίασμά κριτηρίων για τον τρόπο 

επιλογής των καταρτιζόμενων, την εκπόνηση των αντίστοιχων εργαλείων 

επιλογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης, τον τρόπο αξιοποίησης των 

αποτελεσμάτων και τη συστηματικότητα στην εφαρμογή. Τα Κ.Ε.Κ. θα 

πρέπει, επίσης, να διαθέτουν Μητρώο Καταρτιζόμενων που να περιλαμβάνει 

τα στοιχεία των καταρτιζόμενων, την πηγή πληροφόρησης για την υποβολή 

υποψηφιότητας στο πρόγραμμα, τη συμμετοχή τους σε προγράμματα 

προκατάρτισης, κατάρτισης ή τυχόν συνοδευτικές-υποστηρικτικές υπηρεσίες, 

τη χρονική διάρκεια των καταρτίσεών τους, τις αντίστοιχες επιδόσεις τους,
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πληροφορίες για την εργασιακή τους κατάσταση καθ' όλη την διάρκεια της 

κατάρτισης και για τουλάχιστον έξι μήνες μετά το πέρας της.

> Σύστηιια επιλογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης εκπαιδευτών που να 

περιλαμβάνει τη σύνθεση της επιστημονικής ομάδας επιλογής, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης, το σχεδίασμά κριτηρίων για τον τρόπο 

επιλογής των εκπαιδευτών, την εκπόνηση των αντίστοιχων εργαλείων 

επιλογής παρακολούθησης και αξιολόγησης, τον τρόπο αξιοποίησης των 

αποτελεσμάτων και τη συστηματικότητα στην εφαρμογή.

> Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου ανά 

πρόγραμμα και σε όλο του το φάσμα, που να περιλαμβάνει τη σύνθεση της 

επιστημονικής ομάδας παρακολούθησης και αξιολόγησης, την εκπόνηση 

δεικτών και των αντίστοιχων εργαλείων παρακολούθησης και αξιολόγησης, 

τη συμμετοχή όλων των συντελεστών της κατάρτισης στην αξιολόγηση, τον 

τρόπο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων και τη συστηματικότητα στην 

εφαρμογή.

> Σύστηιια παρακολούθησης των καταρτισθέντων ιιετά το πέpac me 

κατάρτισην που να περιλαμβάνει τη σύνθεση της επιστημονικής ομάδας 

παρακολούθησης, το σχεδίασμά των ανάλογων κριτηρίων, την εκπόνηση 

δεικτών και των αντίστοιχων εργαλείων παρακολούθησης καθώς και τον 

τρόπο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, αντικείμενο της 

παρακολούθησης πρέπει να αποτελούν τα παρακάτω στοιχεία:

■ Το είδος και το αντικείμενο της κατάρτισης την οποία ολοκλήρωσε ο 

καταρτιζόμενος

■ Η κατάσταση της απασχόλησης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το 

πρόγραμμα κατάρτισης

■ Οι τρόποι αναζήτησης θέσης εργασίας ή βελτίωσης της ήδη 

υπάρχουσας ή δημιουργίας επιχειρηματικής δραστηριότητας

■ Η διάρκεια αναζήτησης εργασίας

■ Ο τρόπος πληροφόρησης για τη θέση εργασίας ή για τη βελτίωση της 

ήδη υπάρχουσας ή για τη δημιουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας

■ Ο τρόπος τοποθέτησης στη θέση εργασίας

■ Το διάστημα που μεσολάβησε από το πέρας της κατάρτισης μέχρι την 

κατάληψη της συγκεκριμένης εργασιακής θέσης ή τη δημιουργία της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας
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■ Η θέση εργασίας που κατέλαβε μετά το πέρας της κατάρτισης ή το 

είδος της επιχείρησης που δημιουργήθηκε

■ Ο κλάδος οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης στην οποία 

απασχολείται ή δημιούργησε ο καταρτιζόμενος

■ Η συνάφεια της κατάρτισης με τις ανάγκες της θέσης εργασίας ή την 

επιχείρηση που δημιούργησε ο καταρτιζόμενος

■ Η μορφή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης ή της επιχείρησης που 

δημιούργησε ο καταρτιζόμενος

■ Η επαγγελματική κινητικότητα του καταρτιζόμενου

Για την ποιοτική και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών κατάρτισης από τα Κ.Ε.Κ. 

συνεκτιμώνται:

■ Η ύπαρξη προγραμματισμού και επιχειρησιακού σχεδιασμού των 

ενεργειών και των λειτουργιών του Κ.Ε.Κ.

■ Η ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομικών προσεγγίσεων.

■ Η υλοποίηση και αξιοποίηση διακρατικών συνεργασιών.

■ Η διάδοση, προβολή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών 

και των παραγόμενων προϊόντων.

■ Η συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού του Κ.Ε.Κ. σε προγράμματα 

επιμόρφωσης.

■ Η εφαρμογή των συστημάτων αξιολόγησης του Κ.Ε.Κ.

■ Η εμπειρία στο σχεδίασμά και υλοποίηση ενεργειών σε χώρους εκτός των 

χώρων του Κ.Ε.Κ.

■ Η ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας ευκαιριών.
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Στο πλαίσιο των ενεργειών προώθησης στην απασχόληση των καταρτιζομένων 

συνεκτιμώνται, επίσης:

■ Η διασύνδεση με υπάρχοντες μηχανισμούς ανίχνευσης αναγκών αγοράς 

εργασίας

■ Η συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και επιχειρήσεις

■ Η ανάπτυξη υπηρεσιών στήριξης των καταρτιζόμενων για την 

απορρόφηση τους στην αγορά εργασίας.

Τέλος, συνεκτιμώνται και άλλες συναφείς προς την κατάρτιση δραστηριότητες του 

Κ.Ε.Κ. δηλαδή:

■ Η εκπόνηση ερευνών/ μελετών.

■ Η συμμετοχή ή/ και διοργάνωση ημερίδων/ συνεδρίων.

■ Η εκπόνηση εκπαιδευτικών βοηθημάτων.

■ Η συμμετοχή σε Ολοκληρωμένα Προγράμματα ή/ και Κοινοτικές 

Πρωτοβουλίες (για υλοποίηση δράσεων πέραν της κατάρτισης).

■ Η συμμετοχή του Κ.Ε.Κ. σε Εθνικά ή/ και Ευρωπαϊκά Δίκτυα II.

II. Διευθυντικό, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό 

Τα Κ.Ε.Κ. υποχρεούνται να απασχολούν κατ’ ελάχιστον το ακόλουθο προσωπικό:
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Κεφάλαιο 3

Απαιτούμενα προσόντα
> Διευθυντής του Κ.Ε.Κ.

Ο Διευθυντής του Κ.Ε.Κ. απαιτείται:

• να διαθέτει

✓ είτε επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση τουλάχιστον τριών ετών

■S είτε εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών στην κατάρτιση 

ενηλίκων. Ως εκπαιδευτική εμπειρία νοείται η εμπειρία στον σχεδίασμά, 

την οργάνωση, την υλοποίηση, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στην περίπτωση που η εκπαιδευτική 

εμπειρία είναι μόνο διδακτική, θα πρέπει να βεβαιώνεται για κάθε έτος 

διδασκαλία τουλάχιστον 150 ωρών.

• να μην έχει οποιασδήποτε μορφής σχέση με άλλο Κ.Ε.Κ., εκτός αυτής του 

εκπαιδευτή

Συνεκτιιιώνται:

• οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου 

ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

• οι αναγνωρισμένοι τίτλοι που αποδεικνύουν τη γνώση μιας ξένης γλώσσας των 

κρατών μελών της Ε.Ε.

• η εμπειρία και ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας ευκαιριών.

> Διευθυντής Κατάρτισης

Ο Διευθυντής Κατάρτισης απαιτείται:

• να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

• να διαθέτει

S είτε αποδεδειγμένη τετραετή εκπαιδευτική εμπειρία στην κατάρτιση 

ενηλίκων. Στην περίπτωση που η εκπαιδευτική εμπειρία είναι διδακτική, 

θα πρέπει να βεβαιώνεται για κάθε έτος διδασκαλία τουλάχιστον 150 

ωρών.

■S είτε αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τεσσάρων ετών μετά το 

πέρας των σπουδών του σε θέματα συναφή με την εξειδίκευση του 

Κ.Ε.Κ. εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον έτος να είναι εκπαιδευτική 

εμπειρία, όπως αυτή προσδιορίζεται παραπάνω.
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• να μην έχει οποιασδήποτε μορφής σχέση με άλλο Κ.Ε.Κ., εκτός αυτής του 

εκπαιδευτή

Συνεκτιιιώνται:

• οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τις δραστηριότητες 

ή/ και την εξειδίκευση του Κ.Ε.Κ.

• οι αναγνωρισμένοι τίτλοι που αποδεικνύουν τη γνώση μιας ξένης γλώσσας των 

κρατών μελών της Ε.Ε.

• η ειδική εκπαίδευση (εκπαίδευση εκπαιδευτών)

• η εμπειρία και ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας ευκαιριών

> Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος

Τα Κ.Ε.Κ. πρέπει να δηλώνουν έναν Εκπαιδευτικό Υπεύθυνο για κάθε θεματικό

πεδίο στο οποίο επιθυμούν να πιστοποιηθούν.

Ο Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος απαιτείται:

• να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής σε αντικείμενο 

συναφές με την εξειδίκευση του Κ.Ε.Κ.

• να έχει εκπαιδευτική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών μετά το πέρας των 

σπουδών στην κατάρτιση ενηλίκων, σε αντικείμενο συναφές με το θεματικό πεδίο 

ή τον κλάδο στον οποίο δηλώνεται υπεύθυνος. Στην περίπτωση που η 

εκπαιδευτική εμπειρία είναι μόνο διδακτική, θα πρέπει να βεβαιώνεται για κάθε 

έτος διδασκαλία τουλάχιστον 150 ωρών

• να μην έχει οποιασδήποτε μορφής σχέση με άλλο Κ.Ε.Κ., εκτός αυτής του 

εκπαιδευτού

• να απασχολείται

'λ είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου 

διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους

■S είτε με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών τουλάχιστον ενός 

έτους.
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Συνεκτιμ,ώνται:

• οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε αντικείμενο συναφές με την εξειδίκευση του 

Κ.Ε.Κ.

• οι αναγνωρισμένοι τίτλοι που αποδεικνύουν τη γνώση μιας ξένης γλώσσας των 

κρατών μελών της Ε.Ε.

• η ειδική εκπαίδευση (εκπαίδευση εκπαιδευτών)

• η εμπειρία και ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας ευκαιριών

> Υπεύθυνος προώθησης στην απασχόληση

Τα Κ.Ε.Κ. υποχρεούνται να απασχολούν στην Κεντρική Δομή τους έναν Υπεύθυνο

προώθησης στην απασχόληση.

Ο Υπεύθυνος προώθησης στην απασχόληση απαιτείται:

• είτε να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή

αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής σχετικού με

ανθρώπινους πόρους ή με θέματα αγοράς εργασίας και να έχει επαγγελματική 

εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών μετά το πέρας των σπουδών σε θέματα 

επαγγελματικού προσανατολισμού ή αγοράς εργασίας ή διαχείρισης ανθρώπινων 

πόρων

• είτε να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή

αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και να έχει

επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών μετά το πέρας των σπουδών σε 

θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού ή αγοράς εργασίας ή διαχείρισης 

ανθρώπινων πόρων

• να μην έχει οποιασδήποτε μορφής σχέση με άλλο Κ.Ε.Κ., εκτός αυτής του 

εκπαιδευτού

• να απασχολείται

S είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου 

διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους

^ είτε με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών τουλάχιστον ενός 

έτους.
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Συνεκτιιιώνται:

• οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε αντικείμενο συναφές με την εξειδίκευση του 

Κ.Ε.Κ.

• οι αναγνωρισμένοι τίτλοι που αποδεικνύουν τη γνώση μιας ξένης γλώσσας των 

κρατών μελών της Ε.Ε.

• η εμπειρία και ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας ευκαιριών

> Προϊστάμενος Περιφέρειας

Τα Κ.Ε.Κ. Εθνικής Εμβέλειας υποχρεούνται να απασχολούν έναν Προϊστάμενο 

Περιφέρειας σε κάθε Διοικητική Περιφέρεια στην οποία διαθέτουν Παραρτήματα 

εκτός της Διοικητικής Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η Κεντρική Δομή του 

Κ.Ε.Κ.

Ο Προϊστάμενος Περιφέρειας απαιτείται:

• να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

• να διαθέτει

•S είτε τριετή επαγγελματική εμπειρία μετά το πέρας των σπουδών σε 

θέματα συναφή με τα θεματικά αντικείμενα του Κ.Ε.Κ.

■S είτε τριετή εκπαιδευτική εμπειρία μετά το πέρας των σπουδών στην 

κατάρτιση ενηλίκων. Στην περίπτωση που η εκπαιδευτική εμπειρία είναι 

μόνο διδακτική, θα πρέπει να βεβαιώνεται για κάθε έτος διδασκαλία 

τουλάχιστον 150 ωρών.

• να μην έχει οποιασδήποτε μορφής σχέση με άλλο Κ.Ε.Κ., εκτός αυτής του 

εκπαιδευτού

• να απασχολείται

'λ είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου 

διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους

'λ είτε με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών τουλάχιστον ενός 

έτους.
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Συνεκτιιιώνται:

• οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τις δραστηριότητες 

ή/ και την εξειδίκευση του Κ.Ε.Κ.

• οι αναγνωρισμένοι τίτλοι που αποδεικνύουν τη γνώση μιας ξένης γλώσσας των 

κρατών μελών της Ε.Ε.

• η εμπειρία και ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας ευκαιριών

> Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης

Τα Κ.Ε.Κ. Εθνικής Εμβέλειας υποχρεούνται να απασχολούν έναν Συντονιστή

Ενεργειών Κατάρτισης σε κάθε Διοικητική Περιφέρεια, εκτός της Διοικητικής

Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η Κεντρική Δομή του Κ.Ε.Κ.

Ο Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης απαιτείται:

• να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

• να έχει εκπαιδευτική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών μετά το πέρας των 

σπουδών στην κατάρτιση ενηλίκων, σε αντικείμενο συναφές με την εξειδίκευση 

του Κ.Ε.Κ. Στην περίπτωση που η εκπαιδευτική εμπειρία είναι μόνο διδακτική, 

θα πρέπει να βεβαιώνεται για κάθε έτος διδασκαλία τουλάχιστον 150 ωρών

• να μην έχει οποιασδήποτε μορφής σχέση με άλλο Κ.Ε.Κ., εκτός αυτής του 

εκπαιδευτού

• να απασχολείται

S είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου 

διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους

^ είτε με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών τουλάχιστον ενός 

έτους.

Συνεκτιμώνται:

• οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τις δραστηριότητες 

ή/ και την εξειδίκευση του Κ.Ε.Κ.

• οι αναγνωρισμένοι τίτλοι που αποδεικνύουν τη γνώση μιας ξένης γλώσσας των 

κρατών μελών της Ε.Ε.

• η ειδική εκπαίδευση (εκπαίδευση εκπαιδευτών)

• η εμπειρία και ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας ευκαιριών
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> Διοικητικό Προσωπικό

Στα Κ.Ε.Κ. Εθνικής Εμβέλειας πρέπει να απασχολούνται κατ’ ελάχιστον τρία άτομα 

διοικητικό προσωπικό στην Κεντρική Δομή του Κ.Ε.Κ. και κατ’ ελάχιστον ένα άτομο 

σε κάθε Παράρτημα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

Στο προαναφερόμενο Διοικητικό προσωπικό δεν συμπεριλαμβάνεται ο Διευθυντής 

Κ.Ε.Κ., ο Διευθυντής Κατάρτισης, οι Εκπαιδευτικοί Υπεύθυνοι, ο Υπεύθυνος 

προώθησης στην απασχόληση, ο Προϊστάμενος Περιφέρειας και ο Συντονιστής 

Ενεργειών Κατάρτισης.

Στα Κ.Ε.Κ. Περιφερειακής Εμβέλειας πρέπει να απασχολούνται κατ’ ελάχιστον ένα 

άτομο διοικητικό προσωπικό στην Κεντρική Δομή του Κ.Ε.Κ. και κατ’ ελάχιστον ένα 

άτομο διοικητικό προσωπικό σε κάθε Παράρτημα, με σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας αορίστου χρόνου.

Στο προαναφερόμενο Διοικητικό προσωπικό δεν συμπεριλαμβάνεται ο Διευθυντής 

Κ.Ε.Κ., ο Διευθυντής Κατάρτισης, οι Εκπαιδευτικοί Υπεύθυνοι και ο Υπεύθυνος 

προώθησης στην απασχόληση.

III. Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Τα Κ.Ε.Κ. χρησιμοποιούν εκπαιδευτές που ανήκουν στο Μητρώο Εκπαιδευτών του 

Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Εάν ο εκπαιδευτής είναι δημόσιος υπάλληλος, για 

την ανάληψη της συγκεκριμένης συμβατικής υποχρέωσης για τη διδασκαλία και την 

εκτέλεση της, απαιτείται ως προϋπόθεση η ύπαρξη της άδειας που προβλέπεται στο 

άρθρο 31 του Ν. 2693/1999 (ΦΕΚ 19/Α/9-2-99). IV.

IV. Κτιοιακή Υποδοαή

Το Κ.Ε.Κ. Εθνικής Εμβέλειας πρέπει να έχει συνολικό καθαρό εμβαδόν τουλάχιστον 

700 τ.μ. Ο ανωτέρω συνολικός χώρος κατανέμεται ως εξής:

• Στη Διοικητική Περιφέρεια που βρίσκεται η Κεντρική Δομή: 400τ.μ., σε μία ή 

περισσότερες Δομές.

• Σε δύο τουλάχιστον επιπλέον Διοικητικές Περιφέρειας: 150 τ.μ. σε κάθε 

Διοικητική Περιφέρεια.
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Το Κ.Ε.Κ. Περιφερειακής Εμβέλειας πρέπει να έχει συνολικό καθαρό εμβαδόν 

τουλάχιστον 200 τ.μ. και να στεγάζεται σε μία ή περισσότερες Δομές. Σε κάθε 

περίπτωση αποκλείονται Δομές Κατάρτισης με καθαρό εμβαδόν μικρότερο των 150 

τ.μ.

Αίθουσες διδασκαλίας

Κάθε Δομή πρέπει να διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας οι οποίες πρέπει να πληρούν τις 

ακόλουθες προδιαγραφές:

• Το καθαρό εμβαδόν δαπέδου κάθε αίθουσας διδασκαλίας πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 22 τ.μ.

• Η ελάχιστη επιφάνεια χώρου κάθε αίθουσας διδασκαλίας πρέπει να είναι 1,5 

τ.μ. ανά καταρτιζόμενο.

• Οι αίθουσες πρέπει να έχουν επαρκή άμεσο φυσικό φωτισμό, με φωτιστική 

επιφάνεια τουλάχιστον 10% της επιφάνειας της αίθουσας και επαρκή αερισμό 

μέσω εύχρηστων φεγγιτών ή ηλεκτρικών εξαεριστήρων ή κεντρικού 

συστήματος αερισμού (ανανέωσης του αέρα).

• Πρέπει επίσης να διαθέτουν κατάλληλο και ομοιόμορφο τεχνητό φωτισμό.

• Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για αίθουσες διδασκαλίας, υπόγειοι 

χώροι.

Χώροι διοίκησης

Κάθε Δομή πρέπει να διαθέτει έναν εξοπλισμένο χώρο Διοίκησης με καθαρό εμβαδόν 

δαπέδου τουλάχιστον 15 τ.μ. Στην Κεντρική Δομή του Κ.Ε.Κ. πρέπει να υπάρχει 

γραφείο Διευθυντή και Γραμματείας σε χωριστό ή ενιαίο εξοπλισμένο χώρο 

διοίκησης.

Κοινόχρηστοι χώροι

Όλες οι δομές πρέπει να διαθέτουν δικό τους χώρο διαλειμμάτων ανάλογο με τη 

δυναμικότητά τους.

Οι χώροι διαλειμμάτων πρέπει να είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμοι από τις 

αίθουσες διδασκαλίας. Η ελάχιστη επιφάνεια χώρου διαλειμμάτων πρέπει να είναι 0.8 

τ.μ. ανά καταρτιζόμενο.
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Εργαστήρια - Χώροι πρακτικής άσκησης

Τα εργαστήρια πρέπει κατ’ αρχήν να διαθέτουν τις κτιριολογικές προϋποθέσεις που 

ορίζονται για τις αίθουσες διδασκαλίας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει 

σχετική έγκριση από το Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Σ.Ε.Κ. & 

Σ.Υ.Υ.

Όπου οι εργαστηριακές συνθήκες το απαιτούν πρέπει να υπάρχουν πέραν του 

απαιτούμενου εργαστηριακού εξοπλισμού και συμπληρωματικές ειδικές 

προϋποθέσεις, όπως τοπικός φωτισμός, πρόσθετα μέτρα ασφαλείας και αερισμού, εάν 

υπάρχουν καύσεις ή υπάρχει παραγωγή πτητικών αερίων, και γενικά 

συμπληρωματικά μέτρα για την ασφαλή και αξιόπιστη πραγματοποίηση της 

εργαστηριακής άσκησης των καταρτιζομένων.

Εξοπλισμός

Κάθε Δομή πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τον παρακάτω εξοπλισμό:

• Ένα διαφανοσκόπειο και μια οθόνη προβολής για δυναμικότητα 50 

εκπαιδευόμενων

• Πίνακα ανά αίθουσα και εργαστήριο

• Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα

• Μία τηλεόραση για δυναμικότητα 100 εκπαιδευόμενων

• Ένα Video για δυναμικότητα 100 εκπαιδευόμενων

• Τραπέζια - Καθίσματα ανά αίθουσα, αναλόγου αριθμού με τη δυναμικότητα της 

αίθουσας και ανάλογων προδιαγραφών με αυτά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Όλα τα Κ.Ε.Κ. πρέπει να διαθέτουν, εκτός του εξοπλισμού των χώρων Διοίκησης, 

τον ακόλουθο εξοπλισμό σε κάθε Δομή:

• Δέκα προσωπικούς Η/Υ εφοδιασμένους με σκληρούς δίσκους τουλάχιστον 4 GB, 

συνδεδεμένους σε δίκτυο, με CD-ROM, κάρτες ήχου και γραφικών, ηχεία κλπ 

καθώς και εφαρμογές λογισμικού

• Έναν εκτυπωτή laser ή inkjet

• Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Κατά την υλοποίηση προγραμμάτων πληροφορικής πρέπει να εξασφαλίζεται ένας 

Η/Υ ανά δύο καταρτιζόμενους.
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3.5.3. Σύστημα Ελέγχου - Αξιολόγησης - Βαθμολόγησης
Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υπό πιστοποίηση Κ.Ε.Κ. γίνεται βάσει των

ακόλουθων τεσσάρων αξόνων κριτηρίων:

• Εμπειρία, Οργάνωση, Λειτουργία και Ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών

• Διευθυντικό και Επιστημονικό Προσωπικό

• Υλικοτεχνική Υποδομή

• Συνέντευξη από τον Διευθυντή Κατάρτισης

Κάθε άξονας κριτηρίων αποτελείται από επί μέρους κατηγορίες παραμέτρων με 

διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας και κλίμακα βαθμολογίας από 1 έως 100.

Η συνολική βαθμολογία κάθε Δομής Κατάρτισης συντίθεται από τέσσερις επιμέρους 

βαθμούς, οι οποίοι αποτυπώνουν την αξιολόγηση:

• της εμπειρίας, οργάνωσης, λειτουργίας και ποιότητας παρεχομένων 

υπηρεσιών της Δομής,

• του διευθυντικού και επιστημονικού προσωπικού της Δομής,

• της επάρκειας και ποιότητας της υλικοτεχνικής υποδομής,

• της συνέντευξης

Οι τέσσερις βαθμοί συμμετέχουν στη συνολική βαθμολογία με συντελεστές 

βαρύτητας που αποτυπώνονται στον επόμενο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Κ.Ε.Κ.

Κατηγορία Βαθμού Συντελεστής Βαρύτητας (βί)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

0,35

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 0,3

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 0,3
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 0,05

Μ = 0,35 A + 0 ,3 Β + 0 ,3 Γ + 0,05 Δ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Κ.Ε.Κ.

Η βαθμολογία του κάθε υπό πιστοποίηση Κ.Ε.Κ. προκύπτει ως μέσος όρος των 

βαθμών όλων των πιστοποιημένων Δομών Κατάρτισης και υπολογίζεται με βάση τον 

ακόλουθο τύπο :

ΒΑΘΜΟΣ Κ.Ε.Κ. βΚΕ|< = ΔΟΜΗΣ ι
ι=1
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Τα κριτήρια αξιολόγησης ελέγχονται αποτυπώνονται και βαθμολογούνται κατά 

περίπτωση σε κάθε Δομή Κατάρτισης ξεχωριστά, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΤΡΟΠΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΙΤΉΡΙΩΝ Κατηγορία Βαθμού Κεντρική
Δομή

Παράρτημα σε άλλη 
Διοικητική

Περιφέρεια από αυτήν της 
Κεντρικής Δομής

Α. Εκπαιδευτική εμπειρία - 
Οργάνωση, λειτουργία και Ποιότητα 
παρεχόμενων υπηρεσιών

A. 1. Εκπαιδευτική εμπειρία X X
Α.2. Οργάνωση, λειτουργία και Ποιότητα 
παρεχόμενων υπηρεσιών X

Β. Ανθρώπινο Δυναμικό

Β. 1. Διευθυντής Κατάρτισης X
Β.2. Διευθυντής Κ.Ε.Κ. X

Β.3.

Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος X
Προϊστάμενος Περιφέρειας X
Συντονιστής Ενεργειών 
Κατάρτισης X

Β.4. Ειδικός σε κοινωνικά ευαίσθητες 
ομάδες X

Β.5. Υπεύθυνος προώθησης στην 
απασχόληση X

Γ. Υλικοτεχνική Υποδομή Γ. Κτιριακή υποδομή/ εξοπλισμός X X
Δ. Συνέντευξη Δ. Συνέντευξη X

Η βαθμολογία κάθε Δομής Κατάρτισης προκύπτει από τους επιμέρους βαθμούς της 

Δομής και από μεταφορά των λοιπών βαθμών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Κατηγορία Βαθμού Κεντρική
Δομή

Παράρτημα σε άλλη 
Διοικητική

Περιφέρεια από αυτήν της 
Κεντρικής Δομής

Α. Εκπαιδευτική εμπειρία - 
Οργάνωση, λειτουργία και 
Ποιότητα παρεχόμενων 
υπηρεσιών

A. 1. Εκπαιδευτική εμπειρία βΑ, βΑ,

Α.2. Οργάνωση, λειτουργία και Ποιότητα 
παρεχόμενων υπηρεσιών βΑ2 μεταφορά

Β. Ανθρώπινο Δυναμικό

Β. 1. Διευθυντής Κατάρτισης βΒ, μεταφορά
Β.2. Διευθυντής Κ.Ε.Κ. βΒ; μεταφορά

Β.3.

Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος βΒ3 μεταφορά

Προϊστάμενος Περιφέρειας βΒ3

Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης βΒ3
Β.4. Ειδικός σε κοινωνικά ευαίσθητες 
ομάδες βΒ4 μεταφορά

Β.5. Υπεύθυνος προώθησης στην 
απασχόληση βΒ5 μεταφορά

Γ. Υλικοτεχνική Υποδομή Γ. Κτιριακή υποδομή/ εξοπλισμός βΓ βΓ
Δ. Συνέντευξη Δ. Συνέντευξη _____ βΔ_____ μεταφορά

56



Κεφάλαιο 3

Στην περίπτωση που ένα Παράρτημα βρίσκεται στην ίδια Διοικητική Περιφέρεια με 

την Κεντρική Δομή τότε ως βαθμός βΑΙ (Εκπαιδευτική Εμπειρία) λαμβάνεται ο 

βαθμός της Κεντρικής Δομής. Στην περίπτωση που σε μια Διοικητική Περιφέρεια, 

εκτός από αυτή στην οποία βρίσκεται η Κεντρική Δομή, υπάρχουν περισσότερα από 

ένα (1) Παραρτήματα ως βαθμός βΑΙ (Εκπαιδευτική Εμπειρία) λαμβάνεται ο βαθμός 

της εκπαιδευτικής εμπειρίας στην συγκεκριμένη Περιφέρεια.

Ο βαθμός Β.3 υπολογίζεται στη βαθμολογία της Κεντρικής Δομής και των 

Παραρτημάτων κατά περίπτωση ως ακολούθως:

> Κεντρική Δομή και Παραρτήματα στη Διοικητική Περιφέρεια της 

Κεντρικής Δομής

Οι επιμέρους βαθμοί των Εκπαιδευτικών Υπευθύνων υπολογίζονται στην Κεντρική 

Δομή του Κ.Ε.Κ. και ο μέσος όρος των βαθμών αυτών μεταφέρεται στη βαθμολογία 

όλων των υπολοίπων υπό πιστοποίηση Δομών που βρίσκονται στην ίδια Διοικητική 

Περιφέρεια με την Κεντρική Δομή.

> Παραρτήματα σε άλλη Διοικητική Περιφέρεια

Ο επιμέρους βαθμός κάθε Προϊστάμενου Περιφέρειας και Συντονιστή Ενεργειών 

Κατάρτισης υπολογίζεται σε μια από τις Δομές της συγκεκριμένης Περιφέρειας. Οι 

επιμέρους βαθμοί των Εκπαιδευτικών Υπευθύνων μεταφέρονται από την Κεντρική 

Δομή και ως βαθμός Β.3 λαμβάνεται ο μέσος όρος των επιμέρους προαναφερόμενων 

βαθμών των Εκπαιδευτικών Υπεύθυνων, του Προϊστάμενου της εν λόγω Περιφέρειας 

και του Συντονιστή Ενεργειών Κατάρτισης. Ο βαθμός αυτός μεταφέρεται σε όλες τις 

υπό πιστοποίηση Δομές της συγκεκριμένης Περιφέρειας.

Ωστόσο, πέρα από το σύστημα αξιολόγησης που έχει θέσει το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και το 

οποίο αφορά την αρχική αξιολόγηση των δομών, προκειμένου να ενταχθούν στο 

σύστημα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, η προσπάθεια για 

διασφάλιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών συνεχίζεται με το σύστημα 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των Κ.Ε.Κ., το οποίο πραγματοποιείται ανά 

τακτές περιόδους.
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3.5.4. Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κ.Ε.Κ.
Το Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελματικής

Κατάρτισης 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.

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.

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: Οονάνωση και Λειτουονία 

Ενότητα 2: Παοεγόιιενη κατάρτιση 

Ενότητα 3: Ποοώθηση στην Απασγόληση

Σε κάθε ενότητα εξετάζονται και αξιολογούνται ποιοτικές παράμετροι και δείκτες.
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Ενότητα 1: Οονάνωση και Λειτουργία

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται και αξιολογούνται:

■ Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και ειδικότερα:

•S οι μηχανισμοί ενημέρωσης, πληροφόρησης και επιμόρφωσης του 

ανθρώπινου δυναμικού του Κ.Ε.Κ.

■S η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Κ.Ε.Κ.

■ Συναφείς δραστηριότητες - Διάδοση και Προβολή των δράσεων του Κ.Ε.Κ. 

και ειδικότερα:

S οι συναφείς δραστηριότητες του Κ.Ε.Κ.(έρευνες, μελέτες, κοινοτικά 

προγράμματα κλπ)

■S η διοργάνωση και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις, η δημοσιότητα και 

προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών του

■ Ενέργειες κατάρτισης που υλοποιούνται από το Κ.Ε.Κ. εκτός των Δομών του 

και ειδικότερα:

■S η εμπειρία του ΚΕΚ

■S η ολοκλήρωση των προγραμμάτων από τους εκπαιδευόμενους 

■S η απορρόφηση εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας

Ενότητα 2: Παοεγόιιενη κατάοτιση

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται και αξιολογούνται:

■ Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων κατάρτισης και ειδικότερα:

S η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για ενέργειες κατάρτισης που 

έχει υποβάλλει ο φορέας, από τους αρμόδιους φορείς 

'λ το σύστημα σχεδιασμού της κατάρτισης και η εφαρμογή του

■ Η υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάρτισης και 

ειδικότερα:

Όσον αφορά τους εκπαιδευόμενους εξετάζονται και αξιολογούνται:

S η συμμετοχή στο πρόγραμμα ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες 

κοινωνικά ομάδες

S το σύστημα επιλογής των εκπαιδευομένων

S η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των 

εκπαιδευομένων
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Κεφάλαιο 3

Όσον αφορά τους εκπαιδευτές εξετάζονται και αξιολογούνται:

S η εφαρμογή των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων

■S η παρακολούθηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτών από το Κ.Ε.Κ.

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό έργο εξετάζονται και αξιολογούνται:

•S η εμπειρία του Κ.Ε.Κ. στην υλοποίηση ενεργειών κατάρτισης 

S το ποσοστό των εκπαιδευομένων που ολοκλήρωσαν τα προγράμματα 

κατάρτισης του Κ.Ε.Κ.

S το ποσοστό των γυναικών που ολοκλήρωσαν τα προγράμματα 

κατάρτισης του Κ.Ε.Κ.

S το ποσοστό των εκπαιδευομένων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά 

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

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

πιστοποίησης δεξιοτήτων

S η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις και η συνεργασία 

του Κ.Ε.Κ. με αυτές

^ η παρακολούθηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

•S η ανάκληση των προγραμμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες
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Κεφάλαιο 3

Ενότητα 3: Προώθηση στην Απασγόληση

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται και αξιολογούνται:

■ Υπηρεσίες στήριξης των εκπαιδευομένων στην απασχόληση και ειδικότερα :

S η παρακολούθηση των καταρτιζόμενων μετά το πέρας της κατάρτισης 

'λ οι υπηρεσίες στήριξης

'λ η παροχή υπηρεσιών στήριξης προσαρμοσμένων στις ανάγκες των 

ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

■ Η απορρόφηση των εκπαιδευόμενων στην αγορά εργασίας και ειδικότερα:

S η απορρόφηση των εκπαιδευόμενων στην αγορά εργασίας 4 μήνες 

μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος 

■S η απορρόφηση των εκπαιδευόμενων που ανήκουν σε ευάλωτες 

κοινωνικά ομάδες στην αγορά εργασίας 4 μήνες μετά την ολοκλήρωση 

του προγράμματος

■S η απορρόφηση των εκπαιδευομένων γυναικών στην αγορά εργασίας 4 

μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος 

S η απορρόφηση των εκπαιδευομένων στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει 

πρακτική άσκηση

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:

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κ.Ε.Κ.

Κατηγορία Βαθμού Συντελεστής 
Βαρύτητας (βΐ)

Ενότητα 1 (Α.1.) Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου 0,2

Ενότητα 2: (Α.2.) Παρεχόμενη κατάρτιση 0,6

Ενότητα 3: (Α.3.) Προώθηση στην απασχόληση 0,2

ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Βαξιολόγησης-10,2Α. 1+0,6Α.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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Κεφάλαιο 3

Τα στοιχεία με τα οποία διαμορφώνονται οι δείκτες συγκεντρώνονται, 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 περίπτωση 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.

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην προσπάθεια για διασφάλιση της ποιότητας 

των υπηρεσιών εκπαίδευσης από τα Κ.Ε.Κ. διαδραματίζει και η διαδικασία που έχει 

ορίσει το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και η οποία αφορά την πιστοποίηση και την επιλογή των 

εκπαιδευτών των συγκεκριμένων προγραμμάτων.

3.5.5. Πιστοποίηση Εκπαιδευτών
Στην προσπάθεια για διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού περιεχομένου των 

προγραμμάτων κατάρτισης, το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. δημιούργησε το Μητρώο Εκπαιδευτών, 

στο οποίο εντάσσονται μόνο οι εκπαιδευτές που πληρούν συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις - όρους ως προς τα τυπικά προσόντα, την επαγγελματική και διδακτική 

τους εμπειρία.

Στο Μητρώο δεν δύνανται να ενταχθούν απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας σε υπηρεσίες πληρωμής, διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης των Δομών 

και των ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης.
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Κεφάλαιο 3

Επίσης δεν εντάσσονται εμπειρογνώμονες που εμπλέκονται σε διαδικασίες 

αξιολόγησης ενεργειών κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης.

> Για τους Εκπαιδευτές Σ.Ε.Κ. θεωρητικού μέρους της κατάρτισης

Υπογρεωτικά απαιτείται Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 

αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από αρμόδια όργανα 

ισοτιμιών και αποδεδειγμένη τριετής επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή 

δημόσιο τομέα συναφής με το αντικείμενο σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά την 

τελευταία πενταετία και μετά το πέρας των σπουδών.

Γίνονται επίσης δεκτός άλλος συναφής τίτλος σπουδών που επιτρέπει την άσκηση 

του επαγγέλματος εφόσον κατά το χρόνο απόκτησής του δεν λειτουργούσαν ή δεν 

λειτουργούν στην Ελλάδα αντίστοιχες σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για το εκπαιδευτικό προσωπικό me Πρωτοβάθιιιας, Δευτεροβάθμιας και 

Τριτοβάθιιιας Εκπαίδευσης, που διαθέτει τριετή, πλήρους απασχόλησης 

επαγγελματική εμπειρία στην εκπαίδευση, η οποία αποκτήθηκε κατά την τελευταία 

πενταετία, δεν απαιτείται διδακτική εμπειρία στην αρχική ή/ και συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση / κατάρτιση ενηλίκων.

Σε περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η αναγωγή της εμπειρίας του υποψήφιου σε 

έτη πλήρους απασχόλησης γίνεται ως εξής:

S Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 750 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν 

σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης.

Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 650 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε 

ένα έτος πλήρους απασχόλησης.

•S Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Τ.Ε.Ι., 500 διδακτικές ώρες

αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης.

S Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Α.Ε.Ι., 210 διδακτικές ώρες

αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης.

Για την πληρέστερη ενημέρωση του Μητρώου, στην περίπτωση που ο υποψήφιος 

διαθέτει έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τίτλους/ δικαιολογητικά καλείται 

να τους συνυποβάλλει:

• Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.

• Πτυχία/ βεβαιώσεις/ πιστοποιητικά παιδαγωγικής κατάρτισης ή και 

επιμόρφωσης
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• Βεβαιώσεις που τεκμηριώνουν επαγγελματική εμπειρία σχετική με τους 

ανθρώπινους πόρους.

• Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν επαγγελματική ή/ και διδακτική 

εμπειρία σε μία ή περισσότερες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

πληθυσμού.

• Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων συναφών με το αντικείμενο 

σπουδών, ή/ και την επαγγελματική/ διδακτική δραστηριότητα, ή/ και τη 

διαχείριση ανθρώπινων πόρων.

• Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών.

> Για τους Εκπαιδευτές Σ.Ε.Κ. πρακτικού μέρους της κατάρτισης

ΥποΥοεωτικά απαιτείται πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 

αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από αρμόδια όργανα 

ισοτιμιών και αποδεδειγμένη τριετής επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή 

δημόσιο τομέα συναφής με το αντικείμενο σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά την 

τελευταία πενταετία και μετά το πέρας των σπουδών.

Γίνονται επίσης δεκτός άλλος συναφής τίτλος σπουδών που επιτρέπει την άσκηση 

του επαγγέλματος εφόσον κατά το χρόνο απόκτησής του δεν λειτουργούσαν ή δεν 

λειτουργούν στην Ελλάδα αντίστοιχες σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
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Εφόσον οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται μπορούν να 

διαθέτουν εναλλακτικά:

• Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, τμημάτων 

μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης και τέσσερα έτη 

επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους, η 

οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία έξι έτη και μετά το πέρας των 

σπουδών τους.

• Πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Τεχνικού Λυκείου ή Τεχνικής 

Επαγγελματικής Σχολής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή Σχολής Μαθητείας του 

Ο.Α.Ε.Δ. ή ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής και πέντε έτη 

επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους, η 

οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία οκτώ έτη και μετά το πέρας των 

σπουδών τους.

• Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου και έξι έτη 

επαγγελματική εμπειρία ταυτόσημη με το αντικείμενο της ειδικότητάς 

τους, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία εννέα έτη.

• Απολυτήριο 9ετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) και οκτώ έτη 

επαγγελματική εμπειρία ταυτόσημη με το αντικείμενο της ειδικότητάς 

τους, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία δώδεκα έτη.

• Απολυτήριο Δημοτικού (με χρονολογία απόκτησης πριν το 1977) και 

δέκα έτη επαγγελματική εμπειρία ταυτόσημη με το αντικείμενο της 

ειδικότητάς τους, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία δεκατέσσερα 

έτη .

• Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία 100 ωρών στην αρχική ή/ και 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση / κατάρτιση ενηλίκων, η οποία αποκτήθηκε 

κατά τα τελευταία τρία έτη.
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> Για τους Εκπαιδευτές Σ.Ε.Κ. βασικών δεξιοτήτων στη χρήση

πληροφορικής

Υπογρεωτικά απαιτούνται:

• Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τμημάτων Πληροφορικής της 

ημεδαπής ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος 

από αρμόδια όργανα ισοτιμιών ή

• Βεβαίωση εγγραφής στην Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και 

Πληροφορικής με την ιδιότητα του τακτικού ή πάρεδρου ή δόκιμου 

μέλους. Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία με την 

ιδιότητα του πάρεδρου ή δόκιμου μέλους, υποχρεούνται επιπρόσθετα να 

αποκτήσουν δίπλωμα κατάρτισης στους Η/Υ αναγνωρισμένο από την 

Ε.Ε., όταν οριστικοποιηθούν οι όροι και οι διαδικασίες χορήγησής του, 

ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο δίπλωμα ή

• Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ. Τομέα 

Πληροφορικής) ή άλλα πτυχία Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένος από αρμόδια όργανα ισοτιμιών (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. κλπ.) 

και επιπροσθέτως δίπλωμα κατάρτισης στους Η/Υ αναγνωρισμένο από 

την Ε.Ε., ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο δίπλωμα.

• Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία 150 ωρών στην αρχική ή/ και 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση / κατάρτιση ενηλίκων ή/ και τυπική 

εκπαίδευση η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία τρία έτη.

Εκτός των εκπαιδευτών που διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα, στη κατηγορία των 

εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ. «βασικών δεξιοτήτων στη χρήση πληροφορικής» εντάσσονται οι 

εκπαιδευτές του Τομέα Πληροφορικής.
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4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ Κ.Ε.Κ.

4.1. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ως αρμόδιο για τις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας έχει αναλάβει 

ενεργό συντονιστικό ρόλο σε όλες τις ενέργειες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης που υλοποιούνται στα πλαίσια των Τομεακών και Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Στην κατεύθυνση αυτή, και σε μια προσπάθεια για 

τη συστηματοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης Προγραμμάτων κατάρτισης 

ανέργων και εργαζόμενων και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών κατάρτισης, σχεδιάστηκε το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών 

Κατάρτισης (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.). Η ανάπτυξη του Ε.Σ.Δ.Ε.Κ. αποσκοπεί στη βελτίωση και 

ποιοτική αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης, μέσω:

■ θέσπισης κριτηρίων αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προτάσεων, της 

μεθοδολογίας και των υλοποιούμενων ενεργειών κατάρτισης

■ σύνδεσης της κατάρτισης με τις Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και 

τις Ενέργειες Προώθησης στην Απασχόληση

■ εξασφάλισης της διαχειριστικής προσαρμογής των ενεργειών κατάρτισης στις 

απαιτήσεις του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

■ εφαρμογής καινοτόμων διδακτικών μεθόδων και βελτίωσης της 

λειτουργικότητας των ενεργειών κατάρτισης

Αναλυτικότερα, μέσα από το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης 

καθορίζονται:

■ οι προδιαγραφές για το σχεδίασμά και την υλοποίηση και συγκεκριμένα οι 

βασικές αρχές που θα πρέπει να τηρούνται κατά το σχεδίασμά και τη δόμηση 

του προγράμματος κατάρτισης, κατά την επιλογή της εκπαιδευτικής μεθόδου 

και των εκπαιδευτικών τεχνικών, καθώς και κατά τη διενέργεια της πρακτικής 

άσκησης
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■ οι εκπαιδευτικοί όροι των προγραμμάτων κατάρτισης, οι οποίοι 

διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία του προγράμματος

■ οι όροι και οι προϋποθέσεις επιλογής και αξιολόγησης των καταρτιζόμενων

■ οι γενικοί κανόνες επιλεξιμότητας και ελέγχου των δαπανών σε επίπεδο 

τελικών αποδεκτών, τελικών δικαιούχων και διαχειριστικών αρχών, καθώς και 

οι ειδικοί κανόνες σχετικά με έργα που υλοποιούνται από τελικούς 

δικαιούχους χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο

■ τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων (πληρότητα, επιλεξιμότητα, τεχνική 

αξιολόγηση), καθώς και των υλοποιούμενων προγραμμάτων (καθορισμένοι 

δείκτες εκροών, ποιοτικά κριτήρια)

■ οι κανόνες των διαδικασιών πληροφόρησης και δημοσιότητας

4.1.1. Προδιαγραφές Κατάρτισης
Τα προγράμματα κατάρτισης αποτελούνται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Η 

αναβάθμιση της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης εξασφαλίζεται με την 

εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων στο σχεδίασμά και στην υλοποίηση των 

προγραμμάτων. Η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων ως 

προς το θεωρητικό μέρος και την πρακτική άσκηση ακολουθεί τη σύγχρονη διεθνή 

εμπειρία και βασίζεται στις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων. Ειδικότερα ως προς το 

σχεδίασμά και μεθοδολογία ακολουθούνται τα εξής:

1. Σγεδιασιαχ

Ο σωστός σχεδιασμός και η δόμηση του προγράμματος 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 καταρτιζομένων, 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
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• η επιλογή του θεματικού περιεχομένου και η δόμηση 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 επιχειρήσεων για την εξασφάλιση θέσεων πρακτικής άσκησης 

των καταρτιζόμενων σε σχέση με το αντικείμενο κατάρτισης

• η προβλεπόμενη αξιολόγηση του προγράμματος.

2. Εκπαιδευτική Μέθοδος και εκπαιδευτικές τεχνικές

Η μεθοδολογία πρέπει να βασίζεται 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 χρησιμοποιούνται δεν είναι τόσο η εισήγηση, όσο κυρίως 

εκείνες που αναπτύσσουν την ενεργητική συιιιιετογή των καταρτιζομένων, όπως οι 

μελέτες περίπτωσης, οι μικρές πρακτικές εργασίες, το παίξιμο ρόλων, ο διάλογος, οι 

απαντήσεις σε ερωτήσεις, η εκμαίευση, η προσομοίωση, η συζήτηση σε μικρές 

ομάδες. Οι τεχνικές αυτές πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με το αντικείμενο και τους 

στόχους της διδακτικής ενότητας, το επίπεδο 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 πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα 

από τον φορέα κατάρτισης, ώστε να εξασφαλίζεται η συνάφειά της με το θεωρητικό 

μέρος του προγράμματος και να παρέχεται η δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να 

έλθουν σε επαφή με τους πραγματικούς όρους και τις συνθήκες άσκησης του 

επαγγελματικού αντικειμένου στο οποίο καταρτίζονται.

Για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης είναι απαραίτητη η σύναψη εταιρικών 

σχέσεων με επιχειρήσεις ή οργανισμούς του αντίστοιχου κλάδου / τομέα. Η πρακτική 

άσκηση στις επιχειρήσεις θα πρέπει να σχεδιάζεται μαζί με τον υπεύθυνο της
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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 της υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις δίδεται μόνον για 

τα αντικείμενα κατάρτισης για τα οποία, παρά τις προσπάθειες του φορέα 

υλοποίησης, δεν προσφέρονται θέσεις πρακτικής άσκησης από επιχειρήσεις και 

εφόσον υπάρχουν πιστοποιημένα ή θεσμοθετημένα επαγγελματικά εργαστήρια, τα 

οποία διαθέτουν οι φορείς υλοποίησης. Στις περιπτώσεις αυτές η πρακτική άσκηση 

υλοποιείται στα συγκεκριμένα εργαστήρια.

4.1.2. Κοινοί Εκπαιδευτικοί Όροι
1. Κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι υποχρεωτική η παρουσία 

εκπαιδευτή στον χώρο στον οποίο αυτή διενεργείται. Όταν η πρακτική άσκηση 

υλοποιείται σε επιχείρηση, διδάσκων εκπαιδευτής είναι ο ορισμένος από την 

επιχείρηση εργαζόμενος με εμπειρία σχετική με το αντικείμενο κατάρτισης.

2. Η συνολική διάρκεια της κατάρτισης για κάθε ημέρα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 8 

ώρες, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων. Η ημερήσια διάρκεια υλοποίησης 

κάθε προγράμματος είναι για το θεωρητικό μέρος κατά μέγιστο 6 ώρες 

συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων. Η διάρκεια του πρακτικού μέρους δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τις 6 ώρες, όταν πραγματοποιείται στις δομές του Κ.Ε.Κ., 

εφόσον διαθέτουν πιστοποιημένες εργαστηριακές δομές, και τις 8 ώρες όταν 

πραγματοποιείται στις επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων.

3. Η ημερήσια εκπαίδευση ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 21η ώρα.

4. Δεν επιτρέπεται η κατάρτιση κατά τις Κυριακές και επίσημες αργίες.

5. Οι καταρτιζόμενοι υποβάλλονται σε αξιολόγηση τόσο κατά τη 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 καταρτιζόμενους.

6. Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων σε ποσοστό 10% της συνολικής 

διάρκειας του προγράμματος. Το καταβαλλόμενο εκπαιδευτικό επίδομα, όπου 

προβλέπεται, πρέπει να αντιστοιχεί στις ώρες παρακολούθησης του 

προγράμματος. Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω του 

10% του συνολικού αριθμού των ωρών του προγράμματος δεν δικαιούνται
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οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους χορηγείται βεβαίωση κατάρτισης. Ειδικά για 

τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία οι καταρτιζόμενοι είναι άτομα με ειδικές 

ανάγκες το ποσοστό απουσιών αυξάνεται στο 20% μετά από αιτιολογία και σε 

συνεννόηση με τον καταρτιζόμενο.

7. Για κάθε ενέργεια κατάρτισης είναι υποχρεωτική η παροχή στους καταρτιζόμενους 

του απαιτούμενου, κατάλληλου και εύχρηστου εκπαιδευτικού υλικού.

8. Σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται από πιστοποιημένες δομές των 

Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης ακολουθείται η άντληση των απαιτούμενων 

εκπαιδευτών από το «Μητρώο Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης».

9. Επιτρέπεται η αντικατάσταση των εκπαιδευτών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

προγράμματος κατάρτισης, μόνον εφ’ όσον οι εκπαιδευτές αντλούνται από το 

«Μητρώο Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» του 

ΕΚΕΠΙΣ και πληρούν τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα με τους 

αντικατασταθέντες.

4.1.3. Διαδικασία Επιλογής Καταρτιζόμενων
Η διαδικασία επιλογής των ατόμων που παρακολουθούν ένα πρόγραμμα κατάρτισης

περιλαμβάνει τον καθορισμό:

• Της διαδικασίας δημοσιοποίησης της ενέργειας κατάρτισης

• Της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους των υποψήφιων 

καταρτιζομένων

• Της διαδικασίας αξιολόγησης - επιλογής των καταρτιζομένων

• Του μηχανισμού αξιολόγησης - επιλογής των καταρτιζομένων

• Των κριτηρίων αξιολόγησης - επιλογής των καταρτιζομένων

❖ Κριτήρια επιλογής ανέργων καταρτιζόμενων

Για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων θα πρέπει να τηρούνται, 

κατά τη διαδικασία επιλογής των καταρτιζομένων, οι παρακάτω όροι και 

προϋποθέσεις:

1. Τήρηση των αρχών της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

2. Άντληση των υποψήφιων καταρτιζόμενων από τις καταστάσεις εγγεγραμμένων 

ανέργων του ΟΑΕΔ.
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3. Προτεραιότητα αναλόγως του χρόνου παραμονής στην ανεργία τηρούμενων 

αναλόγως των προτεραιοτήτων των κατευθυντήριων γραμμών της ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για την απασχόληση σχετικά με την πολιτική πρόληψης και 

καταστολής της ανεργίας.

4. Συνεργασία του φορέα κατάρτισης με τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης και 

ιδιαίτερα με τους εργασιακούς συμβούλους των Κ.Π.Α., ώστε κατά το δυνατόν να 

εξασφαλίζεται:

> Η εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε ανέργου.

> Το αποδεδειγμένο ενδιαφέρον κάθε υποψήφιου καταρτιζόμενου για την 

παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης.

> Η προτεραιότητα στους ανέργους εκείνους που δεν έχουν 

παρακολουθήσει κανένα πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία 

τριετία.

> Η ακριβής καταγραφή των λοιπών παραμέτρων που αφορούν στην 

οικονομική και κοινωνική κατάσταση του υποψήφιου καταρτιζόμενου.

> Η σύνδεση της κατάρτισης με τη βελτίωση της απασχολησιμότητας. 

Ειδικά για την επιλογή υποψήφιων καταρτιζομένων μελών ευπαθών κοινωνικά 

ομάδων σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης εφαρμόζονται τα γενικότερα κριτήρια που 

διατυπώθηκαν παραπάνω για τους ανέργους με την επιπρόσθετη εφαρμογή του 

κριτηρίου της «ωριμότητας» με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή επίτευξη κοινωνικής 

τους ενσωμάτωσης.

Όσον αφορά τους καταρτιζόμενους εργαζόμενους, βασικά κριτήρια επιλογής τους 

αποτελούν:

• Η συνάφεια της λαμβανόμενης κατάρτισης με το αντικείμενο εργασίας τους

• Η συνάφεια της λαμβανόμενης κατάρτισης και με τα ενδεχόμενα νέα 

καθήκοντά του στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης / οργανισμού.

• Η παρακολούθηση ενός προγράμματος κατάρτισης εντός του ιδίου έτους.

Εκτός από τις προσπάθειες που καταβάλλουν το κράτος και τα ποικίλα θεσμικά 

όργανα, προκειμένου να διασφαλίσουν ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, προς 

αυτήν την κατεύθυνση προσανατολίζονται και οι ίδιοι οι φορείς επαγγελματικής 

κατάρτισης, με ενέργειες που εμπλέκονται στο σχεδίασμά, στην υλοποίηση, στην 

παρακολούθηση και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Για το
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σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε μια πρωτογενής έρευνα σε πέντε Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης Εθνικής Εμβέλειας. Η έρευνα έγινε με τη βοήθεια 

ερωτηματολόγιου (που παρατίθεται στο Παράρτημα) και περιλάμβανε κυρίως 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου, οι οποίες αφορούσαν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν, 

υλοποιούν, παρακολουθούν και αξιολογούν τα εν λόγω Κ.Ε.Κ. τα εκπαιδευτικά τους 

προγράμματα. Από την έρευνα αυτή προέκυψαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα που 

παρατίθενται στη συνέχεια.

4.2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

4.2.1. Μέσα Έρευνας και Καταγραφής Τάσεων
Η ανίχνευση και καταγραφή των αναγκών κατάρτισης και εξειδίκευσης θεωρείται ως

ενέργεια πρωταρχικής σημασίας για την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης από τα 

ΚΕΚ της εν λόγω έρευνας. Μέσω της ανίχνευσης είναι δυνατή η καταγραφή των 

αναγκών και απαιτήσεων που προκύπτουν από την τεχνολογική εξέλιξη, τον 

αυξανόμενο ανταγωνισμό και την ανάπτυξη της οικονομίας. Από την καταγραφή 

αυτή προσδιορίζονται κυρίως:

• η απόκλιση που υπάρχει μεταξύ των προσόντων που απαιτούν οι θέσεις 

εργασίας και των αντίστοιχων ικανοτήτων που διαθέτουν οι εργαζόμενοι

• οι νέες ειδικότητες και τα νέα επαγγέλματα που εμφανίζονται από την 

τεχνολογική εξέλιξη και την είσοδο στην κοινωνία των πληροφοριών.

• οι εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν οι ομάδες στόχοι ώστε να συστοιχηθούν 

με τις νέες δυνατότητες και απαιτήσεις της απασχόλησης

• οι νέες εκπαιδευτικές μέθοδοι και μέσα που απαιτούνται για την παροχή 

σύγχρονων προγραμμάτων κατάρτισης εναρμονισμένων με τις τεχνολογικές 

εξελίξεις

Τα αποτελέσματα της ανίχνευσης των αναγκών κατάρτισης περιγράφουν και 

αναλύουν συγκεκριμένα προβλήματα θέσεων εργασίας κατά κλάδο και ειδικότητα 

και προσδιορίζουν την σκοπιμότητα σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων.

Τα στάδια προσδιορισμού της σκοπιμότητας εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης 

είναι:

• Ανίχνευση αναγκών, διεξαγωγή ερευνών, συνεργασίες

• Καταγραφή Αναγκών / Απαιτήσεων / Τάσεων Αγοράς Εργασίας

• Περιγραφή - Ανάλυση Επαγγελμάτων και Ειδικοτήτων
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• Σκοπιμότητα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κατάρτισης 

Στο προαναφερόμενο πλαίσιο αξιοποιούνται από τα εν λόγω Κ.Ε.Κ. όλοι οι 

μηχανισμοί ανίχνευσης της αγοράς εργασίας (σύνδεση με επιχειρήσεις, επιμελητήρια 

και Ο.Τ.Α.), μέσω των οποίων προσδιορίζονται οι ανάγκες της τοπικής αγοράς 

εργασίας σε επαγγέλματα. Για την καλύτερη ενημέρωσή τους σχετικά με τις ανάγκες 

της αγοράς, τα συγκεκριμένα Κ.Ε.Κ. αναζητούν πληροφόρηση από κάθε αρμόδιο 

φορέα (ΟΑΕΔ, ΕΣΥΕ, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, Ινστιτούτο Εργασίας 

ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ, Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού), είτε για να 

ενσωματώσουν τα στοιχεία που παρέχουν οι οργανισμοί στις μελέτες αγοράς που 

εκπονούν, είτε για να σχεδιάσουν τη στρατηγική τους αναφορικά με τα προγράμματα 

που πρόκειται να υλοποιήσουν. Στόχος τους είναι να παραμένουν ενημερωμένα για 

τις πραγματικές ελλείψεις και ανάγκες της αγοράς, τόσο σε κλαδικό όσο και σε 

τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε το περιεχόμενο των προγραμμάτων να είναι συναφές με τις 

ανάγκες κατάρτισης και οι καταρτιζόμενοι να προωθούνται προς τους τομείς 

παραγωγής όπου παρουσιάζονται ελλείψεις.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητάς τους σχετικά με την διερεύνηση των αναγκών 

της αγοράς εργασίας τα Κ.Ε.Κ. χρησιμοποιούν και τις παρακάτω πηγές:

> Υπηρεσίες - Οργανώσεις - Φορείς

• Ανακοινώσεις και κείμενα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

• Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης

• Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας

• Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (CEDEFOP)

• ΟΑΕΔ

• Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

• Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ

• Επιμελητήρια: (Επαγγελματικό, Βιοτεχνικό, Εμποροβιομηχανικό)

• Εργοδοτικές Οργανώσεις (Σύνδεσμος Βιομηχανιών, Σύνδεσμος

Εξαγωγέων, Εμπορικός Σύλλογος, Ομοσπονδία Βιοτεχνικών

Σωματείων)

• Διάφορες διευθύνσεις στο διαδίκτυο
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> Βιβλιογραφία

• Ειδικές εκδόσεις σχετικές με τα θεματικά πεδία του κάθε ΚΕΚ

• Αποδελτίωση εφημερίδων και περιοδικών (σε καθημερινή βάση) 

Επίσης, εκτός από τις μελέτες αγοράς εργασίας και τη διασύνδεση με τους 

μηχανισμούς ανίχνευσης αναγκών της αγοράς εργασίας, τα Κ.Ε.Κ. χρησιμοποιούν τις 

εξής μεθόδους:

> Πληροφόρηση από αρμόδια όργανα εργοδοτών και εργαζομένων

Η διαδικασία αυτή γίνεται μέσω συναντήσεων φορέων των εν λόγω Κ.Ε.Κ. με τα 

Επιμελητήρια, Φορείς εργοδοτών, Συνδικαλιστικούς φορείς εργαζομένων, Συλλόγους 

επιστημόνων κ.λ.π. Στις συναντήσεις αυτές επιδιώκεται να αναδειχθούν οι ανάγκες 

της αγοράς εργασίας όπως αυτές συνειδητοποιούνται από τους εκπροσώπους των 

κοινωνικών εταίρων. Η πληροφόρηση αυτή αφού καταγραφεί από το κάθε Κ.Ε.Κ. 

αποτελεί υλικό που ελέγχεται και διασταυρώνεται, έτσι ώστε να κωδικοποιηθεί και να 

αποτελέσει αντικείμενο του σχεδιασμού των προγραμμάτων κατάρτισης.

> Αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων των οιιάδων στόγου.

Η διαδικασία αυτή γίνεται μέσω της επικοινωνίας με τα άτομα των ομάδων στόχου. Η 

επικοινωνία αυτή είναι πολύμορφη. Σχετίζεται με τις διαδικασίες επιλογής και τις 

προσωπικές συνεντεύξεις, την αξιοποίηση των εντύπων αξιολόγησης που 

συμπληρώνουν οι καταρτιζόμενοι και την πραγματοποίηση ατομικών ή ομαδικών 

συναντήσεων με αυτούς στη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων και μετά τη 

λήξη τους. Επίσης αξιοποιούνται δευτερογενή στοιχεία ερευνών, ρεπορτάζ και 

δημοσιότητας. Τέλος γίνονται και ειδικές συναντήσεις με εκπροσώπους αυτών των 

ομάδων στόχου. Μέσω των προαναφερόμενων διαδικασιών τα Κ.Ε.Κ. καταγράφουν 

στοιχεία για τις ιδιαιτερότητες των ομάδων στόχου, έτσι ώστε να διαμορφώνουν 

συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη άποψη για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε 

κατηγορίας, τις θέσεις εργασίας που μπορεί ευκολότερα να προσεγγίσει και το 

έλλειμμα εκπαιδευτικών προσόντων που έχει να καλύψει έτσι ώστε να προωθηθεί 

στην αγορά εργασίας.
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4.2.2. Μεθοδολογία Σχεδιασμού των Προγραμμάτων
Η μεθοδολογία σχεδιασμού των αναλυτικών προγραμμάτων περιλαμβάνει για τα

συγκεκριμένα Κ.Ε.Κ. έξι φάσεις:

> Προκαταρτικές ενέργειες σγεδιασαού 

Στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνονται:

• η συγκρότηση της ομάδας που θα είναι υπεύθυνη για το σχεδίασμά και την 

υλοποίηση του προγράμματος.

• η συλλογή του στατιστικού υλικού, μελετών, αναπτυξιακών σχεδίων, 

κλαδικών αναλύσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή και την εθνική 

οικονομία (δευτερογενή στοιχεία και πηγές).

• η γνωστοποίηση στο κοινό και, κυρίως, στους Ο.Τ.Α., στους εργοδότες και 

στα συνδικάτα της περιοχής, της πρόθεσης για το σχεδίασμά ενός 

προγράμματος κατάρτισης και η προσπάθεια για να εξασφαλισθεί η 

εμπλοκή τους στο πρόγραμμα.

• η χαρτογράφηση των δραστηριοτήτων της περιοχής: κύριοι κλάδοι 

οικονομικής δραστηριότητας, χωροταξική κατανομή παραγωγικών 

δραστηριοτήτων, φορείς τεχνικής, επαγγελματικής και γενικής εκπαίδευσης 

στην περιοχή.

> Προσδιορισιιός των ορίων της τοπικής αγοράς εργασίας 

Χρησιμοποιούνται τρία κριτήρια για τον ορισμό των ορίων μιας τοπικής αγοράς 

εργασίας.

• η δυνατότητα προσπέλασης στον τόπο εργασίας από τον τόπο κατοικίας.

• ο φόρτος των μετακινήσεων κατά τις ώρες έναρξης και περάτωσης της 

εργάσιμης ημέρας.

• η εξακρίβωση, βάσει ερωτηματολογίων, των περιοχών κατοικίας των 

εργαζομένων στις επιχειρήσεις μιας περιοχής.
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> Προσδιορισαός σκοπιιιότητας εφαοιιογής του προγράιιιιατος ιιέσω me 

καταγραφής των αναγκών me τοπικής αγοράς εργασίας και του καθορισαού 

της ομάδας στόγου.

Από την καταγραφή των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας προσδιορίζονται 

κυρίως:

• η απόκλιση που υπάρχει μεταξύ των προδιαγραφών των θέσεων εργασίας 

και των αντίστοιχων ικανοτήτων που διαθέτουν οι εργαζόμενοι

• η έλλειψη συγκεκριμένων ικανοτήτων, γνώσεων και προσόντων στην αγορά 

εργασίας

• οι νέες ειδικότητες και νέα επαγγέλματα που εμφανίζονται από την 

τεχνολογική εξέλιξη και την βιομηχανική ανάπτυξη

• οι νέες εκπαιδευτικές μέθοδοι και μέσα που απαιτούνται για την παροχή 

σύγχρονων προγραμμάτων κατάρτισης εναρμονισμένων με τις τεχνολογικές 

εξελίξεις.

> Ο προσδιορισιιός των ειδικών αναγκών της οιιάδας στόγου σε κατάρτιση

Η εκπαίδευση από τα συγκεκριμένα Κ.Ε.Κ. λαμβάνει υπόψη ειδικά χαρακτηριστικά 

της ομάδας που ενδεχομένως να την καθιστούν ευπαθή στην αγορά εργασίας. Στις 

περιπτώσεις αυτές το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμόζεται, ώστε να περιλάβει 

αντικείμενα ενισχυτικά.

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού προγράμματος και 

ομάδος- στόχου είναι αμφίδρομη. Είναι δυνατόν να καθορισθεί και το ουσιαστικό 

περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, δηλαδή το είδος της παρεχόμενης 

κατάρτισης, από την ύπαρξη μιας ομάδας του πληθυσμού με ειδικές εργασιακές 

δεξιότητες.
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> Καθορισυχκ στόγων προγράιιιιατος κατάρτισης 

Οι στόχοι ενός προγράμματος κατάρτισης καθορίζουν τα ποιοτικά και ποσοτικά 

στοιχεία, τα οποία περιγράφουν με ακρίβεια το αναμενόμενο τελικό αποτέλεσμα του 

προγράμματος κατάρτισης.

Τα ποσοτικά στοιχεία αφορούν τον βέλτιστο αριθμό των υπό κατάρτιση ατόμων σε 

συνδυασμό με το κόστος και τα διαθέσιμα μέσα για την παροχή της κατάρτισης.

Τα ποιοτικά στοιχεία αφορούν τις ικανότητες που αποκτούν οι καταρτιζόμενοι από τη 

συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης.

Για τον προσδιορισμό των ικανοτήτων, που πρόκειται να αποκτηθούν από τους 

καταρτιζόμενους, αναπτύσσεται από τα συγκεκριμένα Κ.Ε.Κ. της μελέτης το 

περίγραμμα της θέσης εργασίας που θα καλύψουν τα υπό κατάρτιση άτομα, καθώς 

και περίγραμμα του επιπέδου τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υπό 

κατάρτιση ατόμων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Το περίγραμμα θέσης εργασίας περιλαμβάνει:

• ανάλυση του αντικειμένου εργασίας

• περιγραφή καθηκόντων και ευθυνών που προκύπτουν από το αντικείμενο 

εργασίας

• προσδιορισμό του επιπέδου

Το περίγραμμα του επιπέδου εισόδου των υπό κατάρτιση ατόμων για τη συμμετοχή 

τους στο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και γνώσεις

• το βαθμό εξειδίκευσης

• το επίπεδο και το είδος της επαγγελματικής εμπειρίας.

Από τη συσχέτιση των δύο αυτών περιγραμμάτων (θέσης εργασίας και επιπέδου 

εισόδου) προσδιορίζονται τα επαγγελματικά προσόντα και οι ικανότητες που 

απαιτείται να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι μετά το τέλος της κατάρτισης για την 

επινόηση, εκτέλεση και έλεγχο ενός έργου ή μιας υπηρεσίας.
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Με βάση τα παραπάνω καθορίζονται οι στόχοι ενός προγράμματος κατάρτισης, οι 

οποίοι προδιαγράφουν συνοπτικά:

• το αναμενόμενο επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και προσόντων που 

πρόκειται να αποκτηθούν

• το αναμενόμενο επίπεδο εξειδίκευσης και εμπειρίας

• τη μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη των καταρτισθέντων.

> Προσδιορισιιός περιεγοιιένου προγράιιματος κατάρτισης 

Ο σχεδιασμός του περιεχομένου ενός προγράμματος κατάρτισης περιλαμβάνει την 

επιλογή, προγραμματισμό και οργάνωση των καταλληλότερων επιστημονικών 

γνώσεων για τη μεγιστοποίηση του βαθμού επίτευξης των στόχων ενός 

προγράμματος κατάρτισης.

Η ολοκληρωμένη γνώση από τον Υπεύθυνο Προγράμματος του εξωτερικού αλλά και 

εσωτερικού περιβάλλοντος, καθώς και η επιστημονική πληρότητα, σε συνδυασμό με 

τις τάσεις εξέλιξης του αντικειμένου της κατάρτισης, αποτελούν τους 

σημαντικότερους παράγοντες για τον αποτελεσματικό σχεδίασμά ενός προγράμματος 

κατάρτισης όσον αφορά τα Κ.Ε.Κ του δείγματος.

Κατά το σχεδίασμά ενός προγράμματος κατάρτισης προσδιορίζονται:

• το επιστημονικό αντικείμενο

'λ καθορισμός της έκτασης και του βάθους του επιστημονικού 

αντικειμένου που πρόκειται να εξετασθεί το θεματικό περιεχόμενο 

■S επιλογή και διαμόρφωση των θεματικών ενοτήτων του επιστημονικού 

αντικειμένου που πρόκειται να αναπτυχθεί 

S καθορισμός προτεραιοτήτων στην ανάπτυξη των θεματικών ενοτήτων 

S προσδιορισμός του χρόνου ανάπτυξης κάθε εξειδικευμένου θέματος

• η εκπαιδευτική μεθοδολογία

■S προσδιορισμός κύριων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών (θεωρία, 

πρακτική εξάσκηση, εργασίες κλπ)

■S προσδιορισμός ειδικών εκπαιδευτικών μέσων (οπτικοακουστικά 

συστήματα, βιβλία, σημειώσεις, όργανα, συσκευές κλπ)

• μεθοδολογία σχεδιασμού πρακτικής άσκησης
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Τα Κ.Ε.Κ. της έρευνας προσπαθούν να προσεγγίσουν τις επιχειρήσεις με τον 

καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο, έτσι ώστε να επιτύχουν μια αρμονική 

συνεργασία και με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης να ωφεληθούν τόσο οι 

καταρτιζόμενοι όσο και οι επιχειρήσεις.

Η μεθοδολογία προσέγγισης που ακολουθείται είναι η παρακάτω :

❖ Κατ' αρχήν, γίνεται διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών, όπως και των 

αναγκών σε προσωπικό, των συνεργαζομένων επιχειρήσεων. Η διερεύνηση 

αυτή γίνεται μέσω ερωτηματολογίων που συμπληρώνονται σε προσωπικές 

συνεντεύξεις.

❖ Στη συνέχεια, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις στις υποψήφιες 

επιχειρήσεις - ανάλογα με το πρόγραμμα κατάρτισης, έτσι ώστε οι 

καταρτιζόμενοι να γνωρίσουν το μελλοντικό χώρο της πρακτικής τους 

άσκησης και να σχηματίσουν μια πρώτη άποψη για τις θέσεις εργασίας που 

θα κληθούν να καλύψουν.

♦♦♦ Παράλληλα, αξιοποιείται το υπάρχον δυναμικό των επιχειρήσεων. Δίνεται η 

δυνατότητα στους εργαζόμενους της επιχείρησης να λειτουργήσουν 

εκπαιδευτικά, κατόπιν αμοιβής, και να παρουσιάσουν αναλυτικά στους 

καταρτιζόμενους την επιχείρηση και τις θέσεις εργασίας.

❖ Τέλος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διερεύνησης των αναγκών των 

επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών επισκέψεων, τοποθετούνται οι 

καταρτιζόμενοι στις αντίστοιχες θέσεις εργασίας για να πραγματοποιήσουν 

την πρακτική τους εκπαίδευση.
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4.3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης, εξετάζονται από 

τα ΚΕ.Κ. της έρευνας που πραγματοποιήθηκε διάφοροι παράγοντες (όπως η 

διαδικασία επιλογής των καταρτιζόμενων και των εκπαιδευτών, οι εκπαιδευτικές 

μέθοδοι και τα εκπαιδευτικά μέσα που εφαρμόζονται), προκειμένου να επιτυγχάνεται 

η προσφορά ολοένα και περισσότερο ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης. Πιο 

αναλυτικά, οι παράγοντες που εξετάζονται είναι οι κάτωθι:

4.3.1. Επιλογή Καταρτιζόμενων

• Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Κατά τη διαδικασία επιλογής τηρούνται από τα εν λόγω Κ.Ε.Κ. οι παρακάτω 

προϋποθέσεις:

• Τήρηση των αρχών της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών

• Υπολογισμός του χρόνου παραμονής στην ανεργία

• Διαπίστωση του πραγματικού ενδιαφέροντος κάθε υποψήφιου 

καταρτιζόμενου για την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης

• Καταγραφή των λοιπών παραμέτρων που αφορούν στην οικονομική και 

κοινωνική κατάσταση κάθε υποψήφιου καταρτιζόμενου

• Ειδικά κριτήρια επιλογής

Εκτός των προαναφερόμενων προϋποθέσεων εφαρμόζονται κριτήρια επιλογής που 

αποβλέπουν σε μια δίκαιη, αξιοκρατική και αντίστοιχη με τις απαιτήσεις του 

προγράμματος διαδικασία επιλογής, ώστε τελικώς οι επιλεγόμενοι να διαθέτουν 

υψηλό βαθμό εκπαιδευσιμότητας, να έχουν μια σχετικά ομοιογενή σχέση με το 

εκπαιδευτικό αντικείμενο και να δύνανται να αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες 

που προβλέπονται στο πρόγραμμα κατάρτισης. Αυτά τα ειδικά κριτήρια είναι τα εξής:

• Xpovoc ανεργίας: προτεραιότητα δίνεται σ’ αυτούς που έχουν μεγαλύτερο 

χρόνο ανεργίας

• Τίτλοι σπουδών: προτεραιότητα δίνεται σε υποψηφίους που οι ειδικότητες 

των σπουδών τους είναι συναφείς με το προτεινόμενο αντικείμενο κατάρτισης

• Προηγούιιενπ εργασιακή εμπειρία: λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη 

εργασιακή εμπειρία σε συναφή θέση απασχόλησης σε σχέση με το
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προτεινόμενο αντικείμενο κατάρτισης, αποκτημένη με οποιαδήποτε μορφή 

(εποχιακή απασχόληση, υποαπασχόληση κλπ)

• Συναφής επιιιόρφωση: συνυπολογίζεται η άτυπη επιμόρφωση, οι πρόσθετες 

γνώσεις και τα επιπλέον τυπικά προσόντα που έχουν συνάφεια με το 

αντικείμενο κατάρτισης αποκτημένα με οποιοδήποτε τρόπο

• Γνώση ξένων γλωσσών: συνυπολογίζεται η γνώση μιας ξένης γλώσσας

• Γνώση Η/Υ: εκτιμώνται βασικές γνώσεις και αρχές Η/Υ

• Στάση απέναντι στην εργασία: προτεραιότητα δίνεται σ’ αυτούς που έχουν 

πραγματικό ενδιαφέρον ένταξης στο εργασιακό περιβάλλον, διαθέτουν γνώση 

των όρων διεξαγωγής του επαγγέλματος και προτίθενται πραγματικά να το 

ασκήσουν, ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν χαρακτηριστικά προσωπικότητας που 

ταιριάζουν στο ζητούμενο επαγγελματικό προφίλ.

• Κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση: λαμβάνονται υπόψη επιπλέον 

δυσκολίες, όπως μέλη πολύτεκνων οικογενειών, έγγαμοι με παιδιά, ορφανοί, 

έχοντες υπό την προστασία τους Α.Μ.Ε.Α. κλπ.

❖ Μεθοδολογία Επιλογής

Η επιλογή των καταρτιζομένων στηρίζεται στην άμεση σύνδεση του Κ.Ε.Κ. με τα 

Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. και την εξατομικευμένη παρέμβαση 

υποστήριξης του άνεργου. Όπως προβλέπεται στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης 

Ενεργειών Κατάρτισης, οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν 

πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να εγγράφονται στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. 

και να περνούν από τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης μέσω των 

Κ.Π.Α. ή των Τοπικών Υπηρεσιών Απασχόλησης. Στην εξατομικευμένη προσέγγιση 

μέσω ειδικού ερωτηματολογίου διαπιστώνεται το πραγματικό ενδιαφέρον αλλά και η 

δυνατότητα παρακολούθησης του συγκεκριμένου αντικειμένου κατάρτισης και 

συντάσσεται από τον εργασιακό σύμβουλο του Κ.Π.Α. το ατομικό Σχέδιο Δράσης 

του ανέργου. Η επιλογή καταρτιζομένων από τα εν λόγω Κ.Ε.Κ. περιλαμβάνει τα 

εξής στάδια:

• Εξατομικευμένη παρέμβαση εκ μέρους των Κ.Π.Α.

• Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους των υποψηφίων καταρτιζομένων

• Διαδικασία αξιολόγησης - επιλογής των καταρτιζομένων
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• Λειτουργία μηχανισμού αξιολόγησης - επιλογής των καταρτιζόμενων και 

εφαρμογή κριτηρίων επιλογής που έχουν εκ των προτέρων προσδιοριστεί.

Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο του κάθε σταδίου είναι:

1. Εξατομικευμένη παρέμβαση εκ μέρους των Κ.Π.Α.

Τα εν λόγω Κ.Ε.Κ. δύο μήνες πριν την έναρξη υλοποίησης γνωστοποιούν την 

πρόθεσή τους να υλοποιήσουν πρόγραμμα κατάρτισης καθώς και το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης, στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης ή στην τοπική υπηρεσία του 

Ο.Α.Ε.Δ. του τόπου υλοποίησης του προγράμματος. Στη συνέχεια ζητούν από τις 

Υπηρεσίες αυτές την υπόδειξη ανέργων για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 

κατάρτισης. Από τους υποδειχθέντες ανέργους τα Κ.Ε.Κ. προβαίνουν στην τελική 

επιλογή στη βάση κριτηρίων που έχουν ορισθεί εκ των προτέρων.

Σε περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης των Κ.Π.Α. ή των τοπικών υπηρεσιών του 

Ο.Α.Ε.Δ. εντός μηνός, ή στην περίπτωση υπόδειξης μη επαρκούς αριθμού ανέργων, 

τα Κ.Ε.Κ. προβαίνουν σε ανοικτή πρόσκληση απευθυνόμενα στους ανέργους της 

περιοχής υλοποίησης του προγράμματος, διατηρώντας βέβαια την υποχρέωση να 

επιλέγουν κατά προτεραιότητα τους υποδειχθέντες από τα Κ.Π.Α. και τις Δημόσιες 

Υπηρεσίες Απασχόλησης.

Η ανοικτή πρόσκληση των ανέργων περιλαμβάνει τη δημοσιοποίηση του 

προγράμματος κατάρτισης με τα εξής μέσα και πρακτικές:

• Καταχώρηση στον ημερήσιο τύπο

• Καταχώρηση στο δικτυακό τόπο των Κ.Ε.Κ.

• Ενημέρωση φορέων εργοδοτών, εργαζομένων, εκπροσώπων κοινωνικών 

ομάδων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

• Ενημέρωση με προσωπική πληροφόρηση σε επιλεγμένα άτομα που 

εντάσσονται στον πληθυσμό-στόχο του προγράμματος, μέσω της Μονάδας 

Προώθησης στην Απασχόληση των Κ.Ε.Κ.

Το κείμενο της δημοσιοποίησης περιγράφει με σαφήνεια το σκοπό, το εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο, το χρονικό προγραμματισμό και τον τόπο υλοποίησης του 

προγράμματος κατάρτισης καθώς επίσης τα κύρια χαρακτηριστικά της ομάδας- 

στόχου, τις παροχές προς τους καταρτιζόμενους, και τη διαδικασία υποβολής αίτησης 

- δικαιολογητικών στο φορέα υλοποίησης.
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Ον υποψήφιοι καταρτιζόμενοι που προσέρχονται στα Κ.Ε.Κ. από δημοσιότητα 

απευθύνονται προηγουμένως στα Κ.Π.Α. ώστε και αυτοί να περνούν από την 

διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

2. Μέτρα για την προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών

Η αρχή των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση ενσωματώνεται στα κριτήρια επιλογής 

των Κ.Ε.Κ. της έρευνας και στις προτεραιότητες που τηρούνται για την επιλογή των 

καταρτιζόμενων, καθώς προβλέπεται ένα αυξημένο ποσοστό συμμετοχής των 

γυναικών και των ειδικών κοινωνικών ομάδων.

Κατά τις διαδικασίες δημοσιότητας του προγράμματος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 

ενημέρωση φορέων που υποστηρίζουν τη γυναικεία απασχόληση έτσι ώστε να 

πληροφορηθούν έγκαιρα γυναίκες για την υλοποίηση του προγράμματος και 

ειδικότερα για τις απαιτούμενες ενέργειες εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σ’ 

αυτό. Αντίστοιχη έμφαση δίνεται στην ενημέρωση των ειδικών κοινωνικών ομάδων.

3. Διαδικασία αξιολόγησης - επιλογής των καταρτιζόμενων

Μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης - επιλογής επιδιώκεται να διασφαλισθεί η 

αντικειμενική μέτρηση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των προσόντων όλων των 

υποψήφιων καταρτιζομένων έτσι ώστε να επιλέγονται άτομα που διαθέτουν τα 

αναγκαία για κάθε πρόγραμμα χαρακτηριστικά.

Για την επιλογή των καταρτιζομένων ακολουθείται η εξής διαδικασία από τα 

συγκεκριμένα Κ.Ε.Κ.:

• Συγκροτείται η Επιτροπή Επιλογής που έχει την ευθύνη επιλογής των 

καταρτιζομένων.

• Εξετάζεται η πληρότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, συγκροτείται 

η λίστα υποψηφίων - καταρτιζομένων, εξάγεται η βαθμολογία του καθενός 

βάσει των στοιχείων της αίτησης και καταχωρούνται τα στοιχεία στο ειδικό 

μηχανογραφικό πρόγραμμα εξαγωγής αποτελεσμάτων επιλογής.

• Πραγματοποιείται προσωπική συνέντευξη με κάθε υποψήφιο καταρτιζόμενο. 

Η συνέντευξη είναι ατομική και διενεργείται από την Επιτροπή Επιλογής με 

σκοπό να επικυρωθεί η ακρίβεια των αναγραφόμενων στην αίτηση στοιχείων 

αλλά κυρίως να αξιολογηθούν ποιοτικά γνωρίσματα της προσωπικότητας του 

υποψηφίου Χρησιμοποιείται η τεχνική της συνέντευξης ανοικτού τύπου έτσι
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ώστε στη βάση προκαθορισμένων ερωτήσεων γενικού περιεχομένου να γίνουν 

περαιτέρω ερωτήσεις ειδικού ενδιαφέροντος για να εξετασθούν οι παρακάτω 

παράμετροι:

■S Ενδιαφέρον για το επάγγελμα, δηλαδή διερεύνηση αν γνωρίζει το 

αντικείμενο κατάρτισης και το επάγγελμα στο οποίο αναφέρεται.

'λ Γνώση των όρων και συνθηκών του επαγγέλματος, όπως είναι οι 

σχέσεις εργασίας αμοιβές και οι προοπτικές ανέλιξης 

'λ Επιδίωξη για την άσκηση του επαγγέλματος, δηλαδή διερεύνηση αν 

διαθέτει πραγματική πρόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος και 

αν έχει κάνει πρακτικές ενέργειες σ’ αυτήν την κατεύθυνση 

S Δυνατότητα ένταξης σε ομαδική λειτουργία, δηλαδή διερεύνηση αν 

έχει δυνατότητα συμμετοχής σε ομαδική λειτουργία όπως ένα 

πρόγραμμα κατάρτισης, σε ότι αφορά τις σχέσεις με καταρτιζόμενους- 

εκπαιδευτές, αλλά και τη διάθεση για ένταξη σε ομαδική εργασία στα 

πλαίσια της πρακτικής

•S Άλλα στοιχεία της προσωπικότητας του υποψηφίου, δηλαδή 

διερεύνηση αν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ανέργου 

έχουν υψηλό βαθμό αντιστοίχησης με τις απαιτήσεις της 

επαγγελματικής ειδικότητας.

• Πραγματοποιείται γραπτή διαδικασία καταλληλότητας με ειδικά 

διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο που αναφέρεται στις γενικές και ειδικές 

ικανότητες, στα ενδιαφέροντα και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

των υποψήφιων καταρτιζομένων

• Ακολουθεί η τελική επεξεργασία των επιμέρους βαθμολογιών του κάθε 

υποψήφιου στον Η/Υ. Προκύπτει η σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων με 

την μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία για την είσοδο στο πρόγραμμα 

κατάρτισης. Αυτή η σειρά προτεραιότητας αποτελεί και την τελική επιλογή 

των υπό κατάρτιση ατόμων.
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•

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής Επιλογής ακολουθούν οι εξής 

απολήξεις της διαδικασίας επιλογής:

• Οριστικοποιούνται οι συμμετοχές (κατάρτιση καταλόγου συμμετεχόντων, 

ανακοίνωση του καταλόγου και επικοινωνία με τους επιλεγέντες, επιβεβαίωση 

της οριστικής πρόθεσης συμμετοχής τους στο πρόγραμμα) και διαμορφώνεται 

η τελική κατάσταση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κατάρτισης

• Πραγματοποιείται σύσκεψη των καταρτιζομένων όπου γνωστοποιούνται 

αναλυτικότερα οι διαδικασίες του προγράμματος και διανέμεται γραπτό 

ενημερωτικό υλικό

4. Μηχανισμός επιλογής των καταρτιζόμενων

Η επιλογή των καταρτιζομένων. γίνεται μέσω του αντίστοιχου ολοκληρωμένου 

συστήματος των εν λόγω Κ.Ε.Κ., βασικά στοιχεία του οποίου είναι:

> Λειτουργία Επιτροπής Επιλογής καταρτιζομένων 

Η επιλογή των καταρτιζομένων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Επιλογής 

Καταρτιζομένων η οποία είναι τριμελής και στην οποία συμμετέχουν ως μέλη ο 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος, ο Υπεύθυνος Προώθησης στην 

Απασχόληση, και ένας εκπρόσωπος του Ο.Α.Ε.Δ. Η επιτροπή επιλογής στο έργο της 

συνεπικουρείται από άτομα υπεύθυνα για τη γραμματειακή υποστήριξη.

Το έργο της επιτροπής επιλογής περιλαμβάνει:

• Επιλογή τρόπων προσέγγισης της ομάδας στόχου και δημοσιοποίησης του 

προγράμματος κατάρτισης

• Προσαρμογή κριτηρίων επιλογής και καθορισμός βαρύτητας κάθε συντελεστή 

στο πρόγραμμα κατάρτισης

• Λεπτομερή καθορισμό των διαδικασιών της επιλογής

• Προσδιορισμό του χρονοδιαγράμματος εργασιών επιλογής

• Προσαρμογή των μέσων και εργαλείων επιλογής στο πρόγραμμα κατάρτισης 

(επιλογή τεστ που θα χρησιμοποιηθούν)

• Εφαρμογή των διαδικασιών επιλογής (συγκέντρωση δικαιολογητικών, 

εισαγωγή στοιχείων στο μηχανογραφημένο σύστημα, πραγματοποίηση 

συνεντεύξεων)
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• Σύνταξη έκθεσης και πρακτικού επιλογής που περιλαμβάνει τη σειρά 

κατάταξης του κάθε υποψηφίου

• Επικύρωση αποτελεσμάτων επιλογής

> Το σύστημα επιλογής καταρτιζοιιένων και το λογισιιικό του Κ.Ε.Κ.

Για την επιλογή των καταρτιζόμενων χρησιμοποιείται το σύστημα επιλογής 

καταρτιζομένων του κάθε Κ.Ε.Κ. Τα κριτήρια επιλογής ενσωματώνονται στο ειδικό 

λογισμικό του Κ.Ε.Κ. Κάθε ένα από τα κριτήρια επιλογής συμμετέχει με ειδικό 

συντελεστή βαρύτητας που καθορίζεται από την Επιτροπή Επιλογής σύμφωνα με 

τους στόχους, το περιεχόμενο και τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις του 

προγράμματος κατάρτισης. Το ανοικτό σύστημα επιλογής που αξιοποιεί το κάθε ένα 

Κ.Ε.Κ. παρέχει τη δυνατότητα στην Επιτροπή Επιλογής να θέτει και νέα 

συμπληρωματικά κριτήρια πέραν των περιγραφομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

και τους στόχους του προγράμματος.

Το σύστημα στηρίζεται στην ανίχνευση των επαγγελματικών κλίσεων του ατόμου 

μέσω ερωτηματολογίων που ανιχνεύουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

καθώς και τεστ ικανοτήτων.

Η ανάδειξη των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του ατόμου μέσα από το 

αντίστοιχο τεστ, η αξιολόγηση των δεξιοτήτων μέσα από τα τεστ ικανοτήτων, σε 

συνδυασμό με την αντικειμενική μομιοποίηση των άλλων παραγόντων - κριτηρίων 

(σπουδές, εμπειρία, χρόνος ανεργίας, οικογενειακή κατάσταση, κοινωνικά κριτήρια, 

οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα) τεκμηριώνουν την κατάλληλη επιλογή των 

καταρτιζομένων ανά αντικείμενο κατάρτισης.

Η επεξεργασία των γενικών στοιχείων και των ερωτηματολογίων (δηλαδή όλων των 

κριτηρίων) γίνεται μέσω λογισμικού που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το σύστημα και 

δίνει τις παρακάτω εκθέσεις:

• Αναλυτική βαθμολογία (για όλα τα κριτήρια που συμμετέχουν στην 

αξιολόγηση και επιλογή των καταρτιζομένων) για κάθε υποψήφιο 

καταρτιζόμενο.

• Έκθεση κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας των ατόμων που έχουν συμμετέχει 

στην διαδικασία επιλογής.
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4.3.2. Επιλογή Εκπαιδευτών

• Το προφίλ των εκπαιδευτών

Οι εκπαιδευτές που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων αποτελούν κρίσιμο 

παράγοντα για την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την επίτευξη των 

εκπαιδευτικών στόχων.

Με δεδομένο τον ιδιαίτερο ρόλο των εκπαιδευτών στην υλοποίηση και 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος, οι εκπαιδευτές της θεωρητικής κατάρτισης 

που χρησιμοποιούνται από τα Κ.Ε.Κ. είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του 

Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ. με πιστοποίηση σε κωδικό επαγγέλματος που αντιστοιχεί στην κάθε 

φορά απαιτούμενη ειδικότητα και όπως ορίζονται από την τεταρτοψήφια κατάταξη 

κωδικών Σ.Τ.Ε.Π. Επίσης, στο κάθε πρόγραμμα κατάρτισης τα Κ.Ε.Κ. ζητούν από 

τους εκπαιδευτές μια σειρά από άλλα προσόντα, όπως:

• Τυπικά επιστημονικά προσόντα: συνάφεια τίτλου σπουδών με το αντικείμενο 

κατάρτισης, μεταπτυχιακές σπουδές, ξένη γλώσσα, συμπληρωματική 

επιστημονική εξειδίκευση και γνώσεις που σχετίζονται με το γνωστικό 

αντικείμενο της πρότασης

• Επιστημονική γνώση: υψηλό γνωστικό επίπεδο και εξειδικευμένες γνώσεις σε 

σχέση με το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής ενότητας στην οποία καλείται να 

διδάξει, παρακολούθηση των νέων επιστημονικών γνώσεων και προσεγγίσεων 

στο αντικείμενο

• Επιστημονικό έργο: δημοσιεύσεις, άρθρα, εκπόνηση σημειώσεων

• Ειδική εκπαίδευση: συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ή 

ειδικές σπουδές στην εκπαίδευση ενηλίκων

• Παιδαγωγικές γνώσεις: γνώση αρχών και μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων

• Διδακτικές δεξιότητες: οργάνωση διδασκαλίας, συντονισμός εκπαιδευτικής 

ομάδας, μεταδοτικότητα, οργάνωση και παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού, 

επικοινωνία με ενήλικες καταρτιζόμενους

• Εκπαιδευτική εμπειρία: διδασκαλία σε τμήματα ενηλίκων και ειδικότερα σε 

ειδικές κοινωνικές ομάδες

• Επαγγελματική εμπειρία: εργασία σε θέσεις με αντικείμενο αντίστοιχο του 

επιστημονικού του αντικειμένου
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• Συστάσεις: θετικές κρίσεις στις εκθέσεις αξιολόγησης προηγούμενων 

προγραμμάτων κατάρτισης, συστάσεις από εκπαιδευτικούς φορείς σε σχέση 

με τις παιδαγωγικές επιδόσεις

• Κοινωνικά προσόντα: ικανότητα επικοινωνίας, συνεργατικότητα, συνέπεια

• Τρόπος επιλογής εκπαιδευτών

> Διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών

Η διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών αποτελεί βασική δραστηριότητα της 

επιστημονικής οργάνωσης του προγράμματος κατάρτισης και τα αποτελέσματά της 

έχουν σημαντική επίδραση στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.

Η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών αναπτύσσεται σε δύο στάδια :

• στη φάση της κατάθεσης της αίτησης όπου αντιμετωπίζονται τα εξής θέματα:

'λ Πρόβλεψη αναγκών σε εκπαιδευτές ανά ειδικότητα.

■S Ακριβής καθορισμός των κριτηρίων επιλογής των εκπαιδευτών

S Προσδιορισμός των απαιτούμενων προσόντων εκπαιδευτή για κάθε 

εκπαιδευτική ενότητα

• στη φάση της προετοιμασίας έναρξης όπου αντιμετωπίζονται τα εξής θέματα:

S Αναζήτηση εκπαιδευτών από το μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών 

του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

■S Συγκέντρωση των δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτών.

'λ Εξέταση εκθέσεων απόδοσης και συστάσεων των υποψήφιων 

εκπαιδευτών.

S Μελέτη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψήφιων 

εκπαιδευτών σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν ορισθεί και αφορούν 

στη γνώση του αντικειμένου και την εκπαιδευτική εμπειρία και 

ικανότητα έτσι ώστε να γίνει μια σε βάθος εξέταση των πραγματικών 

δυνατοτήτων τους. Η γνώση του αντικειμένου κρίνεται από τις 

σπουδές, τις επιστημονικές εργασίες που έχει εκπονήσει και το 

συγγραφικό έργο, τις δημοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά, τις 

ανακοινώσεις σε ημερίδες και συνέδρια, τη συμμετοχή σε αρμόδιους 

επιστημονικούς φορείς καθώς επίσης και την επαγγελματική εμπειρία 

(χρονική διάρκεια -θέση-έργα που έχει υλοποιήσει). Η εκπαιδευτική
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εμπειρία και ικανότητα κρίνεται από τις ώρες και τα θέματα που έχει 

διδάξει σε τμήματα ενηλίκων , από τη γνώση που διαθέτει στις αρχές 

και μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς επίσης και από τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιεί εκπαιδευτικές τεχνικές, εκπαιδευτικά 

μέσα και εργαλεία.

ν' Πραγματοποίηση ειδικών συνεντεύξεων με τους υποψήφιους 

εκπαιδευτές με στόχο τη διαπίστωση επάρκειας σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς στόχους και τις μεθόδους υλοποίησης του 

προγράμματος κατάρτισης, τις δυνατότητες ανταπόκρισης και το 

ενδιαφέρον συμμετοχής.

'λ Τελική επιλογή και οριστικοποίηση του καταλόγου των εκπαιδευτών 

και καταμερισμός των ωρών του αναλυτικού ωρολογίου 

προγράμματος

> Μηγανισιιός Επιλογής Εκπαιδευτών 

Ο μηχανισμός επιλογής περιλαμβάνει:

• Τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτών 

Συγκεκριμένα το έργο της αφορά:

ν' Προσαρμογή των δεικτών επιλογής των εκπαιδευτών και καθορισμό 

των συντελεστών βαρύτητας του κάθε δείκτη 

ν' Ορισμό του χρονοδιαγράμματος επιλογής εκπαιδευτών 

ν' Προσαρμογή των μέσων και των εργαλείων επιλογής εκπαιδευτών του 

Κ.Ε.Κ. στις ιδιαιτερότητες του προγράμματος κατάρτισης 

ν' Εφαρμογή των διαδικασιών επιλογής εκπαιδευτών 

ν' Λήψη απόφασης και οριστικοποίηση του καταλόγου εκπαιδευτών

• Τη χρησιμοποίηση του ειδικού λογισμικού που διαθέτει το Κ.Ε.Κ. για την 

επιλογή των εκπαιδευτών.

Η επεξεργασία των στοιχείων και των δεδομένων των εκπαιδευτών γίνεται μέσω του 

ειδικού λογισμικού που διαθέτει το Κ.Ε.Κ. το οποίο δίνει τις παρακάτω εκθέσεις:

S Αναλυτική βαθμολογία (για όλα τα κριτήρια που εφαρμόζονται στην 

αξιολόγηση και επιλογή των εκπαιδευτών) για κάθε υποψήφιο 

εκπαιδευτή
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■S Έκθεση με το ατομικό προφίλ κάθε εκπαιδευτή με βάση τις εκθέσεις 

επιδόσεων

Για την επιλογή των εκπαιδευτών γίνεται προσαρμογή του ειδικού λογισμικού ώστε 

να συμπεριληφθούν τα κριτήρια επιλογής που έχουν ορισθεί για το συγκεκριμένο 

πρόγράμμα.

Η βασική φιλοσοφία των Κ.Ε.Κ. είναι η επιλογή εκπαιδευτών κατά πρώτο λόγο από 

το Εσωτερικό Μητρώο Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτών (που θα έχουν βέβαια 

πιστοποιηθεί από το Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.) και στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται οι 

διατυπωμένες ανάγκες ακολουθεί ειδική πρόσκληση ενδιαφέροντος (καταχώρηση ή 

αναγγελία) για κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων από άλλους πιστοποιημένους 

από το Ε.Κ.Ε.Π.ΕΣ. εκπαιδευτές.

❖ Εσωτερική Επιμόρφωση των Εκπαιδευτών

Το εκπαιδευτικό δυναμικό αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες που 

συντελούν στην αποτελεσματικότητα των στόχων του προγράμματος κατάρτισης, γι’ 

αυτό και η ανάπτυξή του μέσω της διαρκούς επιμόρφωσης θεωρείται ιδιαίτερα 

σημαντική.

Ο προσδιορισμός των αναγκών εκπαίδευσης των εκπαιδευτών γίνεται με βάση την 

περιγραφή της εκπαιδευτικής θέσης, τη συμπληρωματικότητα με τις άλλες 

εκπαιδευτικές θέσεις και την ανάλυση των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων.

Στη βάση αυτού του προσδιορισμού ακολουθεί από τα Κ.Ε.Κ. της έρευνας η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτών που πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή 

Κατάρτισης και του Επιστημονικού Υπεύθυνου του προγράμματος και έχει ως κύριο 

στόχο την παροχή επιμόρφωσης σχετικά με τις βασικές αρχές και μεθόδους 

εκπαίδευσης ενηλίκων.

Μέσω της επιμόρφωσης επιδιώκεται η ανάπτυξη των ποικίλων ικανοτήτων των 

εκπαιδευτών ως «επαγγελματιών - εκπαιδευτών ενηλίκων», που συνδυάζουν μια 

σειρά από επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες με την χρήση εκπαιδευτικών 

μεθόδων και τεχνικών που ν αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες 

των ενήλικων καταρτιζόμενων.

95



Κεωάλαιο4

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του σεμιναρίου επιμόρφωσης των εκπαιδευτών 

επικεντρώνεται:

• Στις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων όπως :

■S Η μάθηση συντελείται αποτελεσματικά όταν η εκπαιδευτική διεργασία 

ενσωματώνει ενέργειες που συνδέουν την θεωρητική εμβάθυνση με 

την δράση και την πράξη

■S Η εκπαιδευτική διεργασία πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες, τα 

ενδιαφέροντα και τις μαθησιακές δυνατότητες των καταρτιζόμενων 

'λ Ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζόμενων στην πορεία της μάθησης 

μέσα από την αξιοποίηση των εμπειριών και γνώσεων που έχουν 

αποκτήσει

S Προώθηση του κριτικού τρόπου σκέψης που ευνοεί το μαθησιακό 

κλίμα και οδηγεί σε σύνθετες διερευνήσεις 

■S Συνεχής αλληλεπίδραση εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων η οποία 

αποτελεί ουσιώδες ανατροφοδοτικό στοιχείο ολόκληρου του κύκλου 

της μάθησης,

• Στις εκπαιδευτικές τεχνικές, μέσω των οποίων εφαρμόζονται τα παραπάνω 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρουσιάζονται σχέδια μαθημάτων που 

αφορούν επιλεγμένες ενότητες από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του 

αντικειμένου κατάρτισης.

• Στα εκπαιδευτικά μέσα και εργαλεία, που είναι απαραίτητα στην εκπαίδευση 

ενηλίκων και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης με έμφαση 

στα:

Εκπαιδευτικά εργαλεία (σημειώσεις, διαφάνειες, βιβλία, πολυμέσα) 

που έχουν σχεδιαστεί με βάση τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και 

ενισχύουν τόσο τη εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στην τάξη όσο και 

την αυτοεκπαίδευση και ανατροφοδότηση του καταρτιζόμενου 

■S Απαιτούμενα λογισμικά πακέτα που θα χρησιμοποιηθούν ανά 

αντικείμενο κατάρτισης

S Εποπτικά μέσα ως βοηθήματα της διεξαγωγής της διδασκαλίας
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❖ Συντονισμός των εκπαιδευτών

Ο συντονισμός των εκπαιδευτών στα Κ.Ε.Κ. στα οποία πραγματοποιήθηκε η έρευνα 

γίνεται με κύρια ευθύνη του επιστημονικού υπεύθυνου του προγράμματος που 

αναλαμβάνει την υποστήριξη και την επίβλεψη των εκπαιδευτών. Ο συντονισμός των 

εκπαιδευτών πραγματοποιείται ως εξής:

> Στη φάση της προετοιιιασίας

Πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης γίνεται σύσκεψη των εκπαιδευτών με 

τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τον Υπεύθυνο του προγράμματος. Η συνάντηση 

αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να υπάρξει συνεργασία και συντονισμός των 

εκπαιδευτών με στόχο τον καλύτερο προγραμματισμό της υλοποίησης του 

εκπαιδευτικού έργου (αποφυγή επικαλύψεων - επάρκεια χρόνου παρουσίασης της 

κάθε εκπαιδευτικής ενότητας - διαδοχικότητα παρουσίασης κλπ) και επομένως την 

ακριβή επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που έχουν τεθεί. Στη συνάντηση 

παρουσιάζονται στους εκπαιδευτές τα εξής θέματα σχετικά με το πρόγραμμα 

κατάρτισης:

• Χαρακτηριστικά και ταυτότητα των καταρτιζομένων

• Γενικοί και ειδικοί στόχοι

• Επιστημονικό περιεχόμενο (εκπαιδευτικές ενότητες και αναλυτικό ωρολόγιο 

πρόγραμμα)

• Παιδαγωγική κατεύθυνση

• Εκπαιδευτικές μέθοδοι

• Εκπαιδευτικά μέσα

• Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης

Εκτός από την πραγματοποίηση της σύσκεψης των εκπαιδευτών ο επιστημονικός 

υπεύθυνος προχωρεί σε ένα κύκλο συνεργασιών με κάθε εκπαιδευτή έτσι ώστε να 

συγκεκριμενοποιηθούν περαιτέρω και στο επίπεδο της διδακτέας ύλης του κάθε 

εκπαιδευτή τα προαναφερόμενα ζητήματα.
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> Στη διάρκεια υλοποίησης

Στη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος ο Επιστημονικός Υπεύθυνος με τη 

συμβολή και την εποπτεία του Διευθυντή Κατάρτισης συντονίζει το εκπαιδευτικό 

έργο και τους εκπαιδευτές ως εξής:

• Φροντίζει για την έγκαιρη παράδοση από μέρους των εκπαιδευτών της 

αναλυτικής ύλης που θα διδάξουν, των κατάλληλων βοηθημάτων (βιβλία, 

τεχνικά εγχειρίδια, σημειώσεις, μελέτες, έρευνες) και της βιβλιογραφίας - 

στήριξης του έργου τους.

• Παρακολουθεί το σχεδίασμά και την προετοιμασία των εκπαιδευτών

• Παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου κάθε εκπαιδευτή και επιδιώκει την 

παροχή εκπαιδευτικού έργου υψηλής ποιότητας

• Επιβλέπει την τήρηση του προβλεπόμενου εκπαιδευτικού περιεχομένου, την 

εφαρμογή των εκπαιδευτικών μεθόδων, την επάρκεια του εκπαιδευτικού 

υλικού

• Επικοινωνεί με τους καταρτιζόμενους για να διαπιστώσει και να 

αντιμετωπίσει προβλήματα που αφορούν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τις 

εκπαιδευτικές μεθόδους, τις εκπαιδευτικές επιδόσεις των εκπαιδευτών και 

γενικότερα προβλήματα

• Καθορίζει πιθανές αλλαγές στην εκπαιδευτική στρατηγική, ανάλογα με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καταρτιζόμενων

• Φροντίζει για την ανατροφοδότηση όλων των εκπαιδευτών με επισημάνσεις 

και συμπεράσματα από την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου έτσι ώστε να 

αποφεύγονται επικαλύψεις, να αντιμετωπίζονται ανεπάρκειες και 

καθυστερήσεις, να προσαρμόζονται οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και να 

επιτυγχάνεται η κάλυψη των καθορισμένων εκπαιδευτικών στόχων

• Επιβλέπει τα τεστ και τις εξετάσεις ώστε να διακρίνονται από επάρκεια και 

καταλληλότητα
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Στη διάρκεια παροχής του εκπαιδευτικού έργου οι διαδικασίες συντονισμού 

αναπτύσσονται:

• με προσωπικές επικοινωνίες του επιστημονικού υπεύθυνου με τους 

εκπαιδευτές

• με συνεδριάσεις του επιστημονικού υπεύθυνου, του υπεύθυνου υλοποίησης 

και των εκπαιδευτών

• με προσωπικές επικοινωνίες των εκπαιδευτών, είτε άμεσα είτε διαμέσου του 

συστήματος επικοινωνίας της διαμορφωτικής αξιολόγησης, στις οποίες 

ανταλλάσσουν πληροφορίες για πλευρές της υλοποίησης του εκπαιδευτικού 

έργου

4.3.3. Εκπαιδευτικές Μέθοδοι
Τρεις είναι οι αφετηριακές ιδέες σχετικά με την επιλογή των εκπαιδευτικών μεθόδων 

που χρησιμοποιούν τα εν λόγω Κ.Ε.Κ.

Η πρώτη είναι ότι τα προγράμματα κατάρτισης απευθύνονται σε ενήλικες και αυτό 

δημιουργεί την ανάγκη διαφοροποίησης από τις κλασσικές μορφές εκπαίδευσης του 

σχολείου και χρησιμοποίησης μορφών που αντιστοιχούν στην ψυχολογία και τα 

χαρακτηριστικά των ενηλίκων.

Η δεύτερη είναι ότι τα προγράμματα κατάρτισης δεν αποτελούν μια γενική 

μαθησιακή διαδικασία αλλά συνιστούν επαγγελματική κατάρτιση σε συγκεκριμένο 

αντικείμενο και αυτό δημιουργεί την ανάγκη η όλη εκπαιδευτική διαδικασία να 

συνδέεται με την προοπτική ένταξης στην αγορά εργασίας.

Η τρίτη είναι ότι τα προγράμματα κατάρτισης απευθύνονται σε ανέργους και όχι σε 

εργαζόμενους μιας συγκεκριμένης επιχείρησης και αυτό δημιουργεί την ανάγκη η 

κατάρτιση να διαρθρωθεί με τρόπο που να διευκολύνει την δυνατότητα των 

καταρτιζόμενων να ενταχθούν σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων /επαγγελμάτων που 

περιλαμβάνει το αντικείμενο.
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Ον προαναφερόμενες τρεις αφετηριακές ιδέες οδηγούν στις εξής παραδοχές:

• το ότι το πρόγραμμα αφορά κατάρτιση σημαίνει ότι απαιτείται η σύνδεση 

της γνώσης με τα ειδικά χαρακτηριστικά του ενήλικα. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά οδηγούν στη διατύπωση ορισμένων συνθηκών και προϋποθέσεων που 

διέπουν τη μαθησιακή διαδικασία στην εκπαίδευση ενηλίκων:

S ο καταρτιζόμενος έχει δικαίωμα και υποχρέωση συμμετοχής σε κάθε 

φάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

S ο καταρτιζόμενος συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία 

όταν αυτή απαντά σε πραγματικές ανάγκες του

'λ η γνώση που θα αποκτήσει συνδέεται άμεσα με την προοπτική της 

εργασιακής ένταξής του

■S ο καταρτιζόμενος δεν κατακτά μόνο γνώση, αλλά χρειάζεται να 

μαθαίνει την αναλογική της χρησιμοποίηση

• το ότι το πρόγραμμα αφορά επαγγελματική κατάρτιση και όχι μια γενική 

μαθησιακή διδασκαλία μας οδηγεί στις εξής παραδοχές:

'λ η γνώση που θα αποκτήσει ο καταρτιζόμενος πρέπει να συνδέεται 

άμεσα με την προοπτική της εργασιακής του ένταξης

'λ η γνώση που παρέχεται πρέπει να οδηγεί στην απόκτηση πρακτικών 

δεξιοτήτων

• το ότι το πρόγραμμα αφορά κατάρτιση ανέργων σε συγκεκριμένη 

επιχείρηση μας οδηγεί στις εξής αναγκαίες συνθήκες και παραδοχές:

'λ τα υπό κατάρτιση άτομα καταρτίζονται σ’ ένα κοινό κορμό 

εξειδικευμένων δεξιοτήτων

S η κατάρτιση που θα δεχθούν πρέπει να τους επιτρέπει την αναζήτηση 

θέσης εργασίας σε μεγάλο αριθμό εν λειτουργία επιχειρήσεων.
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Έτσι οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα Κ.Ε.Κ. διέπονται 

από τις εξής αρχές:

□ Έχουν ανθρωποκεντρική διάσταση και προσεγγίζουν την κατάρτιση 

ως μια παιδαγωγική πράξη πρωτεύουσας σημασίας όπου θεμελιώδη 

ρόλο διαδραματίζει η ομάδα των καταρτιζομένων.

□ Κατοχυρώνουν τη συμμετοχικότητα των χρηστών και ενισχύουν την 

κατάθεση και το μετασχηματισμό των εμπειριών και των ικανοτήτων 

των καταρτιζόμενων.

□ Περιλαμβάνουν εξατομικευμένη προσέγγιση και υποστήριξη των 

καταρτιζομένων

□ Διακρίνονται από χρονική αλληλουχία και λογική συνέχεια.

Αποφεύγονται οι παθητικές μέθοδοι που δημιουργούν μια διαδικασία “συσσώρευσης 

πληροφοριών” για τον καταρτιζόμενο, αλλά έχουν ως μειονεκτήματα τον ανεπαρκή 

χρόνο για συλλογισμό και σύγκριση, την αδράνεια, την ανυπαρξία ελέγχου της 

διαδικασίας μάθησης και την έλλειψη ανατροφοδότησης.

Χρησιμοποιούνται οι ενεργητικές μέθοδοι μάθησης που είναι κατάλληλες για 

ενήλικες. Τα πλεονεκτήματα αυτών των μεθόδων είναι:

• Ο καταρτιζόμενος ενεργοποιείται και του δίνεται η ευκαιρία να επηρεάσει 

την πρόοδο της μάθησής του και να μοιραστεί την εμπειρία του με τους 

άλλους.

• Οι εκπαιδευτικές γνώσεις που δίνονται στην ομάδα γίνονται αντικείμενο 

συζήτησης και εξάσκησης και καλλιεργείται η ικανότητα και η 

δημιουργικότητα για την εφαρμογή τους.

• Ο εκπαιδευτής έχει μια άμεση ανατροφοδότηση, εφόσον 

παρακολουθώντας τις διάφορες δραστηριότητες μπορεί να παρατηρεί κάθε 

άτομο και να έχει την δυνατότητα να μεταβιβάζει αυτά που διδάσκει 

ανάλογα με την πρόοδο της ομάδας.
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4.3.4. Εκπαιδευτικά Μέσα και Εξοπλισμός
Ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο του εξοπλισμού, των εργαλείων και των

εκπαιδευτικών μέσων που χρησιμοποιούν τα Κ.Ε.Κ. της μελέτης βασίζονται στους 

ακόλουθους παράγοντες:

• Τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχουν ορισθεί

• Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων

• Τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται

Στο θεωρητικό μέρος των προγραμμάτων κατάρτισης, η χρησιμοποίηση 

εκπαιδευτικών μέσων και εξοπλισμού στοχεύει στην εξυπηρέτηση των διδακτικών 

στόχων και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος στο γνωστικό 

επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διέγερσης του ενδιαφέροντος των 

καταρτιζομένων, της συγκέντρωσης της προσοχής στα κύρια σημεία της διδακτέας 

ύλης και της διεύρυνσης των παραστάσεων που είναι σχετικές με το αντικείμενο 

κατάρτισης. Χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα, οπτικά, ακουστικά και 

οπτικοακουστικά. Ιδιαίτερο βάρος υπάρχει στη χρησιμοποίηση μέσων που 

ενεργοποιούν περισσότερες από μία αισθήσεις, δηλαδή στα οπτικοακουστικά μέσα. 

Εκτός από τη διανομή βιβλίων και καθημερινών σημειώσεων, τα Κ.Ε.Κ. 

χρησιμοποιούν επομένως ένα συνδυασμό από μέσα διδασκαλίας, όπως βιντεοταινίες, 

προβολή εκπαιδευτικών πακέτων σε ηλεκτρονική μορφή, ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, επιδιασκόπια κλπ., διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την προσφορά 

ποιοτικού τρόπου διδασκαλίας.
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4.4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η μεθοδολογία παρακολούθησης και εσωτερικής - εξωτερικής αξιολόγησης που 

χρησιμοποιούν τα εν λόγω Κ.Ε.Κ. είναι ένα ολοκληρωμένο σύνολο μεθόδων και 

διαδικασιών που αφορούν την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ποιοτικών 

και ποσοτικών δεδομένων του προγράμματος κατάρτισης και στοχεύουν στην τήρηση 

και εφαρμογή των όρων της έγκρισης, τη βελτιστοποίηση της υλοποίησης και τη 

μεγιστοποίηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων .

Περιλαμβάνει δύο τομείς:

• Την παρακολούθηση των διαδικασιών υλοποίησης του προγράμματος και 

των ενεργειών στήριξης των καταρτισθέντων

• Την αξιολόγηση του προγράμματος κατάρτισης στη διάρκεια υλοποίησής 

του (εσωτερική διαμορφωτική αξιολόγηση) και των αποτελεσμάτων του 

σε σχέση με τους αρχικά τεθέντες στόχους (εξωτερική τελική 

αξιολόγηση).

4.4.1. Παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης 

α) παρακολούθηση στη διάρκεια υλοποίησης

Η μεθοδολογία παρακολούθησης προσδιορίζει με ακρίβεια τις ευθύνες και τις 

υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων. Περιλαμβάνει επίσης τη συνεχή επίβλεψη της 

εκτέλεσης του προγράμματος κατάρτισης και επιβεβαιώνει ότι οι δραστηριότητες 

προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ότι παράγεται το 

αναμενόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή τα δεδομένα εισόδου μετατρέπονται σε 

αποτελέσματα. Μέσω αυτής της επίβλεψης παράγονται πληροφορίες και δεδομένα 

που είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε προσαρμογές κατά την υλοποίηση ώστε να 

αντιμετωπιστούν δυσκολίες και να αποφευχθούν αρνητικά αποτελέσματα ή 

αποκλίσεις σε συνάρτηση με τους στόχους που έχουν τεθεί.
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□ Δεδομένα - αντικείμενα παρακολούθησης

Καταρτιού υενοι

• Καταγραφή των παρουσιών, καταγραφή των απουσιών ωριαία - 

ημερήσια - μηνιαία - συνολικά, ώστε να σημειώνονται πιθανές 

υπερβάσεις του ανώτατου ορίου απουσιών.

• Αυστηρή τήρηση του προγράμματος προσέλευσης και αποχώρησης.

Εκπαιδευτές

• Έγκαιρη ενημέρωση και εξασφάλιση της τυπικής παρουσίας, 

αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων, αυστηρή τήρηση του 

προγράμματος προσέλευσης και αποχώρησης.

• Έλεγχος σχετικά με την συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο 

για την προετοιμασία τους (διδακτέα ύλη, υλικό, εκπαιδευτικά μέσα, 

εκπαιδευτικές μέθοδοι, αποφυγή επικαλύψεων κλπ)

Εκπαιδευτικό έργο

• Έλεγχος της διδαχθείσας ύλης για να διασφαλίζεται ότι διδάσκεται 

επακριβώς αυτό που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα.

• Έλεγχος της πρακτικής άσκησης (τοποθέτηση και εργασία στις 

προβλεπόμενες από το πρόγραμμα θέσεις απασχόλησης, 

παρακολούθηση της εξέλιξής της, έλεγχος των όρων υγιεινής και 

ασφάλειας).

Διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό

• Έλεγχος της φυσικής παρουσίας όλων των ατόμων που 

προβλέπονται.

• Παρακολούθηση της ροής εκτέλεσης των προβλεπόμενων από την 

κάθε θέση εργασίας εργασιακών καθηκόντων και παραδοτέων.

Οργάνωση

• Έλεγχος σε καθημερινή βάση όλων των παραμέτρων υλοποίησης 

όπως ακριβής ώρα έναρξης του μαθήματος, αριθμός 

παρευρισκομένων, ακριβής ώρα λήξης, τήρηση του προβλεπόμενου 

χρόνου διαλειμμάτων, συμπλήρωση των δελτίων φυσικής παρουσίας 

εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, διανομή σημειώσεων, λειτουργία
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εκπαιδευτικών μέσων, κανονικότητα τροφοδοσίας, επάρκεια 

αναλωσίμων, καθαριότητα χώρου.

α Εμπλεκόμενοι στην παρακολούθηση

Η παρακολούθηση του προγράμματος γίνεται με την εποπτεία της Διεύθυνσης των 

Κ.Ε.Κ. και από τον υπεύθυνο του προγράμματος, με τη συμβολή σε ειδικές πλευρές 

του επιστημονικού υπεύθυνου και του οικονομικού υπεύθυνου.

Ο υπεύθυνος του προγράιιυαπκ αντιμετωπίζει οργανωτικές πλευρές της 

προετοιμασίας διεξαγωγής του προγράμματος όπως: προετοιμασία χώρου, επάρκεια 

μέσων, τροφοδοσία και συνθήκες διεξαγωγής. Παρακολουθεί την εξέλιξη της 

υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης στους τομείς: παρουσίες εκπαιδευτών - 

καταρτιζόμενων, διανομή εκπαιδευτικού υλικού, επάρκεια εκπαιδευτικών μέσων, 

τήρηση των δικαιολογητικών και δελτίων, διατήρηση και ενημέρωση των φακέλων 

του προγράμματος, διανομή και συγκέντρωση των έντυπων εσωτερικής αξιολόγησης. 

Συνεπικουρούμενος από το γραμματέα έχει την ευθύνη ενημέρωσης- καταχώρησης 

των συγκεντρωθέντων στοιχείων -δεδομένων παρακολούθησης (παρακολούθηση 

φυσικού έργου). Συνεργάζεται με τον επιστημονικό και τον οικονομικό υπεύθυνο για 

την παρακολούθηση σημαντικών παραμέτρων της υλοποίησης του προγράμματος.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος παρακολουθεί την τήρηση του προβλεπόμενου 

εκπαιδευτικού περιεχομένου, την εφαρμογή των εκπαιδευτικών μεθόδων, την 

προετοιμασία και την επιστημονική επάρκεια του εκπαιδευτικού υλικού. Βρίσκεται 

σε επικοινωνία με τους εκπαιδευτές για τον έλεγχο του εκπαιδευτικού τους έργου. 

Επίσης επικοινωνεί με τους καταρτιζόμενους για να διαπιστώσει και να 

αντιμετωπίσει προβλήματα που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο.

Ο OiKQvouiKoc Υπεύθυνος είναι αρμόδιος για την οικονομική διαχείριση και τη 

λογιστική επιμέλεια του προγράμματος κατάρτισης. Παρακολουθεί την τήρηση του 

προϋπολογισμού, πραγματοποιεί τις πληρωμές, συγκεντρώνει όλα τα παραστατικά, 

καταρτίζει τις μισθολογικές καταστάσεις του προσωπικού, προετοιμάζει τα δελτία 

δαπανών καθώς και την τελική έκθεση δαπανών. Ο Οικονομικός υπεύθυνος έχει την 

ευθύνη ενημέρωσης και καταχώρησης των συγκεντρωθέντων στοιχείων που αφορούν 

την οικονομική διαχείριση και τη λογιστική επιμέλεια (παρακολούθηση οικονομικού 

και λογιστικού έργου).

Σε τακτά χρονικά διαστήματα διεξάγεται έκτακτος εσωτερικός έλεγχος από τη 

διεύθυνση των Κ.Ε.Κ. Σκοπός του ελέγχου είναι να καταγραφούν αδυναμίες και
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παραλήψεις και να αντιμετωπισθούν πιθανά σημεία απομάκρυνσης από την 

προβλεπόμενη μεθοδολογία υλοποίησης. Το εύρος του ελέγχου αφορά το σύνολο του 

φυσικού και του οικονομικού έργου του προγράμματος.

□ Εργαλεία παρακολούθησης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του

προγράμματος κατάρτισης

Τα εργαλεία παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται από τα Κ.Ε.Κ της μελέτης 

είναι:

• Καταστάσεις και απαιτούμενα έντυπα σύμφωνα με το Ε.Σ.Δ.Ε.Κ. και τις 

οδηγίες του φορέα ανάθεσης του προγράμματος όπως δελτία παρουσίας 

εκπαιδευτών και καταρτιζομένων, δελτία παρουσίας διοικητικού 

προσωπικού, δελτία διδαχθείσας ύλης

• Τήρηση αρχείου και αποθήκευση δεδομένων με τις επιδόσεις των 

καταρτιζόμενων και τους φακέλους των εργασιών τους

• Εξειδικευμένο λογισμικό διαχείρισης (ERP), το οποίο χρησιμοποιεί το 

κάθε Κ.Ε.Κ. για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του φυσικού και 

οικονομικού έργου του προγράμματος κατάρτισης Το σύστημα είναι 

προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Ο.Π.Σ.. Με το σύστημα καλύπτονται 

πλήρως η εκπαιδευτική, οικονομική και λογιστική διαχείριση του 

προγράμματος κατάρτισης αλλά και όλες οι απαιτήσεις του θεσμικού 

πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Κ.Ε.Κ., αφού διαθέτει 

υποσυστήματα που καλύπτουν και άλλες διαδικασίες όπως η αξιολόγηση 

και η προώθηση στην απασχόληση των καταρτισθέντων .
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□ Παρακολούθηση της προώθησης

Η παρακολούθηση μετά τη λήξη του προγράμματος, αναφέρεται στις ενέργειες 

προώθησης και στην απορρόφηση των καταρτισθέντων στην αγορά εργασίας

■/

> Δεδομένα - αντικείμενα παρακολούθησης

• Ανάπτυξη ενεργειών προώθησης στην απασχόληση

Τα αντικείμενα που παρακολουθούνται και καταγράφονται είναι αν 

προχώρησαν, σε ποιο βαθμό και με ποια αποτελέσματα τα εξής:

■S η καταγραφή (μέσω της βάσης δεδομένων) των επιχειρήσεων 

που έχουν αντίστοιχο αντικείμενο εργασιών με το αντικείμενο 

κατάρτισης

η καταγραφή των ζητούμενων προσόντων από τις επιχειρήσεις, 

σύγκριση με το περίγραμμα των καταρτισθέντων και δημιουργία 

καταλόγου καταρτισθέντων με τα αντίστοιχα προσόντα 

οι δράσεις πληροφόρησης, επικοινωνίας και προώθησης προς τις 

επιχειρήσεις των καταρτισθέντων (για κάθε καταρτιζόμενο και 

συνολικά για όλους τους καταρτιζόμενους στο πρόγραμμα)

• Απορρόφηση των καταρτισθέντων στην αγορά εργασίας 

Τα πεδία που παρακολουθούνται είναι τα παρακάτω:

'λ το είδος και το αντικείμενο της κατάρτισης την οποία 

ολοκλήρωσε ο καταρτιζόμενος

η κατάσταση της απασχόλησης και η θέση εργασίας που 

κατέλαβε μετά το πέρας της κατάρτισης

οι τρόποι αναζήτησης, πληροφόρησης και τοποθέτησης στη θέση 

εργασίας

το διάστημα που μεσολάβησε από το πέρας της κατάρτισης μέχρι 

την κατάληψη της συγκεκριμένης εργασιακής θέσης 

η συνάφεια της κατάρτισης με τις ανάγκες της θέσης εργασίας 

Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται από την μονάδα προώθησης της 

απασχόλησης δυο- έξι - δώδεκα και δεκαοκτώ μήνες μετά τη λήξη του 

προγράμματος .

·/

·/
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> Εμπλεκόμενοι στην παρακολούθηση μετά τη λήξη του προγράμματος

Αρμόδιο τμήμα για την ανάπτυξη των ενεργειών στήριξης των καταρτισθέντων και 

την παρακολούθηση τους είναι η Μονάδα Προώθησης στην Απασχόληση των Κ.Ε.Κ. 

Η μονάδα προώθησης στην απασχόληση είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της 

υλοποίησης των δράσεων υποστήριξης των καταρτιζόμενων και την μέτρηση της 

απορρόφησης τους στην αγορά εργασίας. Η υλοποίηση των δράσεων προώθησης 

αφορά επίσης τον υπεύθυνο του προγράμματος και το μηχανισμό των Κ.Ε.Κ. στο 

σύνολο του.

> Εργαλεία παρακολούθησης

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι:

• Ερωτηματολόγια καταγραφής δράσεων ενημέρωσης και υποστήριξης 

της σύνδεσης με επιχειρήσεων

• Ερωτηματολόγια παρακολούθησης επαγγελματικής πορείας 

καταρτιζόμενου

• Δήλωση απασχόλησης των καταρτισθέντων

• Λογισμικό που αποτελεί υποσύστημα του ERP και που δίνει την 

δυνατότητα πολλαπλών αναλύσεων και εκθέσεων

4.4.2. Αξιολόγηση προγράμματος κατάρτισης
Η μεθοδολογία αξιολόγησης που χρησιμοποιεί το κάθε ένα Κ.Ε.Κ. είναι μια

συστηματική διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και ερμηνείας 

δεδομένων της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων του προγράμματος .

Εί αξιολόγηση του προγράμματος γίνεται στη διάρκεια του προγράμματος αλλά και 

μετά τη λήξη του. Είναι εσωτερική σε ότι αφορά το τμήμα που υλοποιείται από τον 

εσωτερικό μηχανισμό του Κ.Ε.Κ. και εξωτερική σε ότι αφορά το τμήμα που 

πραγματοποιείται από ανεξάρτητους εξωτερικούς αξιολογητές .

Η εσωτερική αξιολόγηση είναι κυρίως διαμορφωτική, πραγματοποιείται κατά την 

εξέλιξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής του προγράμματος και αποσκοπεί στο να 

δώσει πληροφορίες που θα συντελέσουν στη βελτίωση του προγράμματος κατάρτισης 

κατά την διάρκεια υλοποίησής τους. Επίσης είναι κατά δεύτερο λόγο και τελική- 

απολογιστική αφού ολοκληρώνεται με την εκπόνηση της έκθεσης αξιολόγησης και 

την εξαγωγή των τελικών στοιχείων και συμπερασμάτων.
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Η εξωτερική αξιολόγηση είναι τελική- απολογιστική, πραγματοποιείται κυρίως μετά 

την υλοποίηση του προγράμματος, αποσκοπεί στο να αξιολογήσει τα αποτελέσματα 

του προγράμματος σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί και να συμβάλει στην 

ανατροφοδότηση του Κ.Ε.Κ. αλλά και του φορέα ανάθεσης με συμπεράσματα από 

την υλοποίηση, που παίζουν σημαντικό ρόλο στο ορθότερο σχεδίασμά και την 

αποτελεσματικότερη υλοποίηση επόμενων προγραμμάτων κατάρτισης.

Μέσω της χρησιμοποίησης και των δύο τρόπων αξιολόγησης επιτυγχάνεται:

• Η ανάπτυξη της διαδικασίας αξιολόγησης σε όλο το αναγκαίο χρονικό 

διάστημα

• Η δημιουργία ενός πλαισίου διαρκούς πληροφόρησης που δίνει υλικό για 

διορθωτικές παρεμβάσεις στη διάρκεια υλοποίησης αλλά και για την εξαγωγή 

τελικών συμπερασμάτων

• Η ένταξη στις διαδικασίες αξιολόγησης των ατόμων που υλοποιούν αλλά και 

ανεξάρτητων ατόμων, παράμετρος που επιφέρει το συνδυασμό της εμπειρίας 

της συγκεκριμένης υλοποίησης με την αντικειμενικότητα του εξωτερικού 

κριτή.

Η εξωτερική αξιολόγηση συνδέεται με την εσωτερική αξιολόγηση και σε ότι αφορά 

τους στόχους αλλά και σε ότι αφορά τις διαδικασίες. Η εξωτερική αξιολόγηση 

αξιοποιεί όλα τα στοιχεία και τις εκθέσεις συμπερασμάτων της εσωτερικής 

αξιολόγησης καθώς επίσης και τους προβληματισμούς - ιδέες όλων των στελεχών 

που είναι υπεύθυνα για την εσωτερική αξιολόγηση. Επίσης όλα τα συμπεράσματα της 

εξωτερικής αξιολόγησης ανατροφοδοτούν και το μηχανισμό εσωτερικής αξιολόγησης 

με αποτέλεσμα μια ολοκληρωμένη αναπαράσταση του προγράμματος και των 

αποτελεσμάτων του.
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1. Εσωτερική αξιολόγηση

> Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης αποβλέπει στη συγκέντρωση ποιοτικών και 

ποσοτικών δεδομένων, ικανών να οδηγήσουν σε μέτρηση όλων των πλευρών του 

παρεχόμενου εκπαιδευτικού και οργανωτικού έργου. Καλύπτει όλα τα πεδία και τις 

διαδικασίες του προγράμματος κατάρτισης όπως επιστημονικό περιεχόμενο, 

εκπαιδευτικές μέθοδοι, εκπαιδευτικά μέσα και υπηρεσίες οργάνωσης. Μετρά τον 

βαθμό και την ποιότητα όλων των ατομικών συμμετοχών (οργανωτές, εκπαιδευτές, 

καταρτιζόμενοι). Στηρίζεται στη συμμετοχή τόσο των αποδεκτών όσο και των 

συντελεστών της κατάρτισης και καλύπτει όλα τα στάδια εφαρμογής του 

προγράμματος. Η συνεχής διαμορφωτική αξιολόγηση με τα συμπεράσματα που 

παρέχει, δίνει την δυνατότητα στα Κ.Ε.Κ. να προχωρούν στις απαραίτητες 

διορθωτικές κινήσεις και επιτρέπει τη λειτουργία του μηχανισμού ανάδρασης στη 

διάρκεια του προγράμματος.

> Αντικείμενα εσωτερικής διαμορφωτικής αξιολόγησης

Τα αντικείμενα της εσωτερικής αξιολόγησης αφορούν την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου, των καταρτιζόμενων και των εκπαιδευτών

• Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου

Στόχος αυτού του τμήματος της αξιολόγησης είναι η μέτρηση του βαθμού επάρκειας 

του επιστημονικού περιεχομένου, των εκπαιδευτικών μεθόδων και των 

εκπαιδευτικών μέσων του προγράμματος κατάρτισης και η ανατροφοδότηση των 

μηχανισμών του Κ.Ε.Κ. για τη συνεχή βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού 

έργου.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τους εκπαιδευτές και τους καταρτιζόμενους.

Οι εκπαιδευτές αξιολογούν το εκπαιδευτικό έργο σε ότι αφορά:

'λ Το επιστημονικό περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης, κυρίως σε 

ό,τι αφορά την επάρκεια του χρόνου που είχαν στη διάθεσή τους για την 

ανάπτυξη του αντικειμένου, τη διαδοχικότητα του αντικειμένου της 

εισήγησής τους με τις άλλες εισηγήσεις, την πληρότητα του συνολικού
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αναλυτικού ωρολογίου προγράμματος, την αποτελεσματικότητα και τη 

γενική εικόνα του προγράμματος.

S Το βαθμό επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων, τον βαθμό ανταπόκρισης 

του προγράμματος στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, την εκπαιδευτική 

μεθοδολογία, τις εκπαιδευτικές μεθόδους καθώς και την αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών στα εποπτικά και εκπαιδευτικά μέσα που 

χρησιμοποιήθηκαν.

'λ Την οργάνωση και την διεξαγωγή του προγράμματος από το Κ.Ε.Κ. 

κυρίως σε ότι αφορά την επάρκεια ενημέρωσης τους σχετικά με το 

πρόγραμμα, το βαθμό συνεργασίας τους με τον επιστημονικό υπεύθυνο 

για το περιεχόμενο και τις τεχνικές της εισήγησής τους, το βαθμό 

συνεργασίας με τον υπεύθυνο υλοποίησης για το σύστημα 

παρακολούθησης και αξιολόγησης που εφαρμόστηκε.

S Την οργάνωση και την διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης σε ότι αφορά τη 

σχετικότητα της τοποθέτησης με το αντικείμενο του προγράμματος, την 

επάρκεια χρόνου για την απόκτηση των αναγκαίων εργασιακών 

εμπειριών, την πληρότητα των εργασιών και το βαθμό συνεργασίας με 

τον υπεύθυνο του προγράμματος.

Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούν το εκπαιδευτικό έργο ότι αφορά:

S Το επιστημονικό περιεχόμενο του προγράμματος στη θεωρητική 

κατάρτιση, κύρια ως προς την πληρότητα της επιστημονικής κάλυψης του 

αντικειμένου, την επάρκεια χρόνου και τη διαδοχικότητα ανάπτυξης των 

επιμέρους θεμάτων, το βαθμό παρουσίασης νέων γνώσεων και 

προσεγγίσεων, την τήρηση του αρχικού σχεδιασμού και την ανταπόκριση 

του περιεχομένου του προγράμματος στις προσδοκίες τους. Επίσης 

διατυπώνουν προτάσεις για θέματα που πρέπει να συμπεριληφθούν ή να 

αφαιρεθούν. Στην πρακτική άσκηση κρίνουν κυρίως τη σύνδεση της 

πρακτικής με τους εκπαιδευτικούς στόχους του προγράμματος, την 

αποκτηθείσα εμπειρία, την επάρκεια χρόνου και τη συμβολή της στην 

ανάπτυξη της επαγγελματικής τους εμπειρίας.

'λ Τις μεθόδους διδασκαλίας και τα εκπαιδευτικά μέσα. Στη θεωρητική 

κατάρτιση κρίνουν κυρίως την καταλληλότητα των μεθόδων σε σύνδεση 

με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Στην πρακτική άσκηση κρίνουν κυρίως

την συμβολή των μεθόδων στη γνώση - απόκτηση - αυτοματοποίηση
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δεξιότητας, τη χρήση σύγχρονων εργαλείων, την επάρκεια πρώτων υλών - 

αναλωσίμων και την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Ότι 

αφορά τα εκπαιδευτικά υλικά και μέσα, κρίνουν την επάρκεια και την 

ποιότητα των σημειώσεων και των άλλων εκπαιδευτικών εργαλείων, την 

ποιότητα και επάρκεια της χρήσης μηχανικών εποπτικών μέσων, την 

επάρκεια των Η/Υ και το βαθμό ικανοποίησης από την ποιότητα και τη 

λειτουργικότητα τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

■S Την οργάνωση και την διεξαγωγή του προγράμματος από το κάθε Κ.Ε.Κ. 

κυρίως σε ότι αφορά την επάρκεια ενημέρωσης τους (σκοπός, 

μεθοδολογία, εκπαιδευτικοί και οικονομικοί όροι του προγράμματος κλπ), 

το χρονικό διάστημα υλοποίησης (επιλογή χρόνου διεξαγωγής, διάρκεια), 

τους χώρους κατάρτισης (καταλληλότητα χώρων διδασκαλίας και 

πρακτικής άσκησης), την πληρότητα των συστημάτων παρακολούθησης 

και αξιολόγησης, τον τρόπο οργάνωσης των εξετάσεων και το ανθρώπινο 

δυναμικό του Κ.Ε.Κ.

• Αξιολόγηση καταρτιζόμενων

Στόχος της αξιολόγησης των καταρτιζόμενων που γίνεται σ’ όλη τη διάρκεια και στο 

τέλος του προγράμματος κατάρτισης είναι η υποβοήθησή τους, ώστε να αυξήσουν 

στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες.

Στην αξιολόγηση των καταρτιζόμενων συμμετέχουν οι εκπαιδευτές. Οι 

καταρτιζόμενοι τόσο για την θεωρητική κατάρτιση όσο και για την πρακτική άσκηση 

αυτοαξιολογούνται στα αντίστοιχα θέματα.

Αντικείμενο της αξιολόγησης είναι ο βαθμός απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων 

καθώς και ο βαθμός ανάπτυξης των προσωπικών ικανοτήτων.

Στην θεωρητική κατάρτιση αξιολογούνται:

• οι αποκτηθείσες γνώσεις (μέσω καθημερινής αξιολόγησης από τους 

εκπαιδευτές, ενδιάμεσων τεστ σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα, τελικών 

εξετάσεων και εργασιών)

• τα στοιχεία προσωπικότητας, όπως η υπευθυνότητα, η προσοχή στην 

παρακολούθηση, η συνεργατικότητα, η αφομοιωτική ικανότητα, η κριτική 

ικανότητα, το επίπεδο γνώσεων, το ενδιαφέρον για το επάγγελμα, το 

ενδιαφέρον για αυτομόρφωση και περαιτέρω ανάπτυξη των γνώσεων, πιθανές
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μαθησιακές δυσκολίες, ιδιαίτερες κλίσεις ή ιδιαίτερα προβλήματα που πρέπει 

να παρθούν υπόψη για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Στην πρακτική άσκηση αξιολογούνται:

• οι αποκτηθείσες δεξιότητες, όπως η εργασιακή μεθοδικότητα, η 

αποτελεσματικότητα, η συνεργατικότητα με το προσωπικό, η συνέπεια, η 

υπευθυνότητα, η αυτοπεποίθηση και η κατοχή - σωστή χρησιμοποίηση των 

τεχνικών που διδάχτηκαν για την εκτέλεση των εργασιών.

Η επιτροπή αξιολόγησης, στη βάση των προαναφερόμενων στοιχείων, δημιουργεί το 

περίγραμμα εξατομικευμένης παρακολούθησης του καταρτιζόμενου και καταγράφει 

τις παρατηρήσεις της για τον καταρτισθέντα παίρνοντας υπόψη τις αποκλίσεις 

αξιολόγησης - αυτοαξιολόγησης. Το περίγραμμα των καταρτισθέντων είναι πολύ 

χρήσιμο δεδομένο για την ανατροφοδότηση και την ανάπτυξη υποστηρικτικών 

υπηρεσιών επανεκπαίδευσης καθώς και των υποστηρικτικών υπηρεσιών προώθησης 

στην αγορά εργασίας.

• Αξιολόγηση εκπαιδευτών

Στόχος της αξιολόγησης των εκπαιδευτών είναι να εκτιμηθούν όλοι οι παράμετροι 

της λειτουργίας τους, να εντοπισθούν κενά και ανεπάρκειες και να υπάρξουν 

βελτιώσεις στο έργο τους.

Σ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι αξιολογούν τον κάθε 

εκπαιδευτή μετά την ολοκλήρωση του διδακτικού του έργου. Τα κριτήρια 

αξιολόγησης είναι για τους εκπαιδευτές της θεωρητικής κατάρτισης η επιστημονική 

γνώση του αντικειμένου, η παρουσίαση νέων επιστημονικών προσεγγίσεων, η 

μεταδοτικότητα, η εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων - τεχνικών, η οργάνωση - 

ομοιογένεια του εκπαιδευτικού τους υλικού, η ευχέρεια ανάπτυξης διαλόγου, η 

σωστή αξιοποίηση του χρόνου της εισήγησης, η επάρκεια χρησιμοποίησης εποπτικού 

υλικού και η συνέπεια στην τήρηση του ωρολογίου προγράμματος.

Τα κριτήρια αξιολόγησης για τους εκπαιδευτές της πρακτικής άσκησης είναι η 

επιστημονική γνώση του αντικειμένου, οι πρακτικές γνώσεις, η παρουσίαση 

σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, η υποστήριξη για την εκτέλεση της εργασίας, η 

επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν, η επικοινωνία και η συνέπεια.
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Στην αξιολόγηση των εκπαιδευτών συμμετέχουν οι καταρτιζόμενοι και οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτές δια μέσου της αυτοαξιολόγησης.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης στη βάση των εντύπων που συγκεντρώνει δημιουργεί το 

διάγραμμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτή, το διάγραμμα της αυτοαξιολόγησης του 

εκπαιδευτή και τέλος το τελικό διάγραμμα που περιλαμβάνει τις αποκλίσεις 

αξιολόγησης - αυτοαξιολόγησης και τις παρατηρήσεις προς τον εκπαιδευτή.

> Εργαλεία εσωτερικής αξιολόγησης

❖ Εργαλεία αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου

S Ερωτηματολόγιο που αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

από τους καταρτιζόμενους

•S Ερωτηματολόγιο που αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

από τους εκπαιδευτές

S Κατάλληλο λογισμικό (υποσύστημα του ERP) το οποίο δίνει την 

δυνατότητα επεξεργασίας των ερωτηματολογίων και την εξαγωγή των 

παρακάτω εκθέσεων:

'λ Εκθέσεις ενδιάμεσων αξιολογήσεων του εκπαιδευτικού έργου σε 

θεωρία και πρακτική.

^ Έκθεση για τις επιμέρους αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν από 

καταρτιζόμενους και εκπαιδευτές και αφορούν όλα τα ερωτήματα που 

περιλαμβάνονται στα ερωτηματολόγια.

❖ Εργαλεία αξιολόγησης καταρτιζόμενων

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας του καταρτιζόμενου είναι συνεχής. 

Πραγματοποιείται μέσω:

■S Του ερωτηματολογίου που συμπληρώνουν οι εκπαιδευτές για τους 

καταρτιζόμενους

S Του ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης των καταρτιζομένων 

S Του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης τεστ 

S Των γραπτών εξετάσεων στο τέλος του προγράμματος 

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας του κάθε καταρτιζόμενου 

συνοδεύεται από την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών όπως:

S παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας 

S υποστηρικτικές υπηρεσίες συμβουλευτικής
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Για κάθε ένα από τα προαναφερόμενα εργαλεία διευκρινίζουμε τα εξής:

□ Ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτών

Ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται από όλους τους εκπαιδευτές που συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα για κάθε καταρτιζόμενο χωριστά. Αποτελείται από ερωτήσεις που 

στόχο έχουν να αξιολογήσουν χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του κάθε 

καταρτιζομένου όπως αυτά εμφανίστηκαν στη διάρκεια της θεωρητικής και 

πρακτικής κατάρτισης. Τα χαρακτηριστικά που επιδιώκει να αξιολογήσει το εν λόγω 

ερωτηματολόγιο αποτελούν παράγοντες της προσωπικότητας που επηρεάζουν την 

οργανωσιακή συμπεριφορά του ατόμου.

□ Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης καταρτιζομένων 

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης που συμπληρώνεται από κάθε καταρτιζόμενο, με 

στόχο να αξιολογήσει στοιχεία της προσωπικότητάς του όπως: επικοινωνία, γενική 

καλλιέργεια, συναισθηματική ικανότητα. Παράγοντες δηλαδή που επηρεάζουν και 

αυτοί την οργανωσιακή συμπεριφορά του ατόμου.

□ Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Τεστ

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Τεστ είναι ένα λογισμικό που 

χρησιμοποιείται από το κάθε Κ.Ε.Κ. και δίνει τη δυνατότητα:

• Αξιολόγησης των εκπαιδευομένων του Κ.Ε.Κ. με το πλέον σύγχρονο 

και αξιόπιστο εργαλείο

• Δημιουργίας εξετάσεων με ερωτήσεις που δημιουργούνται από το 

Κ.Ε.Κ. σε συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο του 

προγράμματος με την ύλη που θα επιλεγεί

• Αυτόματης βαθμολόγησης του τεστ από το λογισμικό αμέσως μετά 

την ολοκλήρωση του τεστ

• Αρχειοθέτησης των αποτελεσμάτων κάθε εξέτασης ανά 

καταρτιζόμενο, με τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου μαθητών
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Το συγκεκριμένο λογισμικό δεν έχει περιορισμούς στην θεματική κατηγορία της 

ύλης, στον αριθμό των ερωτήσεων και στον αριθμό των μαθητών.

Αποτελείται από τρία υποσυστήματα:

• Υποσύστημα καταχώρησης ερωτήσεων και δημιουργίας τεστ

• Υποσύστημα εξετάσεων

• Υποσύστημα ανάλυσης βαθμολογίας

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων των 

υποσυστημάτων.

□ Υποσύστημα καταχώρησης ερωτήσεων και δημιουργίας τεστ 

Με το υποσύστημα αυτό ενημερώνεται η βάση των ερωτήσεων με νέο υλικό. 

Μπορούν να δημιουργηθούν ερωτήσεις των εξής τύπων :

• Σωστό / Λάθος

• Πολλαπλών επιλογών (κειμενικές ή με εικόνες, μία σωστή ή δύο 

σωστές απαντήσεις)

• Αντιστοίχισης

• Ομαδοποίησης

• Ταξινόμησης

• HotSpot

• Fill-in-the-gap

Αφού επιλεγεί ο τύπος ερώτησης, μπορεί να επιλεγεί και η βαρύτητα της ερώτησης 

και ένα ή περισσότερα πεδία σχετικά με την κατηγοριοποίηση της ερώτησης σε 

γνωστικές περιοχές

Από τη βάση των ερωτήσεων σε κάθε θεματικό πεδίο μπορούν να δημιουργηθούν 

τεστ, συνδυάζοντας διαφορετικές ερωτήσεις κάθε φορά.
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□ Υποσύστημα εξετάσεων

Το υποσύστημα εξετάσεων λειτουργεί σε τοπολογία Client-Server, δίνοντας τη 

δυνατότητα εύκολης και ασφαλούς διαχείρισης.

Το υποσύστημα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

• Χρονομέτρηση (το χρονόμετρο λειτουργεί αντίστροφα δείχνοντας τον 

απολειπόμενο χρόνο).

• Δυνατότητα μετάβασης στην επόμενη ερώτηση χωρίς να έχει 

ολοκληρωθεί η τρέχουσα. Στο τέλος - και αν υπάρχει διαθέσιμος 

χρόνος - το υποσύστημα προβάλλει όσες έχουν παραλειφθεί.

• Οι ερωτήσεις μπορούν εμφανίζονται με τυχαία σειρά. Έτσι 

ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ταυτόχρονης προβολής της ίδιας 

ερώτησης στους σταθμούς εργασίας δύο εκπαιδευομένων που 

κάθονται δίπλα-δίπλα.

• Καταχώρηση απάντησης. Μέχρι να πατηθεί το πλήκτρο καταχώρησης 

της απάντησης, ο εξεταζόμενος μπορεί να μεταβάλλει όποια/ όποιες 

απαντήσεις έχει εισάγει μέχρι τη στιγμή εκείνη.

• Προβολή βαθμολογίας στο τέλος αμέσως μετά την εξέταση.

• Οι απαντήσεις για κάθε τεστ καταχωρούνται σε πολλαπλά αρχεία στο 

τοπικό δίσκο και στο δίσκο του server για λόγους ασφαλείας.

• Αδιάλειπτος λειτουργία. Το υποσύστημα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε 

σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή τυχαίας επανεκκίνησης του 

υπολογιστή, να ξεκινά πάλι το τεστ από την ερώτηση που είχε 

σταματήσει με το υπόλοιπο του διαθέσιμου χρόνου. Με την 

ολοκλήρωση κάθε τεστ, τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα μέσω του 

υποσυστήματος ανάλυσης βαθμολογίας.
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□ Υποσύστημα ανάλυσης βαθμολογίας

Το υποσύστημα ανάλυσης βαθμολογίας δίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή να 

εμφανίζει και να εκτυπώνει τις εξής καταστάσεις βαθμολογίας:

• Συγκεντρωτική κατάσταση βαθμολογίας εκπαιδευόμενων ανά ημέρα ή 

τεστ ή εκπαιδευόμενο.

• Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας για συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο 

και τεστ.

• Αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων κάθε εξέτασης ανά καταρτιζόμενο, 

με τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου μαθητών

❖ Εργαλεία αξιολόγησης εκπαιδευτών

• Ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται από όλους τους 

καταρτιζόμενους για κάθε εκπαιδευτή και περιλαμβάνει ερωτήσεις που 

επιδιώκουν να αξιολογήσουν την απόδοση του εκπαιδευτή ως προς την 

προετοιμασία, τις γνώσεις του γύρω από το αντικείμενο, τη 

βιβλιογραφία και τις πηγές που χρησιμοποίησε, τη μεταδοτικότητα και 

την συνέπειά του.

• Ερωτηματολόγιο που απαντάται από την επιστημονική διεύθυνση του 

Κ.Ε.Κ. (διευθυντή κατάρτισης, επιστημονικό υπεύθυνο) και 

περιλαμβάνει ερωτήσεις που στόχο έχουν να αξιολογήσουν τον 

εκπαιδευτή ως προς τη γνώση του αντικειμένου, τη μεταδοτικότητα, τη 

συμπεριφορά του ως προς τους καταρτιζόμενους, την επαγγελματική 

του συνέπεια, την αποτελεσματικότητα ως προς τους στόχους που του 

τέθηκαν στην έναρξη του προγράμματος, τη χρήση σύγχρονων 

μεθόδων εκπαιδευτικής διδασκαλίας

• Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης ώστε ο κάθε εκπαιδευτής να κρίνει 

τον εαυτό του ως προς την επικοινωνία με τους καταρτιζόμενους και 

την μεταδοτικότητά του, καθώς και ως προς τις πνευματικές 

δεξιότητές του που αφορούν στη γενικότερη καλλιέργεια, την 

ενημέρωση γύρω από τις νέες τάσεις στο αντικείμενο που καλείται να 

διδάξει, τη δυνατότητα σύνθεσης κλπ.
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Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων γίνεται με το κατάλληλο λογισμικό το οποίο 

δίνει την δυνατότητα εξαγωγής εκθέσεων απόδοσης για κάθε εκπαιδευτή και επί του 

συνόλου των εκπαιδευτών που συμμετείχαν.

2 Εξωτερική αξιολόγηση

Στα Κ.Ε.Κ. της έρευνας εκτός από εσωτερική πραγματοποιείται και εξωτερική 

αξιολόγηση, η οποία διεξάγεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ανεξάρτητο από το 

φορέα υλοποίησης του προγράμματος Στη περίπτωση της εξωτερικής αξιολόγησης, ο 

αξιολογητής:

• Δεν έχει εξάρτηση από τον οργανισμό ούτε ιεραρχική σχέση με 

κανέναν από τους συντελεστές του προγράμματος

• Δε δεσμεύεται από τα αποτελέσματα αξιολόγησης αλλά και από την 

εξέλιξη του προγράμματος

• Έχοντας διεξάγει αξιολογήσεις για άλλους οργανισμούς, είναι σε θέση 

να διαμορφώνει μια σφαιρική αντίληψη για το υπό αξιολόγηση 

πρόγραμμα

• Είναι απολογιστική διότι διεξάγεται χρονικά μετά το τέλος του 

προγράμματος και εστιάζει στην αξιολόγηση του αποτελέσματος. 

Διενεργείται με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων και την 

τεκμηριωμένη διατύπωση κρίσεων σχετικά με την αξία του 

προγράμματος, τις επιπτώσεις που είχε η υλοποίηση και τα 

αποτελέσματα που παρήχθησαν.

Η εξωτερική αξιολόγηση αφορά τη συνολική ποιοτική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου και των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Η διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης περιλαμβάνει τα εξής:

• Καθορισμό κριτηρίων για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων και των 

προϊόντων του προγράμματος

• Συλλογή στοιχείων -περιγραφών και εκτιμήσεων για τις διαδικασίες 

και τα αποτελέσματα του προγράμματος

• Συσχέτιση του συγκεντρωθέντος υλικού με τους αρχικούς στόχους που 

είχαν τεθεί
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• Αποτίμηση της αξίας και των πλεονεκτημάτων-μειονεκτημάτων των 

προϊόντων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος

• Εκπόνηση τελικής έκθεσης αξιολόγησης

Οι εξωτερικοί αξιολογητές ελέγχουν όλες τις συνιστώσες του προγράμματος 

κατάρτισης με σκοπό να σκιαγραφήσουν την εικόνα του προγράμματος σε ότι αφορά 

τη μεθοδολογία, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, την υφή και το χαρακτήρα του 

προγράμματος, τους μηχανισμούς, το προσωπικό, τα μέσα, την οργάνωση και την 

αποτελεσματικότητα του Κ.Ε.Κ. Συγκεντρώνουν όλα τα ποιοτικά και ποσοτικά 

δεδομένα, που είναι ικανά να οδηγήσουν σε μέτρηση των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί και τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα στα προσόντα των καταρτιζόμενων και στην προώθηση τους στην 

αγορά εργασίας.

Η εκτίμηση των προαναφερόμενων παραμέτρων από τους εξωτερικούς αξιολογητές 

αποτελούν τα βασικά σημεία της έκθεσης εξωτερικής - απολογιστικής αξιολόγησης 

του προγράμματος που περιλαμβάνει:

• συνολική αποτίμηση των συγκεντρωθέντων στοιχείων για την 

ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και την οργάνωση του 

προγράμματος

• εκτίμηση του βαθμού απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων από τους 

καταρτιζόμενους και κάλυψης των εκπαιδευτικών στόχων

• αποτίμηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στην ένταξη των 

καταρτισθέντων στην αγορά εργασίας και του βαθμού σύνδεσης του 

προγράμματος με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας

Η έκθεση εξωτερικής-απολογιστικής αξιολόγησης επιφέρει την ανατροφοδότηση των 

μηχανισμών του Κ.Ε.Κ. με τα τελικά συμπεράσματα για την παρεχόμενη κατάρτιση 

σε θέματα όπως ζητούμενα προσόντα που δεν αποκτήθηκαν επαρκώς από το 

πρόγραμμα, νέα θέματα που πρέπει να συμπεριληφθούν και βελτιώσεις που πρέπει να 

γίνουν στις διαδικασίες του προγράμματος.
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> Αντικείμενα εξωτερικής αξιολόγησης 

Τα αντικείμενα της εξωτερικής αξιολόγησης αφορούν:

• Το επιστημονικό περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης, κυρίως 

σε ό,τι αφορά την επάρκεια του χρόνου, την διαδοχικότητα των 

εκπαιδευτικών ενοτήτων και τη βαρύτητα τους, την πληρότητα του 

συνολικού αναλυτικού ωρολογίου προγράμματος, την 

αποτελεσματικότητα και τη γενική εικόνα του προγράμματος.

• Το βαθμό επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων, τον βαθμό 

ανταπόκρισης του προγράμματος στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, 

την εκπαιδευτική μεθοδολογία, τις εκπαιδευτικές μεθόδους καθώς και 

την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα εποπτικά και εκπαιδευτικά 

μέσα που χρησιμοποιήθηκαν.

• Την οργάνωση και την διεξαγωγή του προγράμματος από το Κ.Ε.Κ. 

κυρίως σ’ ότι αφορά την επάρκεια ενημέρωσης σχετικά με το 

πρόγραμμα, το βαθμό συνεργασίας των εκπαιδευτών με τον 

επιστημονικό υπεύθυνο για το περιεχόμενο και τις εκπαιδευτικές 

τεχνικές, το βαθμό συνεργασίας με το διοικητικό υπεύθυνο για το 

σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης που εφαρμόστηκε.

• Την οργάνωση της πρακτικής άσκησης ειδικά την τοποθέτηση των 

καταρτιζόμενων σε θέση εργασίας σχετική με το αντικείμενο 

κατάρτισης, την επάρκεια χρόνου για την απόκτηση των αναγκαίων 

εργασιακών εμπειριών και την πληρότητα των εργασιών

• Την ανάπτυξη των ενεργειών στήριξης των καταρτισθέντων στη 

σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας

• Την απορρόφηση των καταρτισθέντων στην αγορά εργασίας και της 

τοποθέτησής τους σε θέσεις εργασίας συναφείς με το αντικείμενο που 

καταρτίστηκαν, διαδικασία που αποτελεί το κρίσιμο σημείο της 

επιβεβαίωσης στην πράξη του βαθμού αποτελεσματικότητας του 

προγράμματος και κατ' επέκταση του βαθμού επίτευξης των στόχων 

του .
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Τα παραπάνω στοιχεία συγκεντρώνονται (μέσω ειδικού ερωτηματολογίου), 

καταχωρούνται και επεξεργάζονται στο λογισμικό υποσύστημα που τηρεί το κάθε 

Κ.Ε.Κ. Η επεξεργασία των στοιχείων αυτών οδηγεί σε εκθέσεις που αφορούν:

• Την απορρόφηση των καταρτισθέντων ανέργων σε θέσεις εργασίας 

(μέτρηση των ατόμων που κάλυψαν θέσεις εργασίας σχετικές με το 

αντικείμενο του προγράμματος που παρακολούθησαν)

• Την εφαρμογή των αποκτηθέντων γνώσεων (μέτρηση του βαθμού 

εφαρμογής στο αντικείμενο εργασίας των γνώσεων που αποκτήθηκαν 

από τους εργαζόμενους με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα)

• Τη βοήθεια που προσέφερε το πρόγραμμα στην ανεύρεση εργασίας 

και την εκτίμηση των καταρτισθέντων στις συμπληρωματικές 

υποστηρικτικές υπηρεσίες του Κ.Ε.Κ. μετά το πέρας της κατάρτισης, 

όπως επίσης και προτάσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών 

κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση, με βάση και τις νέες 

εμπειρίες που αποκτήθηκαν μετά την προσπάθεια επαγγελματικής 

ένταξης των καταρτισθέντων

Ως εργαλεία της εξωτερικής αξιολόγησης χρησιμοποιούνται:

• Η τεχνική προσφορά

• Η έκθεση υλοποίησης του προγράμματος

• Τα έντυπα και η έκθεση της εσωτερικής αξιολόγησης που είναι 

διαμορφωτική και επί της διαδικασίας.

• Ένα ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται από τους καταρτιζόμενους 

του προγράμματος και έχει στόχο να επιτρέψει την αντικειμενική 

μέτρηση της απορρόφησης των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας 

και να αξιολογήσει τη συμβολή του προγράμματος

• Ένα ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται στις συνεντεύξεις με 

συντελεστές του προγράμματος και έχει στόχο να επιτρέψει την 

εμβάθυνση και την αντικειμενική μέτρηση παραμέτρων όπως η γενική 

εικόνα του προγράμματος, η ανταπόκριση του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου στα ζητούμενα προσόντα από την αγορά εργασίας, ο 

βαθμός πραγμάτωσης των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων
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• Άλλες ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις κατά την κρίση του 

αξιολογητή.

4.5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

4.5.1.Υποδομές του φορέα για την ανάπτυξη υπηρεσιών στήριξης
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υποδομών και υπηρεσιών Προώθησης στην

Απασχόληση των εν λόγω Κ.Ε.Κ., που τεκμηριώνουν την επιχειρησιακή τους 

δυνατότητα στον τομέα αυτό, συνοψίζονται στα εξής:

• Έμπειρα, εξειδικευμένα και πιστοποιημένα στελέχη επαγγελματικής 

συμβουλευτικής

• Διαρκής παρακολούθηση και γνώση των τρεχουσών αναγκών της αγοράς 

εργασίας / διαχρονική συνεργασία με επιχειρήσεις, στα πλαίσια των 

διαδικασιών διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών και των τοποθετήσεων 

κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και μετά από αυτή.

• Εμπειρία στη διαχείριση προβλημάτων ευπαθών ομάδων, σε συνδυασμό με τις 

επαγγελματικές τους κλίσεις, δυνατότητες και επιλογές.

• Δυνατότητα οργάνωσης και εφαρμογής Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Προώθησης που ξεκινά από τη γνωριμία 

με τον άνεργο και ολοκληρώνεται με την απασχόλησή του

• Τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και χρήση σύγχρονων εργαλείων και Τεχνικών 

Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

• Διαρκής ενσωμάτωση διευρωπαϊκής τεχνογνωσίας στα πλαίσια διακρατικών 

συνεργασιών, συστημάτων και παραμέτρων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής 

και Υποστήριξης

• Συστήματα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων που οικοδομήθηκαν εκτός 

της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, από κοινωνικές παραγωγικές ή άλλες 

δραστηριότητες

Ειδικότερα θα πρέπει να τονισθεί ότι οι υπηρεσίες εξατομικευμένης Επαγγελματικής 

Συμβουλευτικής και Προώθησης στην αγορά εργασίας προσφέρονται από τους 

φορείς των Κ.Ε.Κ., συμπληρώνοντας τις υπηρεσίες κατάρτισης και ολοκληρώνοντας
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τον κύκλο ανάπτυξης της απασχολησιμότητας για εκατοντάδες ανέργους και άτομα 

ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν στα εξής:

• Καταγραφή και χαρτογράφηση χαρακτηριστικών ανέργων: ποσοτικά και 

ποιοτικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται ή διαφοροποιούνται από τα 

χαρακτηριστικά της ζήτησης θέσεων εργασίας, σε όλους του τομείς και 

κλάδους οικονομίας.

• Καταγραφή - ανάλυση θέσεων εργασίας που προσφέρουν οι επιχειρήσεις: 

ζητούμενες γνώσεις / δεξιότητες / συμπεριφορές.

• Ανάπτυξη - παρουσίαση (καθώς και ενσωμάτωση στα ατομικά σχέδια 

δράσης), curricula ειδικοτήτων υψηλής ζήτησης σε όλους τους 

ενδιαφερομένους άνεργους.

• Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων διάγνωσης του επιπέδου των 

υφιστάμενων γνώσεων / δεξιοτήτων (ανά ειδικότητα) στους ενδιαφερομένους 

άνεργους.

• Εφαρμογή ολοκληρωμένων κύκλων υπηρεσιών Εξατομικευμένης 

Επαγγελματικής Συμβουλευτικής που περιλαμβάνουν τεστ και εργαλεία 

ύψιστης αξιοπιστίας και αφορούν σε:

'λ Διερεύνηση χαρακτηριστικών επαγγελματικής προσωπικότητας 

ανέργου

S Διερεύνηση χαρακτηριστικών εργασιακής προσωπικότητας ανέργου 

^ Συνδυαστική ατομικών χαρακτηριστικών και υφιστάμενων γνώσεων / 

δεξιοτήτων, με ειδικότητες του ενδιαφέροντος των ανέργων 

■S Προσανατολισμός ανέργων επίτευξης ατομικών στόχων για επιλογή 

ειδικότητας - θέσης εργασίας και εναλλακτικές διαδρομές 

Εκπόνηση ατομικού επαγγελματικού σχεδίου δράσης (ατομικό πλάνο 

καριέρας)

•S Υπηρεσίες διασύνδεσης με τις επιχειρήσεις.

S Επαγγελματική Συμβουλευτική διαρκούς βελτίωσης ατομικού 

επαγγελματικού και εργασιακού προφίλ 

'λ Αξιολόγηση αποτελεσμάτων, επανατροφοδότηση συστημάτων 

εξατομικευμένης συμβουλευτικής και προώθησης στην απασχόληση
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4.5.2. Μονάδα Προώθησης στην Απασχόληση
Στα πλαίσια του κάθε Κ.Ε.Κ. λειτουργεί η Μονάδα Προώθησης στην Απασχόληση.

Σκοπός της λειτουργίας της είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των 

προαναφερόμενων δράσεων .

Τα καθήκοντά της ιδιαίτερα αφορούν στη διερεύνηση της αγοράς εργασίας, τη 

διατήρηση - επέκταση - εμβάθυνση της δικτύωσης του ΚΕΚ με επιχειρήσεις και 

φορείς και την ανάπτυξη ενεργειών στήριξης των καταρτισθέντων.

Η Μονάδα Απασχόλησης αξιοποιεί το σύνολο των πληροφοριών που λαμβάνει και 

αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων σε ομαδικό και ατομικό 

επίπεδο, όχι απλώς για την πληροφόρηση των καταρτισθέντων αλλά και για την 

ουσιαστική υποστήριξη τους στην προσπάθεια ένταξης στην αγορά εργασίας.

Η Μονάδα λειτουργεί με εξειδικευμένο προσωπικό, συνδέεται όμως με το σύνολο 

του στελεχικού δυναμικού του κάθε Κ.Ε.Κ., ώστε η προώθηση στην απασχόληση να 

αποτελεί σημαντικό άξονα και μέλημα της δράσης του.

Οι υπηρεσίες στήριξης των καταρτισθέντων αναπτύσσονται σε κάθε τόπο που το 

Κ.Ε.Κ. υλοποιεί προγράμματα και για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης ξεχωριστά.

Για την παροχή αποτελεσματικών ενεργειών υποστήριξης το κάθε Κ.Ε.Κ.:

• ενημερώνεται για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες 

απασχόλησης και άλλοι συναφείς οργανισμοί προς τους ανέργους

• ενημερώνεται με συστηματικό τρόπο για τις κενές θέσεις εργασίας

• συμψηφίζει την προσφορά με τη ζήτηση εργασίας με πολλαπλούς τρόπους, 

συμπεριλαμβανομένης και της on-Line αναζήτησης της προσφοράς και 

ζήτησης θέσεων εργασίας

• διαχειρίζεται και αξιοποιεί το σύνολο των πληροφοριών που πηγάζουν από 

θεσμικούς και μη μηχανισμούς οι οποίοι εμπλέκονται στη λειτουργία της 

αγοράς εργασίας
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4.5.3. Ειδικές Ενέργειες Στήριξης
Οι ειδικές ενέργειες υποστήριξης των καταρτισθέντων αφορούν:

• τη συνολική δημοσιότητα και προβολή των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος

• την προσέγγιση σε επίπεδο των δύο διακριτών ομάδων καταρτισθέντων, στη 

βάση του δεδηλωμένου ή μη ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις για την 

πρόσληψη τους

□ Δημοσιότητα και προβολή

Τα Κ.Ε.Κ. αναλαμβάνουν τη συστηματική διάχυση πληροφόρησης προς όλους τους 

τοπικούς φορείς απασχόλησης, τους φορείς εργοδοτών και τις επιχειρήσεις για τα 

αποτελέσματα του προγράμματος και τις γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που 

έχουν αποκτήσει οι καταρτισθέντες.

Η δημοσιότητα και προβολή επιτελείται με ενέργειες όπως:

• Λειτουργία υπηρεσίας υποδοχής και γενικής ενημέρωσης για κάθε 

ενδιαφερόμενο

• Έκδοση ενημερωτικού εντύπου για τους στόχους και το περιεχόμενο του 

προγράμματος (στη φάση της προετοιμασίας έναρξης)

• Ενημέρωση φορέων και επιχειρήσεων για τα αποτελέσματα του 

προγράμματος σε επίπεδο γνώσεων - δεξιοτήτων και το προφίλ των 

καταρτισθέντων

• Επικοινωνία και ενημέρωση γραφείων προώθησης στην απασχόληση

• Προβολή του προγράμματος μέσω ιστοσελίδας στο διαδίκτυο στο site φορέα

• Συνεργασία με σωματεία και εκπροσώπους της ομάδας των στελεχών 

διοίκησης προσωπικού για την προβολή των αποτελεσμάτων ως προς την 

απασχόληση σε άτομα αυτής της ομάδας
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□ Υποστήριξη πρώτης ομάδα καταρτισθέντων

Την ομάδα αυτή την αποτελούν οι καταρτισθέντες για τους οποίους επιβεβαιώνεται η 

πρόθεση των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων να τους προσλάβουν μετά το πέρας της 

πρακτικής άσκησης.

Ειδικά για αυτή την ομάδα τα εν λόγω Κ.Ε.Κ. προσφέρουν στις επιχειρήσεις και τους 

καταρτισθέντες πλήρη πληροφόρηση για όλα τα τρέχοντα προγράμματα που 

επιδοτούν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Επιπλέον, εφόσον ζητηθεί, τα Κ.Ε.Κ. της έρευνας υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις σε 

όλες τις διοικητικές διαδικασίες ένταξής τους σε αυτά τα προγράμματα και παρέχουν 

συμβουλευτική στήριξη στους καταρτισθέντες για τη γρήγορη και αρμονική ένταξή 

τους στο περιβάλλον εργασίας της επιχείρησης στην οποία θα εργαστούν.

□ Υποστήριξη δεύτερης ομάδας καταρτισθέντων

Την ομάδα αυτή την αποτελούν οι καταρτισθέντες για τους οποίους δεν έχει 

εκδηλωθεί ενδιαφέρον πρόσληψής τους από συγκεκριμένη επιχείρηση μέχρι το πέρας 

της κατάρτισης.

Οι καταρτισθέντες αυτής της ομάδας υποστηρίζονται για την προώθησή τους σε 

θέσεις εργασίας συναφείς με το αντικείμενο κατάρτισης, με τις εξής ενέργειες:

1) Καταγραφή προσφερόιιενων θέσεων εργασίας 

Η Μονάδα Απασχόλησης αξιοποιεί όλα τα στοιχεία της αγοράς εργασίας που 

συγκεντρώθηκαν στη διάρκεια των προπαρασκευαστικών δράσεων για το σχεδίασμά 

του προγράμματος και επιβεβαιώνει το σκέλος των δυνητικών πηγών απασχόλησης, 

καταγράφοντας πιθανές οριακές μεταβολές από τη χρονική περίοδο κατάθεσης της 

αίτησης

Η Μ.ΓΊ.Α. καταγράφει όλες τις επιχειρήσεις της τοπικής αγοράς εργασίας καθώς και 

μεμονωμένους εργοδότες, που δραστηριοποιούνται στα αντίστοιχα αντικείμενα 

κατάρτισης, τις ανάγκες τους σε προσωπικό και ειδικότητες και τα αντίστοιχα 

ζητούμενα προσόντα.. Η καταγραφή αυτή γίνεται μέσω:

^ της αποδελτίωσης των αγγελιών που δημοσιεύονται στον τύπο 

■S της καταγραφής των προσφερόμενων θέσεων στο δικτυακό τόπο του κάθε 

Κ.Ε.Κ.
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■S της ετπκοινωνίας των στελεχών των Κ.Ε.Κ. με φορείς εργοδοτών, επιχειρήσεις 

και γραφεία διασύνδεσης

Οι περιγραφές των θέσεων εργασίας ορίζονται από τις επιχειρήσεις και συνήθως 

περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες εργασιακές δεξιότητες, την εργασιακή εμπειρία, το 

επίπεδο εκπαίδευσης /κατάρτισης, τα προσωπικά χαρακτηριστικά του επιθυμητού 

υποψηφίου (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, τόπος διαμονής). 

Περιλαμβάνουν επίσης τις παροχές που προσφέρει η επιχείρηση, όπως μισθός, 

διάρκεια σύμβασης προοπτικές εξέλιξης, εργασιακό περιβάλλον, λοιπές χρηματικές ή 

μη παροχές.

2) Καταγραφή προσόντων των καταρτιζόιιενων

Μέσω του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης που εφαρμόζει το κάθε 

Κ.Ε.Κ., μετά τη λήξη του προγράμματος υπάρχει στη βάση δεδομένων του Κ.Ε.Κ. το 

περίγραμμα του κάθε καταρτισθέντος.

Η βάση αυτή δίνει τη δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης όσον αφορά το δυναμικό 

των καταρτισθέντων για το επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που 

απέκτησαν καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

3) Αντιστοίγηση προσφοράς και ζήτησης αγοράς εργασίας

Στη συνέχεια τα στελέχη του Κ.Ε.Κ. αντιστοιχίζουν τα ζητούμενα προσόντα στις 

καταγεγραμμένες προσφερόμενες θέσεις εργασίας με τα προσόντα - χαρακτηριστικά 

των καταρτισθέντων και επιλέγουν τα κατάλληλα άτομα που συγκεντρώνουν τις 

μεγαλύτερες δυνατότητες ένταξης σε αυτές τις θέσεις.

Στη διαδικασία αντιστοίχησης περιλαμβάνεται η εξέταση πολλών παραγόντων όπως 

τυπικά προσόντα, επίπεδο γνώσεων - δεξιοτήτων, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, 

με επιδίωξη να επιτευχθεί μια αποδοτική και με προοπτική διατήρησης σύνδεση.

Η αντιστοίχηση αυτή περιλαμβάνει τη λειτουργία αποτελεσματικών και 

καινοτομικών μορφών υποστήριξης όπως η χρήση ενός δικτυακού τόπου (web site) 

που διαθέτει και έχει θέση σε λειτουργία το Κ.Ε.Κ. για τον ηλεκτρονικό συμψηφισμό 

στην αγορά εργασίας, (e-matching/fitting).

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν οι καταρτισθέντες αλλά 

και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 

σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας (on line/real time). Έτσι, κάθε επιχείρηση 

που αναζητά προσωπικό ή κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να εργαστεί μπορούν
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να καταγράψουν τα στοιχεία τους στην ειδική φόρμα που υπάρχει στην αντίστοιχη 

ιστοσελίδα του Κ.Ε.Κ. Μετά την καταχώρηση, η ενδιαφερόμενη πλευρά μπορεί να 

πληροφορηθεί σε πραγματικό χρόνο τις καταχωρημένες επιθυμίες της άλλης πλευράς, 

με βάση τα κριτήρια αναζήτησης που η ίδια έχει ορίσει. Σε περίπτωση που ο 

συμψηφισμός επιτευχθεί, η ενδιαφερόμενη πλευρά μπορεί στη συνέχεια να 

πληροφορείται τα ακριβή στοιχεία επικοινωνίας με την άλλη πλευρά.

4) Επικοινωνία και δράσεις προώθησης προς tic επιχειρήσεις

Σε επόμενη φάση τα στελέχη των Κ.Ε.Κ. σχεδιάζουν τα βήματα που πρέπει να 

ακολουθηθούν προκειμένου να επιτευχθεί η άμεση, προσωπική επαφή των 

καταρτισθέντων με τις επιχειρήσεις.

Για την ανάπτυξη των σχέσεων προβλέπονται τα εξής:

S αποστολή στις επιχειρήσεις εντύπου σχετικά με το προφίλ των 

καταρτισθέντων και το επίπέδο των γνώσεων και δεξιοτήτων που 

απέκτησαν

^ διαμεσολάβηση και πρόταση προς τις επιχειρήσεις για τους 

συγκεκριμένους καταρτισθέντες που θεωρούμε ότι βρίσκονται πιο 

κοντά στη ζήτηση των επιχειρήσεων 

'λ επιδίωξη να ορισθούν συναντήσεις

5) Υποστήριξη των καταρτισθέντων για την επαφή τους με tic 

επίγειου σεκ

Τα στελέχη των εν λόγω Κ.Ε.Κ., αφού έχουν συνδέσει τις προσφερόμενες θέσεις 

εργασίας με τα κατάλληλα άτομα, εφαρμόζουν τις απαραίτητες δράσεις 

προετοιμασίας των καταρτισθέντων για την επαφή τους με τις επιχειρήσεις.. 

Προβαίνουν σε συνέντευξη με τους υποψηφίους, ώστε να καθορισθεί πλήρως το 

επαγγελματικό προφίλ (πτυχία, ειδικότητες, δεξιότητες, εμπειρίες) των υποψηφίων 

που θα συναντηθούν με τους εργοδότες.

Ενημερώνουν τους υποψηφίους σε θέματα λειτουργίας της αγοράς εργασίας στο 

επάγγελμα, τους βοηθούν στη σύνταξη του βιογραφικού τους σημειώματος, τους 

προετοιμάζουν για τις διαδικασίες της συνέντευξης επιλογής προσωπικού και τους 

υποδεικνύουν συμπληρωματικές διαδικασίες αυτό-επιμόρφωσης, αν αυτό κριθεί 

απαραίτητο.
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6) Συμβουλευτική επαγγελιιατιιοίς σταδιοδροιιίας 

Τα Κ.Ε.Κ. της έρευνας, αξιολογώντας το σύνολο των πληροφοριών σε σχέση με τις 

νέες δεξιότητες που απαιτούνται και συνυπολογίζοντας την προσωπικότητα του κάθε 

καταρτιζόμενου, επιδιώκουν να τον βοηθήσουν να αξιοποιήσει με τον καλύτερο 

τρόπο τις δυνατότητές του.

Ειδικότερα, η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας που παρέχουν τα Κ.Ε.Κ. με τη βοήθεια 

ειδικών συνεργατών αποσκοπεί στην καθοδήγηση και στήριξη του ατόμου ώστε να 

οργανώσει την επαγγελματική του πορεία και να επιλύσει σε όλες τις φάσεις της τα 

προβλήματα που σχετίζονται με το επάγγελμα.

Οι κατηγορίες προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει η παρεχόμενη από το 

Κ.Ε.Κ. συμβουλευτική σταδιοδρομίας είναι οι εξής:

■S Προβλήματα που σχετίζονται με την ψυχολογική ανάπτυξη του ατόμου, το 

αυτοσυναίσθημα, την αυτοαντίληψη, την αυτεπάρκεια, την επαγγελματική 

ωριμότητα αλλά και η δυνατότητα λήψης αποφάσεων σχετικά με τον 

επαγγελματικό του βίο.

'λ Προβλήματα πληροφόρησης σχετικά με την αγορά εργασίας και τις τεχνικές 

αναζήτησης εργασίας καθώς και με τις δυνατότητες περαιτέρω επιμόρφωσης 

και συμπληρωματικής κατάρτισης. Τα παραπάνω προβλήματα εκφράζονται 

συνήθως με μία έκφανση αβεβαιότητας ως προς την επαγγελματική επιλογή ή 

απλώς με τη μη επιλογή.

S Προβλήματα πληροφόρησης σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν οι 

δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και άλλοι συναφείς οργανισμοί προς τους 

ανέργους

130



Κεωάλαιο4

Σε κάθε περίπτωση η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας που προσφέρει το κάθε Κ.Ε.Κ. 

επιχειρεί να βοηθήσει το άτομο να αναζητήσει τις δικές του ιδιαίτερες λύσεις στο 

πλαίσιο της πραγματικότητας της αγοράς εργασίας στην οποία απευθύνεται. 

Ειδικότερα, με την αρωγή των συμβούλων ο καταρτιζόμενος μπορεί να επιτύχει 

καλύτερη και βαθύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων του, των αδυναμιών του και 

των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων του, να επικεντρώσει την προσοχή του στους στόχους 

του, να μάθει να προωθεί αποτελεσματικά τον εαυτό του στην αγορά εργασίας και να 

αναπτύξει στρατηγικές που θα τον βοηθήσουν να σχεδιάσει και να οργανώσει 

μακροπρόθεσμα την επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται με τη μορφή:

'λ σύντομων συναντήσεων με τα στελέχη της Μ.Π.Α. χωρίς να προηγηθεί 

τηλεφωνική επικοινωνία

^ ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με 

τους επιστημονικούς συνεργάτες του Κ.Ε.Κ.

S εργαστήρια συμβουλευτικής σε καθορισμένες ημέρες και ώρες.

Το κάθε Κ.Ε.Κ. παρακολουθεί τα αποτελέσματα των δράσεων που αναπτύσσει για 

την προώθηση των καταρτισθέντων. Προβαίνει στις απαραίτητες συμπληρωματικές 

δράσεις και τροποποιήσεις με επιδίωξη τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Η παρακολούθηση γίνεται με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και καταγράφει την 

κατάσταση απασχόλησης των καταρτιζομένων μετά το πέρας της κατάρτισης σε 

τακτά χρονικά διαστήματα
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

5.1. ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας και προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα 

(σχετικά με την ποιοτική ή όχι παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης) διεξήχθη κατά το μήνα Ιανουάριο του 2005 μικρής κλίμακας έρευνα. 

Συγκεκριμένα, συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο με τίτλο «Ικανοποίηση των 

εκπαιδευτών από τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης». Τα 

ερωτηματολόγια, με τη μορφή που διανεμήθηκαν, βρίσκονται στη διάθεση και στην 

κρίση του αναγνώστη, στο Παράρτημα της εν λόγω εργασίας. Η έρευνα 

διενεργήθηκε, για καθαρά πρακτικούς λόγους, εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης, σε 

διάφορα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ωστόσο πιστεύουμε πως τα 

συμπεράσματα που εξάγονται μπορούν με ασφάλεια να γενικευθούν και να θεωρηθεί 

ότι ισχύουν για τους εκπαιδευτές ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας.

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε 50 άτομα, για τα οποία καταβλήθηκε 

προσπάθεια να αποτελόσουν όσο το δυνατό πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα. Στη 

συνέχεια, ακολουθούν κάποια συμπεράσματα που προέκυψαν από τη στατιστική 

επεξεργασία των απαντήσεων που δόθηκαν στα ερωτηματολόγια με τη βοήθεια των 

λογιστικών φύλλων του Excel.

Το δειγματοληπτικό πλαίσιο των ερωτηθέντων εκπαιδευτών προσπάθησε να 

προσεγγίσει την πραγματικότητα που παρουσιάζεται σε Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, δηλαδή την πλειοψηφία των ανδρών εκπαιδευτών σε αντίστοιχα 

προγράμματα. Έτσι, τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν κατά 60% σε άνδρες και κατά 

40% σε γυναίκες.
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ΕΙΚΟΝΑ 1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

□ άνδρες 
■ γυναίκες

Όσον αφορά την ηλικιακή διάρθρωση του δείγματος των εκπαιδευτών, παρατηρούμε 

ότι και αυτή προσεγγίζει ικανοποιητικά την πραγματικότητα, αφού η πλειοψηφία 

τους κυμαίνονται στην ηλικία των 36-50, ακολουθούν οι εκπαιδευτές ηλικίας 26-35, 

κατόπιν οι άνω των 51 και τέλος, ένα πολύ μικρό ποσοστό των εκπαιδευτών 

κυμαίνεται στην ηλικία των 18-25 ετών.

Αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο των ερωτηθέντων εκπαιδευτών, αυτό 

προσεγγίζει κατά μεγάλο βαθμό την πραγματικότητα, αν συλλογιστούμε ότι η 

πλειοψηφία τους είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Ακολουθούν οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι., οι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού και τέλος οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
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ΕΙΚΟΝΑ 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΤΑ 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

10%

30%

□ απόφοιτος Α.Ε.Ι. 

■ απόφοιτος Τ.Ε.Ι.

□ μεταπτυχιακό

□ διδακτορικό

Της, ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταβλητή που σχετίζεται με τη συχνότητα 

διδασκαλίας των ερωτηθέντων σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Έγινε 

προσπάθεια οι ερωτηθέντες της έρευνας να εμφανίζουν υψηλή συχνότητα 

διδασκαλίας σε Κ.Ε.Κ., καθώς αυτοί έχουν και περισσότερο ολοκληρωμένη και 

εμπεριστατωμένη γνώμη. Πράγματι, από τα στατιστικά δεδομένα του παρακάτω 

γραφήματος, παρατηρούμε ότι αυτό επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό.

ΕΙΚΟΝΑ 4 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΤΑ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ Κ.Ε.Κ.

Όσον αφορά της απαντήσεις που έδωσαν οι εκπαιδευτές στο ερωτηματολόγιο, 

προκειμένου να αξιολογήσουν διάφορες πλευρές των προγραμμάτων συνεχιζόμενης
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επαγγελματικής κατάρτισης, αυτές παρατίθενται στη συνέχεια με τη μορφή 

γραφημάτων και ακολουθεί μια προσπάθεια κριτικής θεώρησής της.

Επισημαίνουμε ότι η βαθμολογία που κλήθηκαν να δώσουν οι ερωτηθέντες 

ακολουθούσε την εξής κλίμακα:

5= εξαιρετικό, 4= πολύ καλό, 3= καλό, 2= μέτριο, 1= απαράδεκτο

Αναφοοικά us την αζιολόνηση του εκπαιδευτικού πεοιεγομένου προγραιιμάτων 

επαγγελματικής κατάρτισης από της εκπαιδευτές, αυτή παρουσιάζεται ως εξής:

Κριτήρια αξιολόγησης Μέσος όρος
Πληρότητα επιστημονικής κάλυψης 3,8
Επάρκεια χρόνου 2,5
Διαδοχικότητα με υπόλοιπα θέματα 3

Είναι φανερό ότι οι εκπαιδευτές εμφανίζονται αρκετά ικανοποιημένοι από την 

πληρότητα της επιστημονικής κάλυψης του αντικειμένου κατάρτισης στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα. Λιγότερο ικανοποιημένοι παρουσιάζονται όσον αφορά τη διαδοχικότητα 

των εκπαιδευτικών ενοτήτων, ενώ είναι σχεδόν δυσάρεστημένοι από την επάρκεια 

χρόνου που έχουν στη διάθεσή της προκειμένου να διδάξουν την ενότητα την οποία 

καλούνται.

ΕΙΚΟΝΑ 5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

1

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

□ πληρότητα 
επιστημονικής 
κάλυψης

■ επάρκεια χρόνου

□ διαδοχικότητα με 
υπόλοιπα θέματα
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Αναφορικά ρε την ααολόνηση των εκπαιδευτικών αεθόδων και 4/έσων που 

χρησιμοποιούνταν στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, προκύπτουν τα εξής 

αποτελέσματα:

Κριτήρια αξιολόγησης Μέσος όρος
Επάρκεια εκπαιδευτικών μέσων 3,7
Καταλληλότητα εκπαιδευτικών μέσων 3,6
Σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία 3,6
Επάρκεια εκπαιδευτικών μεθόδων 4
Καταλληλότητα εκπαιδευτικών μεθόδων 4,2

Είναι εμφανές ότι οι εκπαιδευτές θεωρούν κατάλληλες και επαρκείς της 

εκπαιδευτικές μεθόδους που εφαρμόζονται στα προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης, ωστόσο δεν πιστεύουν το ίδιο και για τα εκπαιδευτικά εργαλεία και 

μέσα.

ΕΙΚΟΝΑ 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 
ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

4.2 
4

3,8 
3,6 
3,4
3.2

1

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

□ επάρκεια εκπαιδευτικών 
μέσων

■ καταλληλότητα 
εκπαιδευτικών μέσων

□ σύγχρονα εκπαιδευτικά 
εργαλεία

□ επάρκεια εκπαιδευτικών 
μεθόδων

■ καταλληλότητα 
εκπαιδευτικών μεθόδων
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Αναφορικά ρε την αζιολόνηση των εκπαιδευτών coc wc την επίτευξη των εκπαιδευτικών 

στ άγων των προνραιηιάτων κατάρτισης, παρουσιάζεται η εξής εικόνα:

Κριτήρια αξιολόγησης Μέσος όρος
Βαθμός επίτευξης εκπαιδευτικών στόχων 3,9
Δείκτης ενδιαφέροντος από της 
καταρτιζόμενους

4,1

Βαθμός αφομοίωσης της διδακτέας ύλης 3,8

Από τα παραπάνω καθίσταται έκδηλο το γεγονός ότι οι εκπαιδευτές παρουσιάζονται 

ικανοποιημένοι ως της την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων των προγραμμάτων 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

ΕΙΚΟΝΑ 7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

1

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

□ βαθμός επίτευξης εκπαιδευτικών 
στόχων

■ δείκτης ενδιαφέροντος από τους 
καταρτιζόμενους

□ βαθμός αφομοίωσης της 
διδακτέας ύλης
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Όσον αφορά την ααολόνηση της οργάνωσης των ποονραααάτων κατάρτισης από της 

εκπαιδευτές, αυτή παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Κριτήρια αξιολόγησης Μέσος Όρος

Επάρκεια ενημέρωσης 4,9

Επάρκεια προετοιμασίας 4,8

Έγκαιρη παράδοση ωρολογίου

προγράμματος

4,9

Διάρκεια του προγράμματος 3,8

Επιλογή χρόνου διεξαγωγής 4,1

Βαθμός συνεργασίας με γραμματεία 4,6

Βαθμός συνεργασίας με υπεύθυνο 

προγράμματος

4,8

Επάρκεια εκπαιδευτικής υποδομής 4,9

Καταλληλότητα κτιριακής υποδομής 4,8

Πληρότητα συστήματος αξιολόγησης 4,6

Είναι φανερό ότι οι εκπαιδευτές έχουν μια πολύ θετική εικόνα όσον αφορά την 

οργάνωση των προγραμμάτων κατάρτισης, με μια εξαίρεση όσον αφορά τη διάρκεια 

των προγραμμάτων, η οποία κατά την άποψή της πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Όσον 

αφορά την προετοιμασία, την ενημέρωση και τη συνεργασία της με στελέχη των 

Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, παρουσιάζονται απόλυτα ικανοποιημένοι.
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ΕΙΚΟΝΑ 8 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

□ επάρκεια ενημέρωσης

■ επάρκεια προετοιμασίας

□ έγκαιρη παράδοση ωρολόγιου 
προγράμματος

□ διάρκεια του προγράμματος

■ επιλογή χρόνου διεξαγωγής

□ βαθμός συνεργασίας με 
γραμματεία

■ βαθμός συνεργασίας με 
υπεύθυνο προγράμματος

□ επάρκεια εκπαιδευτικής 
υποδομής

■ καταλληλότητα κτιριακής 
υποδομής

□ πληρότητα συστήματος 
αξιολόγησης
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Αναφορικά ιιε την αζιολόνπσπ της νενικής εικόναν των προνοαραά.των συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης από της εκπαιδευτές, αυτή παρουσιάζεται ως εξής:

Κριτήρια αξιολόγησης Μέσος Όρος

Σύγχρονο περιεχόμενο 3,8

Πλήρες περιεχόμενο 3,5

Εξειδικευμένο περιεχόμενο 3,2

Είναι φανερό ότι οι εκπαιδευτές θεωρούν ότι υπάρχουν περιθώρια για βελτιώσεις στο 

περιεχόμενο των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, 

προκειμένου αυτά να γίνουν περισσότερο σύγχρονα, πλήρη και εξειδικευμένα.

ΕΙΚΟΝΑ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

1

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

□ σύχρονο περιεχόμενο 
■ πλήρες περιεχόμενο
□ εξειδικευμένο περιεχόμενο
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5.2. ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Κατά το μήνα Ιανουάριο του 2005 διεξήχθη μικρής κλίμακας έρευνα σε 100 

καταρτιζόμενους προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. 

Συγκεκριμένα, συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο με τίτλο «Ικανοποίηση των 

καταρτιζόμενων από τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης», 

το οποίο βρίσκεται στο Παράρτημα της εν λόγω εργασίας. Η έρευνα διενεργήθηκε 

εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης, ωστόσο πιστεύουμε πως τα συμπεράσματα που 

εξάγονται μπορούν με ασφάλεια να γενικευθούν και να θεωρηθεί ότι ισχύουν για 

ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε 100 άτομα, για τα οποία καταβλήθηκε 

προσπάθεια να αποτελόσουν όσο το δυνατό πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα. Στη 

συνέχεια, ακολουθούν κάποια συμπεράσματα που προέκυψαν από τη στατιστική 

επεξεργασία των απαντήσεων που δόθηκαν στα ερωτηματολόγια με τη βοήθεια των 

λογιστικών φύλλων του Excel.

Το δειγματοληπτικό πλαίσιο των ερωτηθέντων καταρτιζόμενων προσπάθησε να 

προσεγγίσει την πραγματικότητα που παρουσιάζεται σε Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, δηλαδή την πλειοψηφία των γυναικών καταρτιζόμενων σε αντίστοιχα 

προγράμματα. Έτσι, τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν κατά 65% σε γυναίκες και 

κατά 35% σε άνδρες.
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ΕΙΚΟΝΑ 10 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ 
ΦΥΛΟ

□ άντρες 
■ γυναίκες

Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο που έχουν οι καταρτιζόμενοι που απάντησαν το 

ερωτηματολόγιο, αυτό προσεγγίζει τα όσα συμβαίνουν στα προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης. Δηλαδή, η πλειοψηφία του δείγματος αποτελείται από 

απόφοιτους β' βάθμιας εκπαίδευσης, ακολουθούν οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι.- Τ.Ε.Ι. και 

τέλος, οι απόφοιτοι α’ βάθμιας εκπαίδευσης.

ΕΙΚΟΝΑ 11 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

18%
□ απόφοιτος α' βάθμιας
□ απόφοιτος β'βάθμιας
□ απόφοιτος Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.

45%
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Όσον αφορά την ηλικιακή διάρθρωση του δείγματος των καταρτιζόμενων, 

παρατηρούμε ότι και αυτή προσεγγίζει ικανοποιητικά την πραγματικότητα, αφού η 

πλειοψηφία τους κυμαίνονται στην ηλικία των 18-25, ακολουθούν οι καταρτιζόμενοι 

ηλικίας 26-35 και τέλος, ένα μικρό ποσοστό των καταρτιζόμενων κυμαίνεται στην 

ηλικία των 36-50 ετών.

ΕΙΚΟΝΑ 11 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ 
ΗΛΙΚΙΑ

13%

□ 18-25 
■ 26-35
□ 36-50

Όσον αφορά της απαντήσεις που έδωσαν οι καταρτιζόμενοι στο ερωτηματολόγιο, 

προκειμένου να αξιολογήσουν διάφορες πλευρές των προγραμμάτων συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης, αυτές παρατίθενται στη συνέχεια με τη μορφή 

γραφημάτων και ακολουθεί μια προσπάθεια κριτικής θεώρησής της.

Επισημαίνουμε ότι η βαθμολογία που κλήθηκαν να δώσουν οι ερωτηθέντες 

ακολουθούσε την εξής κλίμακα:

5= εξαιρετικό, 4= πολύ καλό, 3= καλό, 2= μέτριο, 1= απαράδεκτο
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Αναφορικά ui: την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού πεοιεγοίίένου προγραμμάτων 

επαγγελματικής κατάρτισης από της εκπαιδευτές, αυτή παρουσιάζεται ως εξής:

Κριτήρια αξιολόγησης Μέσος όρος
Πληρότητα επιστημονικής κάλυψης 3,8
Τήρηση προγράμματος 4,9
Επάρκεια χρόνου 4,2
Διαδοχικότητα ανάπτυξης 3,9
Παρουσίαση νέων γνώσεων 4,4

Είναι φανερό ότι οι καταρτιζόμενοι εμφανίζονται απόλυτα ικανοποιημένοι από την 

τήρηση του προγράμματος διδασκαλίας. Ωστόσο, θεωρούν ότι ίσως θα έπρεπε να 

υπάρχει λίγος περισσότερος χρόνος για την ανάπτυξη του κάθε εκπαιδευτικού 

θέματος και την παρουσίαση νέων γνώσεων. Λιγότερο ευχαριστημένοι εμφανίζονται 

από τη διαδοχικότητα της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών ενοτήτων και την πληρότητα 

της επιστημονικής κάλυψης των προγραμμάτων, αφήνοντας περιθώρια για 

βελτιώσεις.

ΕΙΚΟΝΑ 12 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ 
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

□ πληρότητα 
κάλυψης

□ τήρηση 
προγράμματος

□ επάρκεια χρόνου

□ διαδοχικότητα 
ανάπτυξης

■ παρουσίαση 
γνώσεων
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Όσον αφοοά την αζιολόνησπ των εκπαιδευτικών τιεθόδων και ιιέσων από τους 

καταρτιζόμενους, τα συμπεράσματα της έρευνας έχουν ως εξής:

Κριτήρια αξιολόγησης Μέσος όρος
Επάρκεια μεθόδων 4,8

Καταλληλότητα μεθόδων 4,7

Επάρκεια σημειώσεων 4,1

Ποιότητα σημειώσεων 3,5

Επάρκεια εργαλείων 4,2

Ποιότητα εργαλείων 4,2

Φιλικότητα χρήσης 4

Είναι φανερό ότι οι καταρτιζόμενοι θεωρούν επαρκείς και κατάλληλες τις 

εκπαιδευτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα προγράμματα κατάρτισης και 

είναι αρκετά ικανοποιημένοι με τα χρησιμοποιούμενα εκπαιδευτικά εργαλεία. 

Θεωρούν ότι υπάρχει περιθώριο βελτιώσεων ως προς τις διανεμηθείσες σημειώσεις, 

τόσο ως προς την επάρκεια, όσο και ως προς την ποιότητα, αλλά και τη χρηστικότητά 

τους.

ΕΙΚΟΝΑ 13 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 
ΑΠΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

□ επάρκεια μεθόδων

□ καταλληλότητα 
μεθόδων

□ επάρκεια σημειώσεων

□ ποιότητα σημειώσεων 

■ επάρκεια εργαλείων

□ ποιότητα εργαλείων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ «φιλικότητα χρήσης
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Όσον αφορά την ααολόνηση των καταρτισμένων οκ ποοα την επίτευξη των 

εκπαιδευτικών στόνων των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, αυτή 

διαμορφώνεται ως εξής:

Κριτήρια αξιολόγησης Μέσος όρος
Βαθμός ικανοποίησης στόχων 3,8

Συμβολή στην ανεύρεση εργασίας 3

Βαθμός δικαίωσης 4

Είναι εμφανές και λογικό ότι οι καταρτιζόμενοι παρουσιάζονται μερικώς 

ικανοποιημένοι και ελαφρώς προβληματισμένοι αναφορικά με τη συμβολή των 

προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην ανεύρεση θέσης 

εργασίας.

ΕΙΚΟΝΑ 14 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

4
3
2
1
0

Ο /—7

/
J

κριτΙηρια
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σ

□ βαθμός ικανοποίησης 
στόχων

□ συμβολή στην ανεύρεση 
εργασίας

□ βαθμός δικαίωσης
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Αναφορικά ui: την αξιολόγηση της οονάνωσηα των npoypauuawjv κατάρτισης από τους 

εκπαιδευόμενους, το ερωτηματολόγιο κατέδειξε τα εξής:

Κριτήρια αξιολόγησης Μέσος Όρος

Επάρκεια ενημέρωσης 4,8

Πληρότητα συστήματος επιλογής 4,5

Ορθότητα επιλογής εκπαιδευτών 4,3

Επιλογή χρόνου διεξαγωγής 3,9

Διάρκεια προγράμματος 3,5

Καταλληλότητα χώρων 3,5

Πληρότητα συστήματος αξιολόγησης 4,5

Πληρότητα συστήματος παρακολούθησης 4,2

Βαθμός ανταπόκρισης προσωπικού 4,1

Βελτιώσεις που έγιναν 3,2

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι οι εκπαιδευόμενοι είναι ικανοποιημένοι από 

το βαθμό ενημέρωσής τους για το σκοπό, τους εκπαιδευτικούς στόχους και τη 

μεθοδολογία υλοποίησης των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης. Επίσης, θεωρούν ότι το σύστημα επιλογής, αξιολόγησης και 

παρακολούθησής τους είναι σε γενικές γραμμές καλό, καθώς και η ανταπόκριση του 

προσωπικού είναι σχετικά ικανοποιητική. Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

γεγονός ότι αν και υπάρχει μηχανισμός καταγραφής των παραπόνων των 

καταρτιζόμενων στα διάφορα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τελικά οι 

καταρτιζόμενοι θεωρούν ότι αυτά δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Τέλος, κάποια 

δυσαρέσκεια παρουσιάζεται όσον αφορά τη διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης, 

καθώς και τη καταλληλότητα των χώρων εκπαίδευσης, η οποία όμως σχετίζεται 

κυρίως με μεμονωμένα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης.
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ΕΙΚΟΝΑ 15 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

□ επάρκεια ενημέρωσης

□ πληρότητα συστήματος 
επιλογής

□ ορθότητα επιλογής 
εκπαιδευτών

□ επιλογή χρόνου 
διεξαγωγής

■ διάρκεια 
προγράμματος

□ καταλληλότητα χώρων

■ πληρότητα συστήματος 
αξιολόγησης

□ πληρότητα συστήματος 
παρακολούθησης

■ βαθμός ανταπόκρισης 
προσωπικού

□ βελτιώσεις που έγιναν

Όσον αφοοά την ααολόνηση της νενικής εικόνας των προνοαμμάτων συνεγιζόμενης 

επο.ννελματικήα κατάρτισης από τους καταρτιζόμενους:

Κριτήρια αξιολόγησης Μέσος Όρος

Σύγχρονο περιεχόμενο 2,7

Πλήρες περιεχόμενο 3,2

Εξειδικευμένο περιεχόμενο 3

Οι καταρτιζόμενοι δεν εμφανίζονται ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο των 

προγραμμάτων κατάρτισης, θεωρώντας ότι αυτά μπορεί να είναι περισσότερο πλήρη, 

σύγχρονα και εξειδικευμένα στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
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ΕΙΚΟΝΑ 16 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

□ σύγχρονο περιεχόμενο 

■ πλήρες περιεχόμενο

□ εξειδικευμένο 
περιεχόμενο

Αναφορικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτών από τους καταρτιζόμενους, αυτή 

εμφανίζεται ως εξής:

Κριτήρια αξιολόγησης Μέσος Όρος

Επιστημονική γνώση αντικειμένου 4,9

Πρακτικές γνώσεις 4,6

Παρουσίαση νέων μεθόδων 4,1

Κατάλληλη συμπεριφορά 4

Μεταδοτικότητα γνώσεων 3,1

Εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων 4

Οργάνωση υλικού 3,5

Δυνατότητα επικοινωνίας 3,5

Αξιοποίηση χρόνου διδασκαλίας 3,8

Επάρκεια υλικού 4,2
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Οι καταρτιζόμενοι δείχνουν να είναι ικανοποιημένοι από τις γνώσεις και τις 

ικανότητες των εκπαιδευτών τους. Ωστόσο, παρουσιάζουν δυσαρέσκεια όσον αφορά 

τη μεταδοτικότητα των εκπαιδευτών και τη δυνατότητα επικοινωνίας τους με τους 

εκπαιδευόμενους. Με άλλα λόγια, οι καταρτιζόμενοι θέτουν το ζήτημα όχι μόνο της 

ύπαρξης τυπικών προσόντων εκ μέρους των εκπαιδευτών, αλλά και ποικίλων 

κοινωνικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων εκ μέρους τους.

ΕΙΚΟΝΑ 17 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

■ αξιοποίηση χρόνου

□ δυνατότητα επικοινωνίας

μεθόδων
■ οργάνωση υλικού

□ εφαρμογή εκπαιδευτικών

■ μεταδοτικότητα γνώσεων

□ κατάλληλη συμπεριφορά

□ παρουσίαση νέων μεθόδων

αντικειμένου 
■ πρακτικές γνώσεις

□ επιστημονική γνώση

1

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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6. ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

6.1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η πραγματοποίηση των τριών προαναφερθέντων ερευνών και η στατιστική 

επεξεργασία των αποτελεσμάτων τους επιτρέπει τη διεξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων και προτάσεων σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας των 

προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Πιο αναλυτικά:

Ένας πραγματικά ενδιαφέρον δείκτης που απεικονίζει την αποτελεσματικότητα των 

υλοποιούμενων προγραμμάτων κατάρτισης αφορά την απορροφητικότητα, δηλαδή 

την ένταξη των καταρτισθέντων στην αγορά εργασίας μετά την ολοκλήρωση της 

επαγγελματικής τους κατάρτισης. Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων 

κατάρτισης κρίνεται με τη βοήθεια τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων εκθέσεων που 

υποβάλλουν τα Κ.Ε.Κ. στο Υπουργείο και οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο 

Παράρτημα.

Στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιήθηκε με ευθύνη του «Δικτύου Α» σε μεγάλο 

δείγμα καταρτισθέντων από όλα τα θεματικά πεδία & περιοχές της χώρας (5.044 

άτομα), για το διάστημα 6/2002 έως 12/2003, καταγράφηκε απασχόληση 19% (μέσος 

όρος στο επίπεδο της επικράτειας). Αξίζει εν τω μεταξύ να σημειωθεί ότι το ποσοστό 

των καταρτισθέντων (αυτών που ολοκλήρωσαν ένα πρόγραμμα κατάρτισης), ήταν το 

86% των καταρτιζομένων (αυτών που εντάχθηκαν σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης), 

ενώ στο σύνολο των καταρτισθέντων, το 76% ήταν γυναίκες και το 24% άνδρες.

Η κατανομή των καταρτισθέντων στο δείγμα της έρευνας ανά θεματικό πεδίο έχει ως

εξής:

ν' Οικονομία - Διοίκηση: 37,53%

ν' Πληροφορική: 33,03%

ν' Τουρισμός: 14,26%

ν' Τεχνικά: 11,23%

ν' Αγροτικά: 3,27%

ν' Πολιτισμός: 0,78%
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Η κατανομή των απασχολούμενων καταρτισθέντων σε συναφείς με το πρόγραμμα 

που συμμετείχαν θέσεις εργασίας έχει ως εξής ανά θεματικό πεδίο:

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θεματικό πεδίο

Ποσοστό

απασχολούμενων

καταρτισθέντων

Αριθμός

απασχολού μενών 

καταρτισθέντων

Διοίκηση - Οικονομία 51,70% 575

Πληροφορική 18,70% 208

Τουρισμός 11,60% 129

Τεχνικά 14,29% 159

Αγροτικά 2,87% 32

Πολιτισμός 0,84% 9

Σύνολο 100 1.112

Από τους παραπάνω πίνακες καθίσταται προφανές ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

εκδηλώνεται από τους καταρτιζόμενους για προγράμματα που σχετίζονται με 

αντικείμενα του θεματικού πεδίου Διοίκηση - Οικονομία, τη στιγμή που οι μισοί 

περίπου από τους εν λόγω καταρτιζόμενους βρίσκουν μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος συναφή θέση εργασίας.

Στην αμέσως επόμενη θέση από άποψη ενδιαφέροντος έρχονται τα προγράμματα που 

σχετίζονται με την πληροφορική, ενώ η απορροφητικότητα των εν λόγω 

καταρτιζόμενων σε θέσεις εργασίας όταν ολοκληρώσουν την κατάρτιση πλησιάζει 

κατά προσέγγιση το 1/5.

Τα προγράμματα που αφορούν το θεματικό πεδίο του τουρισμού συγκεντρώνουν την 

τρίτη θέση ενδιαφέροντος των καταρτιζόμενων και μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος περίπου το 1/6 των καταρτισθέντων βρίσκει συναφή θέση εργασίας. 

Αξιοσημείωτη είναι η κατάσταση που επικρατεί με τα τεχνικά προγράμματα, τα 

οποία αν και συγκεντρώνουν λιγότερους καταρτιζόμενους από το θεματικό πεδίο του 

τουρισμού, εν τούτοις παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά απορροφητικότητας από 

το εν λόγω θεματικό πεδίο.
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Τέλος, στην πέμπτη και στην έκτη θέση ενδιαφέροντος έρχονται τα προγράμματα που 

σχετίζονται με το θεματικό πεδίο αγροτικά και πολιτισμός, με αντίστοιχα μικρά 

ποσοστά απορροφητικότητας στην αγορά εργασίας.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η γεωγραφική κατανομή των απασχολουμένων. Έτσι 

στο σύνολο των απασχολουμένων το 32,55% είναι στην Αθήνα, το 11,78% στη 

Θεσσαλονίκη και το υπόλοιπο 55,67% κατανέμεται σε 19 νομούς της χώρας, με 

ποσοστά απασχόλησης που κυμαίνονται από 0,56% το μέγιστο, ως 0,15% το 

ελάχιστο.

ΚΤΠ - Βασικές δεξιότητες

Με βάση στοιχεία έρευνας που πραγματοποίησε το «Δίκτυο Α» στα μέλη του τον 

Ιούνιο του 2004 σχετικά με τα υλοποιηθέντα προγράμματα βασικών δεξιοτήτων, 

γλωσσικής κατάρτισης και κατάρτισης ανέργων καταγράφηκαν τα εξής 

αποτελέσματα:

> Σε σύνολο 3.568 καταρτιζομένων στις βασικές δεξιότητες, ολοκλήρωσαν την 

κατάρτιση τους 3.210 άτομα, ποσοστό 89,96%.

> Από το σύνολο των ατόμων που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση, 

πιστοποιήθηκαν 2.294 άτομα, ποσοστό 71,46%.

> Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατά φύλο σύνθεση των καταρτισθέντων. Στο 

σύνολο των καταρτισθέντων 2.717 ήταν γυναίκες, ποσοστό 81,9% και 493 

είναι άνδρες, ποσοστό 18,1%.

> Στο σύνολο των πιστοποιηθέντων 1943 είναι γυναίκες, ποσοστό 84,7% και 

351 είναι άνδρες, ποσοστό 15,3%.

> Στα αστικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσαν την 

κατάρτισή τους 1.287 από τα 1405 άτομα, ποσοστό 91,6%.

> Στις υπόλοιπες περιφέρειας της χώρας, ολοκλήρωσαν την κατάρτισή τους 

1923 από τα 2.163 άτομα, ποσοστό 88,9%.

> Στα αστικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, πιστοποιήθηκαν 927 

από τα 1.287 άτομα που ολοκλήρωσαν τα προγράμματα εκπαίδευσης, 

ποσοστό 72,02%.

> Στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, πιστοποιήθηκαν 1.367 από τα 1.923 

άτομα που ολοκλήρωσαν τα προγράμματα εκπαίδευσης, ποσοστό 71,08%.
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Οι πιστοποιήσεις κατά πρότυπο που έγιναν στο σύνολο των πιστοποιηθέντων 

παρουσιάζουν την εξής κατανομή:

> Πιστοποίηση κατά ECDL: 72,7%

> Πιστοποίηση κατά IC3 & MOUS: 22,14%

> Πιστοποίηση κατά Cambridge: 5,2%

Γλωσσική κατάρτιση ιιεταναστών, παλιννοστούντων, προσφύγων

> Σε σύνολο 1.529 καταρτιζομένων στη ελληνική γλώσσα, ολοκλήρωσαν την 

κατάρτιση τους 1.493 άτομα, ποσοστό 97,6%.

> Από το σύνολο των ατόμων που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση, 

πιστοποιήθηκαν 1.202 άτομα, ποσοστό 80,5%!

> Η κατά φύλο σύνθεση των καταρτισθέντων έχει ως εξής: 1.114 γυναίκες, 

ποσοστό 74,6% και 379 άνδρες, ποσοστό 25,4%.

> Η κατά ομάδα σύνθεση των καταρτισθέντων έχει ως εξής: 1.000 άτομα ήταν 

παλιννοστούντες, ποσοστό 66,9%, 373 άτομα ήταν μετανάστες, ποσοστό 

25%, 120 άτομα ήταν πρόσφυγες, ποσοστό 8,1%.

> Οι πιστοποιήσεις έγιναν μέσω προγραμματισμένων εξεταστικών διαδικασιών 

από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ που ήταν και ο μοναδικός 

φορέας Πιστοποίησης Γλωσσικών Δεξιοτήτων.

Συνεγιζόιιενη Επαγνελιιατική Κατάρτιση Ανέργων

Σε σύνολο 2.463 ανέργων καταρτιζομένων σε ειδικότητες Οικονομίας-Διοίκησης, 

Πληροφορικής, Τουρισμού, Τεχνικών ειδικοτήτων, ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή 

τους 2.205 άτομα, ποσοστό 89,52%. Από αυτούς οι 618 ήταν άνδρες, ποσοστό 

28,02% και οι 1.587 ήταν γυναίκες, ποσοστό 71,98%. Μέχρι τώρα απασχολούνται σε 

νέες θέσεις εργασίας 667 άτομα, ποσοστό 30,24%. Από το σύνολο των 

απασχολούμενων 475 άτομα απασχολούνται σε νέες θέσεις εργασίας συναφείς με το 

αντικείμενο κατάρτισης του προγράμματος που συμμετείχαν, δηλαδή ποσοστό 

71,21% στο σύνολο των απασχολούμενων και 192 άτομα απασχολούνται σε θέσεις 

εργασίας μη συναφείς με το αντικείμενο κατάρτισης του προγράμματος που 

συμμετείχαν, δηλαδή ποσοστό 28,78%.
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Τα αποτελέσματα απασχόλησης που καταγράφονται, σχετίζονται με σημαντικούς 

παράγοντες όπως:

- τη διαρθρωτική ανεργία τοπικού ή εθνικού χαρακτήρα,

- τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν σε σχέση με την 

προσφορά θέσεων εργασίας στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας,

- τις τοπικές συνθήκες της αγοράς εργασίας,

- την ποιότητα της παρεχόμενης κατάρτισης,

- την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών διασύνδεσης ανέργων - επιχειρήσεων 

και προώθησης στην αγορά εργασίας.

Το εύρος των παραπάνω προβλημάτων και η αντιμετώπισή τους από τα συστήματα 

ενεργητικών κοινωνικών πολιτικών, ειδικότερα μέσα από τη συνεχιζόμενη 

επαγγελματική κατάρτιση, απέδωσε σημαντικά αποτελέσματα.

6.2. ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Σύμφωνα με έρευνα της ΓΣΕΕ κάτω από το 1 % του συνολικού εργατικού δυναμικού 

της χώρας συμμετέχει ετησίως σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης. Την τριετία 2001 - 

2003 στα προγράμματα των 582 ειδικών κέντρων συμμετείχαν συνολικά 104.000 

εργαζόμενοι και άνεργοι, ήτοι 32.000 ετησίως8.

Η προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα μας και ιδιαίτερα των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει καθυστερήσει σημαντικά. Παρά τις γενναίες 

χρηματοδοτήσεις, ιδίως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η Ελλάδα βρίσκεται 

στην προτελευταία θέση σε σχέση με τις χώρες της Ε.Ε. στο ζήτημα αυτό, γεγονός 

που έχει δυσμενή αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα, στην παραγωγικότητα και στην 

απασχόληση. Πολύπλοκες διαδικασίες, έλλειψη πληροφόρησης, αδιαφάνεια, δομικά 

προβλήματα των ίδιων των επιχειρήσεων και μη φιλικό φορολογικό περιβάλλον 

εξακολουθούν να αποτρέπουν τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

διεγείρουν ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων 

κατάρτισης που υλοποιούνται.

8 Καραγιαννάκη Κρυσταλλία, Τα προβλήματα της κατάρτισης στην Ελλάδα, Κέρδος

155



Κεφάλαιο 6

Τα διάφορα Ε.Π. αποτέλεσαν την πρώτη μεγάλης εμβέλειας προσπάθεια οργάνωσης 

της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα. Η ανάγκη αυτή 

πήγασε από τη συνειδητοποίηση ότι η ελληνική οικονομία και κοινωνία, όπως και οι 

άλλες ευρωπαϊκές, είχε πλέον εισέλθει σε ένα νέο κύκλο που χαρακτηριζότανε από 

τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό, από μεγάλες αναδιαρθρώσεις, από την ανάγκη 

εκσυγχρονισμού και από την ανάγκη αντιμετώπισης μεγάλων κοινωνικών 

προβλημάτων που οι προηγούμενες αλλαγές συνεπάγονταν, με πρώτο και 

δραματικότερο τη μαζική ανεργία.

Η επίτευξη των γενικών και των ειδικών στόχων στην Ελλάδα απαιτούσε να 

ξεπεραστούν πολύ μεγαλύτερα εμπόδια από εκείνα που συναντούσαν οι ίδιες 

πολιτικές στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τέτοια αφετηριακά εμπόδια ήταν:9

• Η απουσία εμπεδωμένων δομών και «εθνικής κουλτούρας» συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης.

• Η υποτυπώδης οργάνωση της αγοράς εργασίας και η μικρή διείσδυση στην αγορά 

των θεσμών που διαμεσολαβούν την προσφορά και τη ζήτηση εργασίας.

• Η ελλιπής υποδομή για την παρακολούθηση των τάσεων στην αγορά εργασίας σε 

εθνικό και τοπικό επίπεδο.

• Ο «αιφνιδιασμός» που υπέστη η ελληνική κοινωνία από την ταχεία αύξηση της 

ανεργίας και, επομένως, την έλλειψη προετοιμασίας των θεσμών και των 

κοινωνικών οργανώσεων να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο.

• Ο περιθωριακός και περιορισμένος χαρακτήρας που είχαν στο παρελθόν οι 

πολιτικές απασχόλησης.

• Ο επιδοματικός και «παθητικός» χαρακτήρας των μέτρων κατά της ανεργίας που 

επικρατούσε καθ’ ολοκληρία στο παρελθόν.

• Το τεράστιο ποσοστό μικρών επιχειρήσεων οι οποίες αδυνατούν οργανωτικά και 

διευθυντικά, να εκμεταλλευτούν τις προσφερόμενες δυνατότητες κατάρτισης 

εργαζομένων.

• Η αποδεδειγμένη δυσκολία των δημόσιων φορέων αλλά και των κοινωνικών 

εταίρων να διαχειριστούν έγκαιρα, μακροπρόθεσμες και ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις.

9 Χατζητσάκος Νάσος, Απέτυχαν τα προγράμματα κατάρτισης, Ελεύθερος Τύπος
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Με την εμπειρία που σήμερα υπάρχει από την εξέλιξη των Ε.Π. φαίνεται ποια ήταν

τα ισχυρά και ποια τα αδύναμα σημεία της στρατηγικής.

• Ορθώς η στρατηγική προέβλεψε την ανάγκη ενός αδρά χρηματοδοτούμενου Ε.Π. 

Όχι μόνο γιατί το Ε.Π. παρουσιάζει σχετικά υψηλό ποσοστό απορρόφησης αλλά 

γιατί αναβάθμισε την έννοια και της σημασία της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης μεταξύ των παραγωγικών τάξεων και των «σχεδιαστών της 

πολιτικής».

• Ορθώς η στρατηγική επεσήμανε ως μείζον ζήτημα τη δημιουργία σταθερών και 

βιώσιμων δομών κατάρτισης, οι οποίες μάλιστα θα έπρεπε να «ολοκληρωθούν» 

μεταξύ τους ώστε να διαμορφώσουν ένα είδος Εθνικού Συστήματος Κατάρτισης.

• Ορθώς η στρατηγική προσπάθησε να καταστήσει το Ε.Π. όργανο ευελιξίας του 

παραγωγικού συστήματος, πριμοδοτώντας και υποστηρίζοντας τις διαδικασίες 

αναδιάρθρωσης.

• Ορθώς επίσης η στρατηγική προσπάθησε να εστιαστεί σε ειδικές ομάδες ανέργων, 

ώστε να κατευθύνει περισσότερη βοήθεια σ’ αυτές.

Οι γενικές αδυναμίες που παρουσίασε η ανάλυση της κατάστασης πάνω στην οποία

στηρίχτηκε η στρατηγική ήταν:

• πρώτα και κύρια, η υποτίμηση των οξύτατων προβλημάτων σχεδιασμού, 

υλοποίησης, διαχείρισης και αξιολόγησης

• η υπερτίμηση, αντιστρόφως, των δυνατοτήτων και της αυτάρκειας των κεντρικών 

φορέων που καλούνταν να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να διαχειριστούν το 

πρόγραμμα το Ε.Π.

• η παλινδρόμηση μεταξύ ενός αρχικού πνεύματος «επιτρεπτικότητας» και 

συνέχισης της επιδοματικής λογικής, γεγονός που οδήγησε στην εμπλοκή του 

Ε.Π., και στην αναγκαστική σε δεύτερη φάση ενίσχυση των κεντρικών ελέγχων, 

διαδικασιών και γραφειοκρατικών υποχρεώσεων των τελικών δικαιούχων, η οποία 

«βαρύνει» αρκετά την εξέλιξη του Ε.Π.

• δεν προβλέφθηκαν από την αρχή επαρκείς μηχανισμοί και τρόποι αξιολόγησης 

των επιπτώσεων της κατάρτισης και των επιδοτήσεων νέων θέσεων εργασίας. 

Αυτό αποτελούσε ένα κρίσιμο πρόβλημα και ζητούμενο, καθ’ όσον είναι ένα 

ανοιχτό θέμα ο βαθμός αποτελεσματικότητας από χώρα σε χώρα.
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Περισσότερο από τις επιμέρους αστοχίες, τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση της μιας 

ή της άλλης δράσης, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην υλοποίηση του Ε.Π. 

(άνιση εξέλιξη μέτρων, αδυναμία εκτέλεσης μέτρων, έλλειψη αξιόπιστων 

απολογιστικών στοιχείων) οφείλονται στις προηγούμενες αδυναμίες στη χάραξη της 

στρατηγικής.

Στις αδυναμίες που εμφανίστηκαν στο στάδιο της υλοποίησης αντικατοπτρίζονται 

χρονίζοντα προβλήματα της αγοράς εργασίας, των δομών εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, καθώς και της Δημόσιας Διοίκησης γενικότερα. Ως βασικότερες 

αδυναμίες επισημαίνονται οι εξής:

• Μεγάλη καθυστέρηση στην καθιέρωση αξιόπιστου συστήματος πιστοποίησης των 

φορέων κατάρτισης, ώσπου να ξεπεραστεί το πρόβλημα με την επανίδρυση του 

ΕΚΕΠΙΣ.

• Αδυναμία εκτέλεσης σημαντικών μέτρων και ενεργειών ιδίως εκείνων που 

χρειάζονται συντονισμένες και πολύπλευρες παρεμβάσεις

• Ανεπαρκής προσανατολισμός των πόρων και των ενεργειών στις ομάδες στόχους. 

Το ζήτημα παρουσιάστηκε κυρίως ως αδυναμία «στόχευσης» σε ειδικές 

κατηγορίες ανέργων και ως αδυναμία καθιέρωσης κριτηρίων που να αποτρέπουν 

την επικάλυψη.

• Μεγάλες διαφορές στη δυνατότητα αξιοποίησης των πόρων της 

Ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επιχειρήσεων.

Αρκετές από αυτές τις αδυναμίες έγιναν αισθητές κατά την υλοποίηση του Ε.Π. και οι 

αρμόδιοι Φορείς προχώρησαν σε διορθωτικές παρεμβάσεις, οι οποίες κατέληξαν στην 

αναμόρφωση του Ε.Π. Χάρη στην αποκτηθείσα πείρα, στην πρόοδο που σημειώθηκε 

στις δομές κατάρτισης και στις διορθώσεις η υλοποίηση του Ε.Π. επιταχύνθηκε κατά 

τη τελευταία διετία.
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Οι διορθωτικές κινήσεις αποτυπώνονται στη νέα αναμορφωμένη δομή του Ε.Π. .Οι

βασικότερες από αυτές είναι:

• Η τομή που έγινε με την καθιέρωση ενός αξιόπιστου συστήματος Διοίκησης, 

διαχείρισης και ελέγχου χάρη στη νέα λειτουργία του ΕΚΕΠΙΣ, την καθιέρωση 

Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών.

• Η επικέντρωση της προσπάθειας του ΟΑΕΔ στην ίδρυση έστω και με μεγάλη 

καθυστέρηση των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης, τα οποία πρέπει να 

στηριχθούν και να εξελιχθούν στη βασική τοπική μονάδα παρέμβασης στην αγορά 

εργασίας.

• Λειτουργία εθνικών οργανισμών μελέτης και παρακολούθησης των εξελίξεων της 

αγοράς εργασίας και της απασχόλησης (ΕΠΑ, ΕΙΕ) οι οποίοι αναπτύχθηκαν 

παράλληλα με το Ε.Π.

• Πραγματοποίηση νέου κύκλου δράσεων Ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης με

παράλληλη πιστοποίηση των σχετικών δομών κατάρτισης. Ταυτόχρονα,

βελτιώθηκε η διάρθρωση των σχετικών μέτρων εξαλείφοντας τη διάκριση

ιδιωτικών - δημόσιων μεγάλων επιχειρήσεων που πριμοδοτούσε a priori της

ΔΕΚΟ και προβλέποντας ιδιαίτερη κατηγορία για να συμπεριλάβει τις μικρές 

επιχειρήσεις που έχουν δυσκολίες να ανταποκριθούν στις οργανωτικές - 

γραφειοκρατικές απαιτήσεις του Ε.Π.

• Η έναρξη υλοποίησης δράσεων οι οποίες τείνουν να υπερβούν τη λογική της 

κατάρτισης ως μόνης βοήθειας για την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας. 

Προωθούνται μέτρα και δράσεις οι οποίες επιδιώκουν να συνδέσουν ευθέως την 

κατάρτιση με την απασχόληση είτε με τη δέσμευση των επιχειρήσεων να 

απασχολήσουν καταρτισθέντες, είτε σε συνεννόηση με τους κατασκευαστές 

μεγάλων τεχνικών έργων είτε μέσω του stage.
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Παρά τις ποικίλες προσπάθειες, ωστόσο, των αρμόδιων φορέων, το σύστημα 

επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλές 

δυσκολίες και να παρουσιάζεται εν πολλοίς αναποτελεσματικό. Τα κυριότερα 

προβλήματα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σχετίζονται με τα κάτωθι:

> Δεν υπάρχει ένας διαρκής μηχανισμός παρακολούθησης της ελληνικής αγοράς 

εργασίας, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται χαμηλός βαθμός συγκέντρωσης 

στοιχείων από αυτή και κατ’ επέκταση να προκηρύσσονται προγράμματα 

κατάρτισης που απέχουν πολύ από τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς 

εργασίας. Για την προκήρυξη των προγραμμάτων του Β' Κ.Π.Σ. είχε 

εκπονηθεί μία μελέτη των 6 εκ. δρχ., ενώ για το Γ' Κ.Π.Σ. μία μελέτη των 60 

εκ. δρχ. Ενδεικτικό της κατάστασης αυτής είναι η προκήρυξη των κάτωθι 

προγραμμάτων:

Χαρτί/ χαρτόνι στην Κοζάνη όπου δεν υπήρχε τέτοια επιχείρηση (η 

αιτία ήταν ότι είχε εγκριθεί μια επένδυση για εργοστάσιο χαρτιού η 

οποία βεβαίως δεν είχε πραγματοποιηθεί)

Διαχείριση νερού σε σύνδεση με αρδευτικά έργα που δεν είχαν 

πραγματοποιηθεί

Χρηματιστηριακές συναλλαγές μετά τη φούσκα του 1999 και την 

έναρξη των διαδικασιών συρρίκνωσης του κλάδου 

Βιολογική γεωργία για ανέργους γεωπόνους σε νομούς όπου αυτοί 

ήταν ελάχιστοι

Εργάτες ξύλου επίπλου όταν επί χρόνια ο κλάδος βρισκόταν σε κρίση 

και οι θέσεις εργασίας συνεχώς μειωνόταν

Προγράμματα κυρίως για αποφοίτους ΑΕΙ στην Κομοτηνή όταν οι 

άνεργοι εντοπίζονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στις κατώτερες 

εκπαιδευτικές βαθμίδες
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> Δεν υπάρχει συνδυασμός παρακολούθησης ποσοτικών και ποιοτικών 

στοιχείων (π.χ. δεν υπάρχει καταγραφή δεξιοτήτων)

> Το σύστημα που επιδοτεί το Ε.Κ.Τ. ενισχύει επαγγέλματα γραφείου και 

ειδικότητες με αμφίβολη την απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας. Η 

ελληνική κοινωνία έχει ενοχοποιήσει τα χειρονακτικά επαγγέλματα και αυτό 

έχει κόστος10. Η νοοτροπία αυτή δεν οδηγεί μοναχά στον προσανατολισμό για 

ενίσχυση επιστημονικών ειδικοτήτων μέσω των πόρων του Ε.Κ.Τ., αλλά έχει 

προ καιρού καθορίσει και τον προσανατολισμό των ίδιων των Κ.Ε.Κ., που 

αναζητούν τους εκπαιδευτές τους όχι κυρίως μέσα από την αγορά, αλλά μέσα 

από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

> Ελλείψεις και λάθη στο σχεδίασμά των προγραμμάτων (βασικό λάθος η 

παραδοχή ότι όταν υπάρχει ανάπτυξη υπάρχει και απασχόληση και ότι το 

πρόβλημα της ανεργίας μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο μέσω της 

κατάρτισης).

> Οι δράσεις κατάρτισης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα όσο και οι 

πόροι είναι πολύ περιορισμένοι.

10 Χαϊκάλης Στάθης, «Το μεγάλο στοίχημα της παραγωγικής απορρόφησης τριών δισεκατομμυρίων 
ευρώ του Ε.Κ.Τ.», Απογευματινή της Κυριακής, 16 Μαΐου 2004
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6.3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ήδη από το τέλος του Β’ Κ.Π.Σ. είχαν διαφανεί οι ανάγκες για ουσιαστικές αλλαγές 

στη λειτουργία του συστήματος άτυπης επαγγελματικής κατάρτισης. Οι αλλαγές που 

αποφασίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις κάλυψαν τις 

ανάγκες αυτές με επάρκεια και επιτυχία ενώ σε αρκετές άλλες με προβλήματα και 

ελλείψεις.

Οι ανάγκες αυτές μπορούν σχηματικά να διακριθούν σε αλλαγές στο διαχειριστικό 

πλαίσιο και στην απαιτούμ,ενη έμ,φαση στις ποιοτικές παραιιέτρους λειτουργίας των 

ΚΕΚ. Οι αλλαγές στο διαχειριστικό επίπεδο στηρίχθηκαν κυρίως στην καθιέρωση της 

κοινοτικής οδηγίας 92/50 και του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου των προμηθειών 

υπηρεσιών προς το Ελληνικό Δημόσιο. Η αλλαγή αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα θετική 

αφού επέτρεψε στο χώρο της άτυπης επαγγελματικής κατάρτισης να λειτουργήσει με 

διαφάνεια και αξιοπιστία τουλάχιστον ως προς το διαχειριστικό μέρος, το οποίο είναι 

ιδιαίτερα κρίσιμο. Ορισμένα προβλήματα δευτερεύουσας σημασίας και 

διαχειριστικού χαρακτήρα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή του νέου 

πλαισίου, έχουν σε σημαντικό βαθμό επιλυθεί σε συνεργασία με τις υπηρεσίες. 

Τέτοιου τύπου προβλήματα εμφανίστηκαν και εμφανίζονται συνήθως συστηματικά 

τουλάχιστον μέχρι την πλήρη διευκρίνιση και σταθερότητα του νέου συστήματος 

διαχείρισης.

Οι αλλαγές στο θεσμικό και λειτουργικό επίπεδο δυστυχώς περιορίστηκαν κατά την 

περίοδο της τελευταίας πιστοποίησης κυρίως στα θέματα υποδομών υποβαθμίζοντας 

επί της ουσίας τις ποιοτικές παραμέτρους της λειτουργίας των ΚΕΚ. Η πιο σημαντική 

προσπάθεια ποιοτικής παρέμβασης κατά τη συγκεκριμένη περίοδο ήταν η 

πιστοποίηση των εκπαιδευτών, η οποία όμως και αυτή προσεγγίστηκε σε ένα βαθμό 

με γραφειοκρατική αντίληψη, με αποτέλεσμα να υπάρξουν και να υπάρχουν 

προβλήματα στη λειτουργία του μητρώου εκπαιδευτών.

Στα σημερινά κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα, οι δράσεις του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου οφείλουν να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένα μείζονα θέματα, 

προβλήματα και αιτήματα της ελληνικής κοινωνίας και των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Συγκεκριμένα σε μια αναπτυσσόμενη κοινωνία της γνώσης, η συμμετοχή ενηλίκων
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στη δια βίου μάθηση (η οποία το 2002 έφθασε σε επίπεδο ευρωπαϊκού μέσου όρου 

στο 8,5%) κρίνεται εν σύνολο ανεπαρκής. Η Ελλάδα καταλαμβάνει σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο την τελευταία θέση με 1,2% ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος των νέων μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ήδη 5%. Είναι προφανές ότι στο συγκεκριμένο τομέα 

η χώρα μας βρίσκεται σε τραγική απόσταση από όλες ουσιαστικά της χώρες της Ε.Ε. 

των 25! Με δεδομένο μάλιστα ότι ο ποσοτικός στόχος της απόφασης της Λισσαβόνας 

για το 2010 είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος να έχει διαμορφωθεί στο 12, 5%, είναι 

προφανές ότι αν δεν υπάρξουν άμεσες και γενναίες αποφάσεις, η ήδη τεράστια 

απόστασή μας από τις υπόλοιπες χώρες θα αυξηθεί δραματικά τα επόμενα χρόνια.

Εκτός των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρας μας στον τομέα της δια βίου 

μάθησης έχει να αντιμετωπίσει επί πλέον ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο συγκεκριμένο τομέα είναι προφανές ότι οι δράσεις του 

ΕΚΤ δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας, ώστε από μόνες τους να αντιμετωπίσουν την 

ανεργία, αλλά είναι οι μόνες ουσιαστικά που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της 

διαρθρωτικής ανεργίας ήτοι στην αντιμετώπιση του χάσματος που παρατηρείται 

πλέον συστηματικά στη χώρα μας μεταξύ των χαρακτηριστικών της προσφοράς και 

της ζήτησης στην αγορά εργασίας. Επίσης, οι δράσεις του ΕΚΤ μπορούν να 

συμβάλουν στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας αλλά και της ποιότητας της 

προσφερόμενης εργασίας, μέσα από την αναβάθμιση των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων. Η σύγχρονη λοιπόν 

αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας όπως και της ανάπτυξης του 

εργαζόμενου ανθρώπινου δυναμικού απαιτεί εξατομικευμένη αλλά επίσης και 

ολοκληρωμένη προσέγγιση που να συνδυάζει συμβουλευτική, επαγγελματικό 

προσανατολισμό, κατάρτιση / επιμόρφωση, προώθηση στην απασχόληση και συνεχή 

παρακολούθηση. Ο ολοκληρωμένος αυτός χαρακτήρας της προσέγγισης γίνεται 

ακόμη πιο επιτακτικός στις περιπτώσεις των ατόμων που ανήκουν στις ειδικές 

κοινωνικές ομάδες.
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Α) προτάσεις προς τους αοίίόόιους φορείς

Ακολουθώντας την ολοκληρωμένη προσέγγιση του προβλήματος θεωρούμε ότι οι 

κύριοι στόχοι των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που διαχειρίζεται 

το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας πρέπει να είναι:

1. Η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων, η οποία αυξάνει 

τις πιθανότητες και τις δυνατότητες απασχόλησης μέσα από την προώθηση 

της σύζευξης ζήτησης και προσφοράς στην αγορά εργασίας.

2. Η αναβάθμιση και συνεχής επικαιροποίηση των επαγγελματικών προσόντων 

των εργαζομένων, και κυρίως των νέων, με στόχους:

• τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας που κατέχουν στην παραγωγική 

διαδικασία

• την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας

• την επαγγελματική αναβάθμιση και εργασιακή ανέλιξη των 

εργαζομένων

3. Η βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των ενηλίκων με συνεχή 

συμπληρωματική επιμόρφωση ανεξάρτητα από τις βαθμίδες του τυπικού 

εκπαιδευτικού συστήματος από τις οποίες έχουν αποφοιτήσει (π.χ. ο 

τεχνολογικός αλφαβητισμός και ευρύτερα η συνεχής και εντατική 

τεχνολογική επιμόρφωση, η κοινωνική επιμόρφωση και η εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας από τους μετανάστες, η ανάπτυξη βασικών και νέων 

δεξιοτήτων των ενηλίκων, η ευρύτερη κοινωνική επιμόρφωση - ενημέρωση 

των πολιτών)

4. Η παροχή συστηματικών, επιστημονικά άρτιων και ποιοτικών υπηρεσιών 

συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού σε άνεργους ή/και 

εργαζόμενους όπως π.χ. σε νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, σε 

μετανάστες, σε άνεργους οι οποίοι έχασαν τη θέση εργασίας τους, σε 

εργαζόμενους και σε μακροχρόνια άνεργους.

5. Η συστηματική προώθηση στην απασχόληση ανέργων, οι οποίοι 

ολοκλήρωσαν με επιτυχία προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων κα 

γνώσεων, αλλά και εργαζομένων οι οποίοι μετακινούνται στην αγορά 

εργασίας.
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/. Η νέα φυσιογνωμία των Κέντρων Επαννελιιαπκήζ Κατάρτισης 

Για να ανταποκριθούν στις παραπάνω νέες και αναβαθμισμένες ανάγκες τα σημερινά 

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης πρέπει να μετασχηματισθούν στρατηγικά σε 

Κέντρα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με αντίστοιχο προσδιορισμό και της 

ονομασίας τους. Η μέχρι σήμερα δραστηριότητα των σημερινών Κ.Ε.Κ. πρέπει να 

διευρυνθεί προς δύο κατευθύνσεις:

1. Διεύρυνση της εκπαιδευτικής φυσιογνωμίας με επέκταση των 

δραστηριοτήτων στον χώρο της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης 

ενηλίκων

2. Διεύρυνση της δραστηριότητας τους στο χώρο

• της παροχής συμβουλευτικών - υποστηρικτικών υπηρεσιών

• του επαγγελματικού προσανατολισμού και

• της προώθησης στην απασχόληση

Η νέα αναβαθμισμένη φυσιογνωμία των φορέων και τα βασικά στοιχεία της 

λειτουργίας του νέου συστήματος θα κατοχυρώνονται νομοθετικά με προώθηση 

ειδικού νόμου - πλαισίου με τον οποίο θα αίρονται και οι αναχρονιστικές πλέον 

ρυθμίσεις που υπάρχουν στο σύστημα πιστοποίησης και θα επιλύονται χρονίζοντα 

προβλήματα του κλάδου.
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II. Σύστημα πιστοποίησης, - απελευθέρωση του συστήματοζ

Το σύστημα πιστοποίησης με βάση το οποίο λειτουργούν σήμερα τα ΚΕΚ εμπεριέχει 

στοιχεία τα οποία καθιερώθηκαν πριν από χρόνια αντιμετωπίζοντας ανάγκες που οι 

περισσότερες πλέον δεν υφίστανται. Οι προβλέψεις αυτές αποτελούν πλέον 

τροχοπέδη για την ευέλικτη, δυναμική, διαφανή και αποτελεσματική λειτουργία του 

συστήματος, το οποίο μόνο με τον τρόπο αυτό θα εξελιχθεί, θα αναπτυχθεί και θα 

ωριμάσει περαιτέρω. Οι προτάσεις μας σχετικά με τις αλλαγές στο σύστημα 

πιστοποίησης αναλυτικά είναι:

1. Η γενικότερη απελευθέρωση του συστήματος πιστοποίησης, η οποία αποτελεί 

τη βασική προϋπόθεση εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος. Συγκεκριμένα 

προτείνονται:

• Απελευθέρωση του συστήματος με τη μόνιμη πρόβλεψη δημιουργίας 

νέων φορέων με βάση τις ισχύουσες προϋποθέσεις, με αυτονόητη 

κατάργηση της αποκλειστικότητας του σκοπού λειτουργίας των 

φορέων και της απαγόρευσης ιδιοκτησιακής συμμετοχής σε ένα μόνο 

φορέα. Άρση των εμποδίων (κυρίως στο σύστημα πιστοποίησης) για 

συγχωνεύσεις, ενοποιήσεις δομών και φορέων σε μεγαλύτερα σχήματα 

λειτουργίας.

• Κατάργηση της διάκρισης εθνικών και περιφερειακών φορέων με 

θεσμοθέτηση ενιαίου τύπου φορέα με ενιαίες προϋποθέσεις 

πιστοποίησης (κτιριακές προδιαγραφές αντίστοιχες των σημερινών 

περιφερειακών και προϋποθέσεις ανθρώπινου δυναμικού αντίστοιχες 

των σημερινών εθνικών ΚΕΚ)

• Γεωγραφική απελευθέρωση των δραστηριοτήτων των φορέων, ήτοι 

κατάργηση των αριθμητικών περιορισμών σε περιφέρειες και δομές, 

αλλά και θεματική απελευθέρωση με αναδιάρθρωση του ορισμού των 

θεματικών πεδίων.

• Επανεξέταση του τρόπου συμμετοχής στο χώρο της κατάρτισης των 

Πανεπιστημίων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών 

φορέων, με παράλληλη κατάργηση όλων των προνομίων των 

εξαιρούμενων φορέων όπως του ΟΑΕΔ, του ΟΓΕΚΑ Δήμητρα, των 

ΚΕΚ του Υπουργείου Υγείας κλπ
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2. Παροχή άδειας λειτουργίας αορίστου χρόνου από το ΕΚΕΠΙΣ, με περιοδικό 

έλεγχο της τήρησης των όρων αδειοδότησης, ώστε οι φορείς να 

ανταποκρίνονται στην ωριμότητα που παρουσιάζει η αγορά, ήτοι:

• Διατήρηση των υψηλών κτιριακών προδιαγραφών που αντιστοιχούν 

στις σημερινές προδιαγραφές που διαθέτουν τα Κ.Ε.Κ. Οι κτιριακές 

προδιαγραφές δεν θα αποτελούν πλέον στοιχείο βαθμολόγησης, αλλά 

προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά και εν 

συνόλω από όλους τους φορείς.

• Αναβάθμιση του ρόλου και της σημασίας του χρησιμοποιούμενου 

ανθρώπινου δυναμικού με ενιαίες προδιαγραφές προσωπικού για 

όλους τους φορείς.

• Ουσιαστική αξιολόγηση της εμπειρίας και του εκπαιδευτικού 

αποτελέσματος των φορέων με αυξημένο ειδικό βάρος στις 

αξιολογήσεις

3. Επανασχεδιασμός των διαδικασιών των περιοδικών ελέγχων και της συνεχούς 

αξιολόγησης (on going αξιολόγηση) των φορέων κατάρτισης από το 

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Η συνεχής 

αξιολόγηση θα πρέπει να πληροί τις αρχές της επιστημονικής αξιολόγησης και 

ιδιαίτερα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και να χαρακτηρίζεται από 

αξιοπιστία και εγκυρότητα.

4. Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στην πιστοποίηση από την πολιτεία 

επαγγελματικών προσόντων όσων ολοκληρώνουν με επιτυχία ενέργειες 

κατάρτισης. Έως τώρα ακολουθούνταν η πρακτική της πιστοποίησης 

προγραμμάτων. Ωστόσο, πρόκειται για μια στόχευση που πρέπει να 

αναθεωρηθεί. Χρειαζόμαστε πιστοποίηση προσόντων και όχι πιστοποίηση 

προγραμμάτων. Δηλαδή δεν πρέπει να καταργήσουμε την ευελιξία της Σ.Ε.Κ., 

αλλά να την αναβαθμίσουμε συνδέοντάς την με πιστοποίηση προσόντων, 

κρατώντας τη δυνατότητα εκπαιδευτικού σχεδιασμού που εμπεριέχει τη λήψη 

απόφασης επί των εκπαιδευτικών αναγκών που πρέπει να καλυφθούν και την 

εξέταση εάν αυτές συνδέονται με 1-2 πρότυπα κάθε φορά ή με κανένα 

πρότυπο.
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5. Τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων της λειτουργίας του μητρώου 

πιστοποιημένων εκπαιδευτών, με στόχο την αξιοποίηση έμπειρου και ικανού 

δυναμικού, το οποίο αποκλείεται από τις μέχρι σήμερα προδιαγραφές. 

Θεσμοθέτηση της συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης μέχρι 30% των 

ωρών από εκπαιδευτές εκτός μητρώου. Το μητρώο εκπαιδευτών του 

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. πρέπει να ανοίξει σε επαγγελματίες της αγοράς. Δεν μπορεί να 

μπαίνει για όλους προϋπόθεση να έχουν 150 ώρες εμπειρία, διότι έτσι 

περιορίζονται στους ήδη υπάρχοντες ή σε αυτούς που διδάσκουν σε Ι.Ε.Κ. 

Επίσης, η πιστοποίηση σε ενότητες θέλει επανεξέταση.

III. Διανωνιστικό πλαίσιο - υλοποίηση προγραμμάτων- διαχείριση

α) διανωνισχικό πλαίσιο

Το νέο διαγωνιστικό πλαίσιο το οποίο στηρίχθηκε στο νομοθετικό πλαίσιο της 

κοινοτικής οδηγίας 92/50 και στη διαδικασία των διεθνών διαγωνισμών αποτελεί μια 

ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για το χώρο και ως εκ τούτου (παρά την ύπαρξη ορισμένων 

προβλημάτων) αποτελεί απαράβατο όρο λειτουργίας του διαγωνιστικού πλαισίου. Οι 

βασικοί άξονες αυτού του διαγωνιστικού πλαισίου είναι:

1. Το σύνολο των έργων κατάρτισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού που 

χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο εδράζεται στο 

κοινοτικό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο των διαγωνισμών για υπηρεσίες που 

παρέχονται προς το δημόσιο.

2. Οι πιστοποιημένοι φορείς είναι οι αποκλειστικοί φορείς υλοποίησης των 

έργων επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, που 

συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και / ή εθνικούς 

πόρους (π.χ. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργείο Υγείας κλπ)

3. Διασφαλίζεται υγιής λειτουργία του ανταγωνισμού στο πλαίσιο της αγοράς με 

παράλληλη αντιμετώπιση των περιπτώσεων αθέμιτου ανταγωνισμού όπου 

υπάρχουν. Συγκεκριμένα:

• Θεσμοθετείται η διεκδίκηση έργων από κοινοπραξίες πιστοποιημένων 

φορέων (ενός τουλάχιστον από τον τόπο υλοποίησης) με συνεργασίες 

σε τοπικό ή και σε εθνικό επίπεδο και συγκεκριμένο καταμερισμό των 

ρόλων για κάθε φορέα. Συνακόλουθα καταργείται η ενοικίαση δομών 

για την υλοποίηση προγραμμάτων.
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• Δεν επιτρέπεται η λειτουργία τελικών δικαιούχων άμεσα ή έμμεσα ως 

αναδοχών φορέων καθώς και η θεσμική σχέση μεταξύ δικαιούχων 

φορέων και αναδοχών.

4. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες γίνονται mo γρήγορες, mo ουσιαστικές και 

τεχνικά mo αξιόπιστες, διαφανείς και αντικειμενικές. Ήτοι:

• Μειώνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό το πλήθος των υποβαλλόμενων 

προσφορών για κάθε διαγωνισμό με υποβολή μόνο μίας προσφοράς 

ανά γνωστικό αντικείμενο και φορέα για ολόκληρη τη χώρα.

• Απλοποιούνται τα έντυπα των διαγωνισμών και αφαιρούνται όλες οι 

ενότητες που αφορούν σε πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ συστήματα 

και διαδικασίες.

• Η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων υποβάλλεται για κάθε 

πρόγραμμα ανά τόπο υλοποίησης, σε απλό τυποποιημένο έντυπο 

αντίστοιχο της οικονομικής προσφοράς. Η αξιολόγησή της γίνεται 

αλγοριθμικά από το πληροφορικό σύστημα με απλή εισαγωγή των 

δεδομένων της.

• Σημαντική υποβάθμιση του ρόλου της γνωμοδοτικής επιτροπής στην 

κατεύθυνση της κατάργησής της.

5. Πρέπει να προβλεφθούν βελτιώσεις στο Ενιαίο μητρώο αξιολογητών, όπως:

• Εκπαίδευση των αξιολογητών

• Υποχρεωτική μελέτη των προτάσεων (π.χ. μία πρόταση ανά μία ώρα)

• Αύξηση των αμοιβών ώστε να γίνεται καλύτερη δουλειά και να 

συμμετέχουν και οι καλοί αξιολογητές, που συνήθως είναι καλά 

αμειβόμενοι.
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6. Κάθε τεχνική προσφορά (μια για κάθε αντικείμενο) θα αξιολογείται από 

έμπειρο σώμα αξιολογητών με:

ο διασφάλιση της αλγοριθμικής - τυχαίας κατανομής των 

προσφορών ανά αξιολογητή,

ο περιορισμό του πλήθους των αξιολογήσεων ανά αξιολογητή, 

ο αξιολόγηση της κάθε προσφοράς από πέντε αξιολογητές 

ο ακύρωση των αξιολογήσεων που παρουσιάζουν σημαντικές 

αποκλίσεις. Συγκεκριμένα υπολογίζεται σε πρώτη φάση η 

μέση τιμή (μ.τ.) και η τυπική απόκλιση (τ.α.) των πέντε 

αξιολογήσεων. Οι αξιολογήσεις που βρίσκονται εκτός του 

διαστήματος από (μ.τ. - τ.α.) έως (μ.τ. + τ.α.) ακυρώνονται 

και η τελική βαθμολογία των αξιολογητών είναι η νέα μέση 

τιμή των αξιολογήσεων που βρίσκονται εντός του 

συγκεκριμένου διαστήματος.

Η συνολική τεχνική αξιολόγηση προκύπτει από τον συνυπολογισμό:

ο Της μέσης τιμής των βαθμών των αξιολογητών (βλ. 

παραπάνω)

ο Του βαθμού του ΕΚΕΓΤΙΣ και των επί μέρους βαθμών 

συστημάτων (αύξηση του σημερινού ποσοστού) 

ο Της αλγοριθμικής αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης 

ο Βαθμολογία της τοπικής κατανομής από τη γνωμοδοτική 

επιτροπή με μείωση του σημερινού ποσοστού της 

βαθμολογίας

• Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται ανά πρόγραμμα με μέγιστη 

έκπτωση 10% και στην προσφορά υποβάλλεται μόνο το 

προσφερόμενο συνολικό ωριαίο κόστος (χωρίς προσφορά σε διακριτά 

τμήματα μετά την αποκοπή από τους προϋπολογισμούς των 

επιδομάτων των καταρτιζομένων).

• Καταργούνται τα παράβολα συμμετοχής στους διαγωνισμούς του 

Υπουργείου Απασχόλησης ως αναχρονιστικά και ουσιαστικά 

παράτυπα.
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• Θεσμοθετείται η υποχρεωτική και αυτοματοποιημένη αξιολόγηση των 

αξιολογητών μετά από κάθε διαγωνισμό με βάση τις ακυρώσεις που 

υπήρξαν.

Με βάση τις παραπάνω ρυθμίσεις επιτυγχάνονται:

• Σημαντική αύξηση της αξιοπιστίας των αξιολογήσεων των 

αξιολογητών

• Μείωση των όγκων, του χρόνου και του κόστους αξιολόγησης. Έτσι 

επιταχύνεται κατά πολύ η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Παρά το ότι αυξάνεται το πλήθος των αξιολογητών ανά προσφορά, 

υπολογίζεται ότι ο όγκος της αξιολόγησης μειώνεται περίπου στο 1/6 

του όγκου της ΣΕΚ

β) Βασικοί άξονες υλοποίησης και Siayeioianc των ποονοαιιιιάτων

Στο επίπεδο της υλοποίησης και της διαχείρισης των προγραμμάτων προτείνεται

σειρά ρυθμίσεων οι οποίες στοχεύουν:

• στην ουσιαστικότερη και ποιοτικότερη υλοποίηση των προγραμμάτων καθώς 

και

• στην απλή, ουσιαστική και διαφανή οικονομική διαχείριση.

Συγκεκριμένα προτείνονται οι παρακάτω ρυθμίσεις στο πλαίσιο σημαντικής 

αναθεώρησης και βελτίωσης του ΕΣΔΕΚ:

1. Οι φορείς υλοποίησης να απαλλαχθούν από την υποχρέωση διαχείρισης των 

μεταβιβαστικών πληρωμών των επιδομάτων των καταρτιζομένων. Να 

θεσμοθετηθεί «επίδομα κατάρτισης» με βάση το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο 

του επιδόματος ανεργίας (κατάργηση παρακράτησης φόρου κλπ), το οποίο να 

καταβάλλεται στους αποφοίτους των προγραμμάτων κατάρτισης από τους 

τελικούς δικαιούχους σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα και το κρατικό 

σύστημα εξυπηρέτησης των πολιτών.

2. Η αναπροσαρμογή του ωριαίου κόστους της κατάρτισης (μετά την αφαίρεση 

των επιδομάτων) ώστε να αντιστοιχεί στις αυξήσεις όλων των παραγόντων 

κόστους που πραγματοποιήθηκαν κατά τα τελευταία χρόνια.

3. Μετά την απαλλαγή των φορέων από τις διαβιβαστικές πληρωμές των 

καταρτιζομένων, ο οικονομικός - διαχειριστικός έλεγχος των φορέων να 

περιορίζεται αποκλειστικά στον έλεγχο της είσπραξης των χρημάτων από τον
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τελικό αποδέκτη και στην τήρηση των κανόνων καλής οικονομικής 

διαχείρισης που προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία καθώς και από 

το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο.

4. Οι διαδικασίες ελέγχου προτείνεται να επικεντρώνονται κυρίαρχα στους 

ελέγχους του φυσικού αντικειμένου, των αποτελεσμάτων και της ποιότητας 

της υλοποίησης.

5. Να καθιερωθούν ενιαίοι τύποι προκηρύξεων των διαγωνισμών, εντύπων 

παρακολούθησης και διαδικασιών απολογισμού, για τη διευκόλυνση των 

αναδοχών αλλά και των υπηρεσιών.

6. Να θεσμοθετηθεί η διατήρηση των προνομίων των μακροχρόνια άνεργων και 

να διευρύνονται τα πλεονεκτήματα των αποφοίτων του ΟΑΕΔ στα 

προγράμματα για νέες θέσεις εργασίας και στους απόφοιτους των 

προγραμμάτων κατάρτισης

y) Πιστοποίηση - αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και των γνώσεων 

Είναι απαραίτητη η πιστοποίηση των γνώσεων που προέρχονται από διαδικασίες 

μη τυπικής μάθησης, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια αποτελεσματικότερη και πιο 

ωφέλιμη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας και τις 

πολιτικές απασχόλησης. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω απαιτείται σε εθνικό 

επίπεδο η δημιουργία ενός καθολικού, ευέλικτου και εύκολα προσαρμόσιμου 

συστήματος πιστοποίησης, που να έρχεται σε συμφωνία με τις εξελίξεις και τις 

κατευθύνσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Οι αρχές που θα πρέπει να διέπουν 

ένα τέτοιο σύστημα είναι οι ακόλουθες:

• Ενιαίος εθνικός σχεδιασμός, ο οποίος θα συνδέει τις πολιτικές και τα μέτρα 

μέσω ουσιαστικών ρυθμίσεων και συλλογικών συμβάσεων ανάμεσα στους 

κοινωνικούς συνομιλητές

• Καθορισμός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε τομέα και κλάδου 

οικονομικής δραστηριότητας, έτσι ώστε ο σχεδιασμός ενιαίας πολιτικής να 

λαμβάνει υπόψη τις ειδικότερες ανομοιογένειες και ιδιομορφίες αυτών και να 

δίνει τις ανάλογες κατευθύνσεις

• Για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της εμφάνισης φαινομένων 

γραφειοκρατίας θα πρέπει το κράτος να προσπαθήσει να δώσει μεγαλύτερη 

βαρύτητα στη διαμόρφωση κατευθύνσεων και στόχων, καθώς και στον έλεγχο
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της διαφάνειας και της αξιοκρατίας των δραστηριοτήτων σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο και λιγότερο σε διαχειριστικά ζητήματα

• Να υπάρχει πλήρης και ισότιμη συμμετοχή των φορέων συλλογικής 

διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια των διαδικασιών καθορισμού της 

πολιτικής, των κατευθύνσεων και των μέτρων εφαρμογής του συστήματος 

πιστοποίησης. Δεν θα πρέπει όμως η δράση τους να περιοριστεί στο αρχικό 

αυτό επίπεδο, αλλά να συνεχίσει και σε πιο ουσιώδη και βαθύτερα θέματα, τα 

οποία θα έχουν να κάνουν με την αναθεώρηση και την αναπροσαρμογή των 

πολιτικών στις συνεχώς διαφοροποιημένες εξελίξεις της αγοράς εργασίας, 

έτσι ώστε το σύστημα πιστοποίησης να μην είναι στατικό και μη 

προσαρμόσιμο στις εκάστοτε συνθήκες, αλλά ευέλικτο και δυναμικό

• Η δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων, που θα στοχεύει στη συγκέντρωση 

στοιχείων για τις απαιτήσεις και τις αλλαγές που διαμορφώνονται στην 

απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις. Θα πρέπει, όμως, η βάση αυτή να 

αποκτήσει έναν ευρύτερο ρόλο, σύμφωνα με τον οποίο θα προχωρά στην 

επεξεργασία των δεδομένων και στην προσαρμογή τους στο εκπαιδευτικό 

σύστημα. Με τον τρόπο αυτό, ο μηχανισμός της πιστοποίησης θα αποτελέσει 

μια εποικοδομητική διαδικασία που θα συμβάλλει στην ομαλότερη και 

αποτελεσματικότερη σύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση.
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Β) προτάσεις npoc τα Κ.Ε.Κ.

• I. Μεθοδολογία σγεδιασιιού των προγραιηιάτων

Ον υποβαλλόμενες προτάσεις πρέπει να γίνονται με κριτήριο το πόσοι άνεργοι 

μπορούν να προωθηθούν στην απασχόληση στη συγκεκριμένη ειδικότητα και στον 

τόπο εφαρμογής του προγράμματος ή ποιοι εργαζόμενοι θα οδηγηθούν σε άνοδο των 

προσόντων τους στις επιχειρήσεις. Αντίστοιχα η διαδοχή των ενεργειών που στην 

πράξη πλέον πρέπει να ακολουθούν τα Κ.Ε.Κ. είναι η εξής:

• διερεύνηση αναγκών σε προσωπικό ή εκπαιδευτικές ανάγκες υπάρχοντος 

προσωπικού των επιχειρήσεων

• επακριβής αποτύπωση των προσόντων που πρέπει να αποκτήσουν τα άτομα 

(εκπαιδευόμενοι) που θα καταλάβουν τις θέσεις εργασίας

• προσδιορισμός στη βάση των προηγούμενων αναγκών του περιεχομένου των 

θεματικών ενοτήτων, του ωρολογίου προγράμματος, των προσόντων των 

εκπαιδευτών, των εκπαιδευτικών μεθόδων, υλικών, μέσων, χώρων πρακτικής 

και εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν, έτσι ώστε το πρόγραμμα 

κατάρτισης πράγματι να οδηγεί στην κατάκτηση των προσόντων που ζητά η 

αγορά εργασίας

• αναλυτικός καθορισμός του προφίλ των εκπαιδευόμενων που πρέπει να 

επιλεγούν ώστε να έχουν εκπαιδευσιμότητα και να μπορούν να οδηγηθούν 

μέσω του προγράμματος κατάρτισης στα απαιτούμενα προσόντα.

Για να ενσωματώσει το ΚΕΚ αυτή τη νέα μεθοδολογία σχεδιασμού χρειάζεται να 

υπάρχει αυτοτελής διαδικασία τεκμηρίωσης και σχεδιασμού των προγραμμάτων, η 

οποία θα περιλαμβάνει επιλογή ανερχομένων ειδικοτήτων ανά Περιφέρεια, 

συγκέντρωση στοιχείων από μελέτες και έρευνες, πρωτογενείς έρευνες σε 

επιχειρήσεις και φορείς, επιστημονική τεκμηρίωση και σχεδίασμά των 

προγραμμάτων.

• II. Μεθοδολογία υλοποίησης των προγραμμάτων

> Θεματικές ενότητες και ωρολόγια προγράμματα 

Η κάθε θεματική ενότητα πρέπει να έχει αναφορά σε συγκεκριμένα προσόντα που 

δίνει η διδασκαλία της. Ο σχεδιασμός των ωρολογίων προγραμμάτων πρέπει να 

περιλαμβάνει την διδακτέα ύλη ανά ώρα και όχι ανά ημέρα. Μεγαλύτερο βάρος
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Κεφάλαιο 6

πρέπει να δίνεται στο σχεδίασμά απόκτησης πρακτικών δεξιοτήτων σε σχέση με την 

μετάδοση θεωρητικών γνώσεων. Στα περισσότερα προγράμματα πρέπει να έχει μια 

θεματική ενότητα πληροφορικής προσαρμοσμένη στο αντικείμενο του κάθε 

προγράμματος

> Διεύρυνση και βελτίωση των εκπαιδευτικών μεθόδων

Χρειάζεται προσαρμογή των εκπαιδευτικών μεθόδων στις ιδιαιτερότητες της 

εκάστοτε ομάδας στόχου και του κάθε αντικειμένου κατάρτισης.

• Να χρησιμοποιούνται όλες οι εκπαιδευτικές μέθοδοι, με προσανατολισμό 

προς τη μείωση του ακαδημαϊκού τρόπου διδασκαλίας και την ενίσχυση των 

μεθόδων που διευκολύνουν την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων

• Να συμπεριλαμβάνονται ασκήσεις, ώστε να υποχρεώνονται οι εκπαιδευόμενοι 

να εργάζονται στο μάθημα, αλλά και για να αξιολογούνται, οι δε εκπαιδευτές 

να προβλέπεται ότι παραδίδουν τα αποτελέσματα, αλλά και το υλικό με το 

οποίο αξιολόγησαν τους εκπαιδευόμενους

• Να χρησιμοποιούνται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στη διάρκεια της θεωρίας, 

ώστε να επιδεικνύονται στους εκπαιδευόμενους οι χώροι εργασίας και οι 

διαδικασίες παραγωγής

• Να αναβαθμισθούν οι εξετάσεις και τα ενδιάμεσα τεστ και να αποκτήσουν 

μεγαλύτερη βαρύτητα

• Να αναβαθμισθεί ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών μεθόδων της πρακτικής 

άσκησης ώστε να αυξηθεί ο βαθμός απόκτησης πρακτικών δεξιοτήτων.
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

7.1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ Κ.Ε.Κ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Λιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Για τα στελέχη κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο:

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004

176



1. Κάνετε διερεύνηση των αναγκών σε προσωπικό ή των εκπαιδευτικών 

αναγκών του υπάρχοντος προσωπικού των επιχειρήσεων;

2. Με ποιους τρόπους προσδιορίζετε το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων 

και του ωρολογίου προγράμματος;

3. Μεγαλύτερο βάρος δίνετε κατά το σχεδίασμά στην απόκτηση πρακτικών 

δεξιοτήτων ή στη μετάδοση θεωρητικών γνώσεων;

4. Προσδιορίζετε στη βάση του περιεχομένου των θεματικών ενοτήτων τις 

εκπαιδευτικές μεθόδους, τα υλικά, τα μέσα, τους χώρους πρακτικής και τον 

εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσετε, έτσι ώστε το πρόγραμμα κατάρτισης να 

οδηγεί στην κατάκτηση των προσόντων που ζητά η αγορά εργασίας;

5. Πώς ορίζετε τα προσόντα των εκπαιδευτών, πώς επιλέγετε και προετοιμάζετε 

κατάλληλους εκπαιδευτές που να έχουν επάρκεια στις συγκεκριμένες 

δεξιότητες που θέλετε να δώσετε μέσα από το πρόγραμμα;

6. Πώς αποφασίζετε σχετικά με το τι πρέπει να περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό 

υλικό και ποια μέσα θα χρησιμοποιηθούν (ειδικό λογισμικό, διαφάνειες, 

βιβλία κ.λ.π);

7. Με ποιον τρόπο καθορίζετε τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης;

8. Πώς καθορίζετε το προφίλ των εκπαιδευόμενων, ώστε να έχουν 

εκπαιδευσιμότητα και να μπορούν να οδηγηθούν μέσω του προγράμματος 

κατάρτισης στα απαιτούμενα προσόντα;

9. Υπάρχει αυτοτελής διαδικασία τεκμηρίωσης και σχεδιασμού των 

προγραμμάτων; Τι περιλαμβάνει αυτή;

10. Υποστηρίζεται ο σχεδιασμός των προγραμμάτων από κάποιο πληροφοριακό 

σύστημα; Με ποιον τρόπο και από ποιο σύστημα;

11. Πώς επιλέγετε τις ειδικότητες στις οποίες επικεντρώνεστε;

12. Με ποιον τρόπο διερευνάτε τις ιδιαιτερότητες των ομάδων στόχων των 

ανέργων, των εργαζομένων και των ομάδων κοινωνικού αποκλεισμού για να 

έχετε τεκμηριωμένη άποψη για τις ειδικότητες που μπορεί να προσεγγίσει η 

κάθε ομάδα;

13. Διαθέτετε εργαλεία και μεθοδολογία για το σχεδίασμά δράσεων που 

διασφαλίζουν την ισότητα των ευκαιριών και την προώθηση στην 

απασχόληση; Ποια είναι αυτά;
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14. Διαθέτετε μια πρότυπη αίτηση, η οποία αξιοποιείται κατά τη διαμόρφωση των 

αιτήσεων των προγραμμάτων (αν ναι, πώς αποφεύγετε την μηχανική 

αναπαραγωγή σε όλα τα προγράμματα και διατηρείτε την απαιτούμενη 

πολυμορφία και εξειδίκευση ανάλογα με το αντικείμενο κάθε προγράμματος);

15. Με ποιον τρόπο η επιλογή των καταρτιζόμενων διασφαλίζει την εφαρμογή 

των ίσων ευκαιριών;

16. Μέσω ποιων συγκεκριμένων διαδικασιών γίνεται η επιλογή; Ποια τα μέσα 

που χρησιμοποιούνται για αυτήν; Υποστηρίζεται από κάποιο συγκεκριμένο 

πληροφοριακό σύστημα;

17. Με ποιον τρόπο γίνεται η εξατομικευμένη παρακολούθηση της εκπαιδευτικής 

πορείας των εκπαιδευόμενων;

18. Η ενημέρωση των εκπαιδευόμενων για την επίδοσή τους κάθε πόσο και με 

ποια μέθοδο πραγματοποιείται;

19. Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων;

20. Ποια τα συγκεκριμένα εργαλεία με τα οποία γίνεται η παρακολούθηση και 

αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων;

21. Ποιες οι βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτές 

στην εκπαιδευτική διαδικασία;

22. Πώς εμπλέκονται οι εκπαιδευτές στο σύστημα αξιολόγησης;

23. Τηρείτε μητρώο εκπαιδευτών; Τι ακριβώς περιλαμβάνει;

24. Η πρακτική άσκηση υλοποιείται στις επιχειρήσεις που αρχικώς δηλώνονται 

στις προτάσεις του Κ.Ε.Κ. σας; Σε περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση, 

ποιες οι βασικές παράμετροι που φροντίζετε να τηρούνται, ώστε να 

διασφαλίζεται η καταλληλότητά τους;

25. Αξιολογείτε τη συνεργασία σας με τις επιχειρήσεις; Καταγράφετε τα 

αποτελέσματα και τις εμπειρίες σας από αυτή;

26. Διαθέτετε ηλεκτρονικό αρχείο με τις επιχειρήσεις της περιοχής σας; Τι 

ακριβώς αυτό περιλαμβάνει;

27. Χρησιμοποιείτε δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 

έργου; Ποιοι είναι και με ποιον τρόπο λειτουργούν; Κάθε πότε 

συμπληρώνονται οι εν λόγω δείκτες;

28. Εφαρμόζετε τεχνικές προώθησης στην απασχόληση των καταρτιζόμενων; 

Ποιες είναι αυτές;
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7.2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Για τους εκπαιδευτές προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης με 

τίτλο:

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το παρών ερωτηματολόγιο είναι αυστηρώς προσωπικό και ανώνυμο και πρόκειται 

να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη διεξαγωγή ακαδημαϊκής έρευνας με 

αντικείμενο τη βελτίωση της ποιότητας στα προγράμματα συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα.

Η συνεργασία σας είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της έρευνας και την 

εξαγωγή συμπερασμάτων που θα αντανακλούν την πραγματικότητα, γι' αυτό 

παρακαλείσθε να απαντήσετε στις ερωτήσεις με προσογτί, ειλικρίνεια και ακρίβεια. 

Ευχαριστούμε θερμά για τον πολύτιμο χρόνο σας!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σημειώστε ένα X στο κενό τετράγωνο της απάντησης που επιλέγετε

ΦΥΛΟ Άντρας □ Γυναίκα D

ΗΛΙΚΙΑ 18-25 □ 26-35 □

36-50 □ άνω των 51 ΕΕ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Απόφοιτος A.E.I.D

Απόφοιτος. Τ.Ε.Ι. □

Μεταπτυχιακές σπουδές

Διδακτορικές σπουδές Ε 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ Κ.Ε.Κ.

Σπάνια (5-10 φορές/ έτος) —

Αραιά (11-24 φορές/ έτος) □ 

Τακτικά (2-3 φορές/ μήνα) □

Πολύ τακτικά (1-2 φορές/ εβδομάδα)

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις με μοναδικό κριτήριο το βαθμό 
ικανοποίησής σας. Η κλίμακα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι η εξής:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 5=εξαιρετικό, 4= πολύ καλό, 3=καλό, 2= μέτριο, 
1=απαράδεκτο_______________________________________________________________

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ
• Πληρότητα επιστημονικής κάλυψης του αντικειμένου κατάρτισης στο 

ωρολόγιο πρόγραμμα
• Επάρκεια χρόνου για την ανάπτυξη του αντικειμένου της διδασκαλίας 

σας
• Διαδοχικότητα του αντικειμένου της διδασκαλία σας σε σχέση με τα 

υπόλοιπα θέματα του προγράμματος
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2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ
• Επάρκεια εκπαιδευτικών μέσων που είχατε στη διάθεσή σας
• Καταλληλότητα εκπαιδευτικών μέσων που είχατε στη διάθεσή σας
• Σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία που είχατε στη διάθεσή σας
• Επάρκεια των εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών που 

χρησιμοποιήθηκαν
• Καταλληλότητα των εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών που 

χρησιμοποιήθηκαν

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
• Βαθμός επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων στην εκπαιδευτική 

ενότητα που διδάξατε
• Δείκτης ενδιαφέροντος από τους καταρτιζόμενους
• Βαθμός αφομοίωσης από τους καταρτιζόμενους της διδακτέας ύλης

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
• Επάρκεια της ενημέρωσή σας για το σκοπό, τους εκπαιδευτικούς 

στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος
• Επάρκεια της προετοιμασίας σας από το Κ.Ε.Κ. σχετικά με το 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τις μεθόδους διδασκαλίας
• Έγκαιρη παράδοση και σαφήνεια του αναλυτικού ωρολογίου 

προγράμματος
• Διάρκεια (ώρες) του προγράμματος σε σχέση με την κάλυψη των 

εκπαιδευτικών στόχων
• Επιλογή της περιόδου (χρόνου) διεξαγωγής του προγράμματος
• Βαθμός συνεργασίας με τη γραμματεία του προγράμματος 

(εξυπηρέτηση - πληροφόρηση κ.λ.π.)
• Βαθμός συνεργασίας σας με τον Υπεύθυνο Προγράμματος και τον 

Επιστημονικό Υπεύθυνο
• Επάρκεια εκπαιδευτικής υποδομής (εξοπλισμός, μέσα, υλικά, κ.λ.π.)
• Καταλληλότητα κτιριακής υποδομής (αίθουσες, χώροι υποδοχής, 

αναμονής κλπ)
• Πληρότητα του συστήματος αξιολόγησης

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
• Σύγχρονο
• Πλήρες ότι αφορά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο
• Εξειδικευμένο - σύνδεση με νέες τεχνολογίες ή νέα συστήματα 

παραγωγής & διοίκησης
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7.3. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Για τους καταρτιζόμενους προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

εκπαίδευσης με τίτλο:

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το παρών ερωτηματολόγιο είναι αυστηρώς προσωπικό και ανώνυαο και πρόκειται 

να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη διεξαγωγή ακαδημαϊκής έρευνας με 

αντικείμενο τη βελτίωση της ποιότητας στα προγράμματα συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα.

Η συνεργασία σας είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της έρευνας και την 

εξαγωγή συμπερασμάτων που θα αντανακλούν την πραγματικότητα, γι' αυτό 

παρακαλείσθε να απαντήσετε στις ερωτήσεις με προσογιι. ειλικρίνεια και ακρίβεια. 

Ευχαριστούμε θερμά για τον πολύτιμο χρόνο σας!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σημειώστε ένα X στο κενό τετράγωνο της απάντησης που επιλέγετε

ΦΥΑΟ

ΗΛΙΚΙΑ

Άντρας[ 1 

18-25 □

Γυναίκα ' 

26-35 □

36-50 □

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Απόφοιτος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης □

Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Απόφοιτος Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. □

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις με μοναδικό κριτήριο το βαθμό 

ικανοποίησής σας. Η κλίμακα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι η εξής:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 5=εξαιρετικό, 4= πολύ καλό, 3=καλό, 2= μέτριο, 
1=απαράδεκτο_______________________________________________________________

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ
• Πληρότητα επιστημονικής κάλυψης του αντικειμένου κατάρτισης στο 

ωρολόγιο πρόγραμμα
• Τήρηση του αρχικού ωρολογίου προγράμματος
• Επάρκεια χρόνου ανάπτυξης των επιμέρους εκπαιδευτικών ενοτήτων
• Διαδοχικότητα ανάπτυξης των εκπαιδευτικών ενοτήτων
• Παρουσίαση νέων γνώσεων, απόψεων, μεθόδων, προσεγγίσεων

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΜΙΕΣΩΝ
• Επάρκεια αριθμού εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών που 

χρησιμοποιήθηκαν
• Καταλληλότητα εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών που 

χρησιμοποιήθηκαν
• Επάρκεια σημειώσεων που διανεμήθηκαν
• Ποιότητα σημειώσεων που διανεμήθηκαν
• Επάρκεια άλλων εκπαιδευτικών εργαλείων και υλικών
• Ποιότητα άλλων εκπαιδευτικών εργαλείων και υλικών
• Φιλικά προς το χρήστη (σημειώσεις ή άλλα εκπαιδευτικά εργαλεία)

183



3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
• Βαθμός ικανοποίησης των στόχων σας μέσω του προγράμματος για την 

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων
• Κατά πόσο οι αποκτηθείσες γνώσεις θα σας βοηθήσουν στην ανεύρεση 

εργασίας
• Βαθμός δικαίωσης της επιλογής σας να παρακολουθήσετε το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
• Επάρκεια ενημέρωσής σας για το σκοπό, τους εκπαιδευτικούς στόχους 

και τη μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος
• Πληρότητα συστήματος επιλογής καταρτιζόμενων
• Ορθότητα επιλογής εκπαιδευτών
• Επιλογή περιόδου (χρόνου) διεξαγωγής
• Διάρκεια (ώρες) του προγράμματος κατάρτισης
• Καταλληλότητα χώρων κατάρτισης (χώροι του ΚΕΚ)
• Πληρότητα του συστήματος αξιολόγησης
• Πληρότητα του συστήματος παρακολούθησης
• Βαθμός ανταπόκρισης του διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού
• Βελτιώσεις που έγιναν σε διατυπωθείσες προτάσεις σας

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
• Σύγχρονο
• Πλήρες ότι αφορά το επιστημονικό περιεχόμενο
• Εξειδικευμένο - σύνδεση με νέες τεχνολογίες ή νέα συστήματα 

παραγωγής & διοίκησης

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
• Επιστημονική γνώση αντικειμένου
• Πρακτικές γνώσεις - εμπειρία
• Παρουσίαση νέων επιστημονικών γνώσεων / προσεγγίσεων
• Κατάλληλη παιδαγωγική συμπεριφορά
• Μεταδοτικότητα γνώσεων
• Εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων /τεχνικών
• Οργάνωση - ομοιογένεια υλικού
• Δυνατότητα επικοινωνίας & εμψύχωσης των καταρτιζόμενων
• Αξιοποίηση χρόνου διδασκαλίας
• Επάρκεια χρησιμοποίησης εποπτικού υλικού & εκπαιδευτικών μέσων
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