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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Φ. 913.1/1914/06/Σ35380
(1)
Ίδρυση ενός (1) αυτόματου πυρσού για τη φωτοσήμανση
του Αλιευτικού Καταφυγίου Γιαλισκαρίου Ικαρίας.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α. Το έγγραφο Υπ. ΦΑΡΩΝ Φ. 919.32343/7/06//22.9.2006
με το οποίο αιτείται η ίδρυση ενός (1) αυτόματου πυρ−
σού για τη φωτοσήμανση του Αλιευτικού Καταφυγίου
Γιαλισκαρίου Ικαρίας.
β. Το ν. 1629/1951 «Περί Φάρων»
γ. Την υπ’αριθμ. 010/11/95003/24.12.1991 απόφαση ΥΕΘΑ
«Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων ΥΦΕΘΑ στον Α/
ΓΕΝ».
δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 90 του «Κώδι−
κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και το κυβερνητικό
όργανο» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005 (Α 18), αποφασίζουμε:
1. Την οριστική ίδρυση ενός (1) αυτόματου πυρσού
για τη φωτοσήμανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Για−
λισκαρίου Ικαρίας.
α. Θέση: Στην κεφαλή του λιμενοβραχίονα.
β. Σκοπιμότητα: Η ασφάλεια των πλοίων κατά την
είσοδο και έξοδο από το Αλιευτικό Καταφύγιο Γιαλι−
σκαρίου Ικαρίας.

γ. Χαρακτηρισμός: Ο πυρσός χαρακτηρίζεται ως «ΦΑ−
ΝΟΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1629/1951 «Περί
Φάρων».
δ. Είδος: Αυτόματος ηλιακός πυρσός.
ε. Χαρακτηριστικά: Καθοριζόμενα από την Υ. Φάρων,
ως αρμοδίου φορέα.
2. Η δαπάνη ίδρυσης του ανωτέρου πυρσού βαρύνει,
σύμφωνα με το άρθρο 11 παραγρ. (α) του ν. 1629/1951
«Περί Φάρων» την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου, η
οποία απαιτείται να:
α. Κατασκευάσει βάση από σκυρόδεμα και ανοξείδωτη
κατασκευή /υποδοχή, σύμφωνα με σχέδιο και υποδείξεις
της Υ. Φάρων.
β. Καταθέσει στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο όνο−
μα του Τμηματάρχη Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδια−
σμού Υ. Φάρων, την αξία των φωτιστικών μηχανημάτων
του πυρσού, η οποία καθορίσθηκε από την Υ. Φάρων.
γ. Γνωρίσει στην Υ. Φάρων την υλοποίηση της κατα−
σκευής, ως ανωτέρω παραγράφου 2α, καθώς και την
κατάθεση του απαιτουμένου ποσού, ως ανωτέρω πα−
ραγράφου 2β.
3. Η προμήθεια του τυποποιημένου υλικού θα υλο−
ποιηθεί με μέριμνα της Υ. Φάρων και των αρμοδίων
Υπηρεσιών του ΓΕΝ και σύμφωνα με τους ισχύοντες
νόμους και κανονισμούς.
4. Σύμφωνα με το ν. 1629/1951 «Περί Φάρων», εφόσον η
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου συμμορφωθεί με τις
υποδείξεις καταθέτοντας το ποσό, που καθορίστηκε
από την Υ. Φάρων, παύει να ενδιαφέρεται για τις μελ−
λοντικές διακυμάνσεις της αξίας των μηχανημάτων, οι
οποίες αποβαίνουν είτε σε όφελος, είτε σε ζημιά του
Δημοσίου.
5. Η αφή του πυρσού καθώς και η περαιτέρω λει−
τουργία και περιοδική συντήρησή του, θα βαρύνει την
Υ. Φάρων και ο πυρσός θα αποτελεί τμήμα του Ελλη−
νικού Φαρικού Δικτύου.
6. Η έναρξη λειτουργίας του νέου πυρσού θα γνωστο−
ποιηθεί στους ναυτιλλόμενους με έκδοση αγγελίας από
την Υδρογραφική Υπηρεσία, κατόπιν γραπτής ενημέρω−
σης αυτής από την Υ. Φάρων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2006
Ο Αρχηγός
Δ. ΓΟΥΣΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Aριθ. 113613
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 113172/2005 (ΦΕΚ 1593
Β/17.11.2005) κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχό−
λησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος
Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της
σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513Β/10.3.2004).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16.6.1989) όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165 Α 14.7.2000) «Οργανισμός
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».
5. Το π.δ. 81/20.3.2002 (ΦΕΚ 57, τ.Α, 21.3.2002) «Συγχώ−
νευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονο−
μικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264 (ΦΕΚ 1432/Β/14.10.2005)
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών» κοινή απόφαση του πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 5733/ΔΙΟΕ 179/2006
(ΦΕΚ Β 204).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2150/1993 «Εθνικό
Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 98/Α).
8. Τις διατάξεις του Άρθρου 18 παρ. 3 & 4 του ν. 2224/1994
«Ρύθμιση Θεμάτων Εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιω−
μάτων κ.λπ.» (ΦΕΚ 112/Α).
9. Την υπ’ αριθμ. Ε2000/3405/28.11.2000 απόφαση σχε−
τικά με την Έγκριση Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για
τις Κοινοτικές Διαρθρωτικές Παρεμβάσεις στις περι−
φέρειες που υπάγονται στον Στόχο 1 στην Ελλάδα και
ειδικότερα το Κεφ.4 παρ.3.1. περί αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για
τον συντονισμό των παρεμβάσεων που συγχρηματοδο−
τούνται από το ΕΚΤ στον τομέα της απασχόλησης.
10. Τις αποφάσεις της Ε.Ε. με τις οποίες εγκρίθηκαν
τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΚΠΣ 2000− 2006,
που εμπεριέχουν πόρους ΕΚΤ. και την απόφαση της
Ευρ. Επιτροπής Ε (2001) 38/9.3.2001 που εγκρίνει το Ε.Π
«Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση».
11. Το συμπλήρωμα προγραμματισμού του Ε.Π «Απα−
σχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» όπως ισχύει.
12. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και
Έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 251Α/14.11.2000) όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 17 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266 Α/20.11.2003)
και την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ
Α/151/6.8.2004).
13. Το ν. 2874/2000 «Προώθηση στην απασχόληση και
άλλες διατάξεις», άρθρο 3 (ΦΕΚ286Α/29.12.2000).
14. Την υπ’ αριθμ. 107900/16.3.2001 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 599/τ.Β/21.5.2001), περί σύστασης και
λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και
Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθμ. 190619/19.11.2003 (ΦΕΚ 1700 Β/19.11.2003)
όμοια απόφαση.

15. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2469/1997 (Φ.Ε.Κ.
38Α/14.3.1997) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ−
θρο 21 παρ. 5 του ν. 2639/1998, με το άρθρο 23 παρ. 2
του ν. 2819/2000 (Φ.Ε.Κ. 84Α/13.3.2000) και με το άρθρο
34 του ν. 2874/2000 (Φ.Ε.Κ. 286Α/29.12.2000).
16. Τις διατάξεις του π.δ. 67 (Φ.Ε.Κ. 61Α/21.4.1997) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. Τον με υπ’ αριθμ. 1260/1999 Κανονισμό του Συμ−
βουλίου της 21.6.1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα
Διαρθρωτικά Ταμεία».
18. Τον υπ’ αριθμ. 1159/2000 Κανονισμό της Επιτρο−
πής της 30.5.2000 για τις δράσεις πληροφόρησης και
δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη
μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών
Ταμείων.
19. Τον υπ’ αριθμ. 1784/1999 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12/7/99 σχετικά
με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
20. Την υπ’ αριθμόν 112281/31.7.2006 (ΦΕΚ 1095/
Β/10.8.2006) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομί−
ας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
112392/1.11.2004 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας για το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιο−
λόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών
Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων
από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, (2000−2006), για
όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν
δράσεις Κατάρτισης».
21. Την υπ’ αριθμ. 112282/31.7.2006 (ΦΕΚ 1094/Β/10.8.2006)
απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας «Σύστημα Διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώ−
ου Αξιολογητών (Ε.Μ.Α.) του Υπουργείου Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας (σε αντικατάσταση των με
αριθμό 106543/16.4.1998, 111531/18.6.1999, 4032/26.7.2001
και 112501/9.11.2004 αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).
22. Το ν. 3191/2003 «Το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την
Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)» (ΦΕΚ 258/Α/7.11.2003).
23. Το ν. 3369/2005 «Συστηματοποίηση της δια βίου
μάθησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 171/Α/6.7.2005).
24. Την υπ’ αριθμ. 23202/20.12.2004 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα
«Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για το συντονισμό και
την παρακολούθηση της ενοποίησης των συστημάτων
πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών, εκπαιδευτών,
δομών και επαγγελματικών προσόντων στο πλαίσιο της
σύνδεσης της αρχικής με τη συνεχιζόμενη επαγγελμα−
τική κατάρτιση και με την αγορά εργασίας».
25. Την υπ’ αριθμ. 113172/3.11.2005 (ΦΕΚ 1593/Β/17.11.2005)
«Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων».
26. Την απόφαση υπ’ αριθμ. 375/19.10.2006 (θέμ. 14) του
Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστο−
ποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) με την οποία προτείνεται η Τροποποίηση στο
Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων.
27. Το υπ’ αριθμ. 7269/20.10.2006 έγγραφο του Εθνικού
Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) με το οποίο μας διαβιβάστηκε η
ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
28. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΤΟΧΟΙ
1.1. Το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), λαμβάνοντας
υπόψη την εθνική πολιτική και την ευρωπαϊκή στρα−
τηγική για την απασχόληση και την ανάπτυξη του αν−
θρώπινου δυναμικού, συγκροτεί Μητρώα Εκπαιδευτών
Ενηλίκων και εφαρμόζει Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαι−
δευτών Ενηλίκων με στόχο :
• την αναβάθμιση του συστήματος της Δια Βίου Κα−
τάρτισης
• τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών κατάρτισης
• την ουσιαστική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού δυ−
ναμικού των προγραμμάτων κατάρτισης
1.2. Με την παρούσα απόφαση ορίζονται:
• Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες ένταξης
στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
• Οι όροι και οι διαδικασίες πιστοποίησης και ένταξης
στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
• Οι διαδικασίες ενημέρωσης και επικαιροποίησης των
στοιχείων των ενταγμένων στα Μητρώα Εκπαιδευτών
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
ΑΡΘΡΟ 2
ΟΡΙΣΜΟΙ
2.1. Ως Δια Βίου Κατάρτιση ορίζεται το σύστημα που
αποσκοπεί στην κατάρτιση ή/και επανακατάρτιση του
ανθρώπινου δυναμικού η οποία:
I) στο πλαίσιο της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρ−
τισης, παρέχει βασικές επαγγελματικές γνώσεις και
δεξιότητες σε ειδικότητες ή/και σε εξειδικεύσεις, για
την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα
στην αγορά εργασίας και την εν γένει ανέλιξη του αν−
θρώπινου δυναμικού
II) στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης, συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή/και αναβαθ−
μίζει γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τα
άλλα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα−
τάρτισης ή/και από επαγγελματική εμπειρία, με στόχο
την ένταξη ή/και επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη
διασφάλιση της εργασίας, την επαγγελματική ανέλιξη
και την προσωπική ανάπτυξη
2.2. Εκπαιδευτής Ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελματίας,
ο οποίος διαθέτει τα απαιτούμενα για την άσκηση του
επαγγέλματός του τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
καθώς και τις απαραίτητες παιδαγωγικές γνώσεις και
δεξιότητες για την προσέγγιση ενηλίκων καταρτιζομέ−
νων. Ο συνδυασμός των σύνθετων αυτών προσόντων
τον καθιστά ικανό να συμμετέχει στον καθορισμό των
μαθησιακών στόχων των προγραμμάτων κατάρτισης,
να προσαρμόζει τους στόχους στις ανάγκες των κα−
ταρτιζομένων, να διευκολύνει τους καταρτιζόμενους
στην απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων, να επιλέγει
τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους, να διασφαλίζει
την ενεργό συμμετοχή των καταρτιζομένων στην εκ−
παιδευτική διεργασία και τελικά να τους οδηγεί στους
συμφωνημένους στόχους.
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2.3. Ως Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων
(Μητρώο Α΄) ορίζεται ο κατάλογος στον οποίο εγγρά−
φονται όσοι εκπαιδευτές πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 4 της παρούσας Απόφασης.
Στο Εισαγωγικό Μητρώο αποτυπώνονται τα στοιχεία
των εκπαιδευτών ως προς τα τυπικά τους προσόντα,
την επαγγελματική τους εμπειρία αντιστοιχισμένη σε
ομάδα/ες επαγγελμάτων καθώς και τη διδακτική τους
εμπειρία – όπου και εφόσον απαιτείται. Το Εισαγωγικό
Μητρώο απαρτίζεται από διαφορετικά υπομητρώα. Η
ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων
αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των
υποψηφίων στις διαδικασίες εκπαίδευσης και πιστο−
ποίησής τους, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα
7 και 8 της παρούσας απόφασης.
2.3.1. Από τη δημοσίευση της παρούσας, οι εκπαιδευτές
που απαρτίζουν το Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών Σ.Ε.Κ.
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 105128/8.1.2001
υπουργική απόφαση εντάσσονται αυτοδίκαια στο Εισα−
γωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων και ειδικότερα
στο Γενικό Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή/και στο
Υπομητρώο Εκπαιδευτών Πληροφορικής και Βασικών
Δεξιοτήτων Πληροφορικής, ανάλογα με τα προσόντα
τους και την κατηγορία στην οποία είχαν ενταχθεί στο
Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών Σ.Ε.Κ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Οι παρα−
πάνω εκπαιδευτές εφόσον πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις ένταξης και σε άλλα Υπομητρώα, όπως
αυτά ορίζονται στην παρούσα Απόφαση και επιθυμούν
την ένταξή τους και σε αυτά θα πρέπει να υποβάλλουν
Αίτηση Διαχείρισης Αλλαγής υπομητρώου ένταξης συ−
νοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως
ορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας Απόφασης.
2.4. Ως Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενη−
λίκων (Μητρώο Β΄) ορίζεται ο κατάλογος στον οποίο
εγγράφονται οι εκπαιδευτές του Εισαγωγικού Μητρώου
που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία πιστο−
ποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας
απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
3.1. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης έως
τις 31.8.2007 στα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης θα διδά−
σκουν οι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευ−
τών Ενηλίκων οι οποίοι θα διαθέτουν την απαιτούμενη
διδακτική εμπειρία, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγρα−
φος 4.8. της παρούσας απόφασης.
3.2. Από την 1.9.2007 έως τις 31.12.2007 στα συγχρη−
ματοδοτούμενα από την Ε.Ε. προγράμματα επαγγελ−
ματικής κατάρτισης θα διδάσκουν οι ενταγμένοι στο
Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Κατ’
εξαίρεση, θα μπορούν να διδάσκουν με τη σύμφωνη
γνώμη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και οι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό
Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων οι οποίοι διαθέτουν
την απαιτούμενη διδακτική εμπειρία, σύμφωνα με το
άρθρο 4 παράγραφος 4.8. της παρούσας απόφασης
και σε ποσοστό έως 40% του συνόλου των διδακτικών
ωρών του εκάστοτε προγράμματος κατάρτισης, επιφυ−
λασσομένων τυχόν άλλων εξαιρέσεων που εισάγονται
από άλλα νομοθετήματα.
3.3. Από 1.1.2007 έως τις 3.12.2007 στα συγχρηματο−
δοτούμενα προγράμματα κατάρτισης της «Επαγγελ−
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ματικής Κατάρτισης Α.Ε.» θα απασχολούνται αποκλει−
στικά εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα
Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. Μέχρι
τότε δύναται να ακολουθείται και η διαδικασία επιλογής
εκπαιδευτών που ισχύει μέχρι σήμερα.
3.4. Από την 1.1.2008 και εφεξής στα συγχρηματοδο−
τούμενα από την Ε.Ε. προγράμματα επαγγελματικής
κατάρτισης θα διδάσκουν μόνον οι ενταγμένοι στο
Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων λαμ−
βάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις όπως αυτές ορίζονται
από το εκάστοτε ισχύον Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης
Ενεργειών Κατάρτισης (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.)
ΑΡΘΡΟ 4
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
(ΜΗΤΡΩΟ Α)
4.1. Το Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων
απαρτίζεται από τα εξής Υπομητρώα:
• Γενικό Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων
• Υπομητρώο Εκπαιδευτών Πληροφορικής και Βασικών
Δεξιοτήτων Πληροφορικής
• Υπομητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρ−
τισης Α.Ε. (Ι.Ε.Κ. – Κ.Ε.Κ.)
• Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ο.Γ.Ε.Ε.ΚΑ. «Δήμητρα»
• Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ελληνικής Ένωσης Τρα−
πεζών
• Υπομητρώο Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών
4.1.1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης εξειδικεύο−
νται ανά Υπομητρώο. Οι υποψήφιοι, μπορούν να εντα−
χθούν σε περισσότερα του ενός Υπομητρώα, εφ΄όσον
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζο−
νται για κάθε Υπομητρώο.
4.2. ΓΕΝΙΚΟ ΥΠΟΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Για την ένταξη στο Γενικό Υπομητρώο Εκπαιδευτών
Ενηλίκων απαιτούνται εναλλακτικά τα ακόλουθα:
4.2.1. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.) ή
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master ή Διδακτορικό)
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδα−
πής αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα
ισοτιμιών και αποδεδειγμένη τριετής (3) επαγγελματική
εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, συναφής με
το/α αντικείμενο/α σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά
τα τελευταία επτά (7) έτη και μετά τη λήψη του πτυχίου
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
4.2.2. Άλλος συναφής τίτλος σπουδών που επιτρέπει
την άσκηση του επαγγέλματος, εφόσον κατά τον χρόνο
κτήσης του δεν απονέμονταν στην Ελλάδα αντίστοιχοι
τίτλοι από σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και απο−
δεδειγμένη τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία στον
ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, συναφής με το/α αντικείμε−
νο/α σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία
επτά (7) έτη και μετά το πέρας των σπουδών.
4.2.3. Για τους τομείς δημοσιότητας και τέχνης, όπου
ο υποψήφιος δεν κατέχει τίτλο σπουδών Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, η σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,
όπου αυτή απαιτείται, και διακεκριμένη εμπειρία και
προσφορά άνω των επτά (7) ετών κατά τα τελευταία
δεκαπέντε (15) έτη στους τομείς αυτούς.

4.2.4. Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτι−
σης (Ι.Ε.Κ.) τμημάτων μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελμα−
τικής Κατάρτισης πιστοποιημένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και
αποδεδειγμένη τετραετής (4) επαγγελματική εμπειρία
στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα συναφής με το αντικεί−
μενο σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία
εννέα (9) έτη και μετά το πέρας των σπουδών.
4.2.5. Πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Τεχνικού
Λυκείου, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή οποιου−
δήποτε άλλου τύπου Επαγγελματικού Λυκείου θεσμο−
θετημένου από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή Σχολής Μαθητείας του
Ο.Α.Ε.Δ. ή ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αναγνωρισμένης από το Τμήμα Ισοτιμιών και Επαγγελ−
ματικών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Κατάρτισης του
Ο.Ε.Ε.Κ. ή άλλη αρμόδια αρχή και αποδεδειγμένη πε−
νταετής (5) επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή
δημόσιο τομέα συναφής με το αντικείμενο σπουδών, η
οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη και
μετά το πέρας των σπουδών.
4.2.6. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυ−
μνασίου και αποδεδειγμένη εξαετής (6) επαγγελματική
εμπειρία, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, στο επάγγελμά
τους, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία δώδεκα
(12) έτη και μετά το πέρας των σπουδών.
4.2.7. Απολυτήριο 9ετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(Γυμνάσιο) και αποδεδειγμένη επταετής (7) επαγγελ−
ματική εμπειρία, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, στο
επάγγελμά τους, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευ−
ταία δεκαπέντε (15) έτη.
4.2.8. Απολυτήριο Δημοτικού (με χρονολογία από−
κτησης πριν το 1977) και αποδεδειγμένη οκταετής (8)
επαγγελματική εμπειρία, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα,
στο επάγγελμά τους, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τε−
λευταία δεκαπέντε (15) έτη.
4.2.9. Εκπαιδευτικοί:
4.2.9.1. Στις περιπτώσεις του εκπαιδευτικού προσωπι−
κού όλων των βαθμίδων του τυπικού συστήματος εκπαί−
δευσης και επαγγελματικής κατάρτισης (Πρωτοβάθμια,
Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) καθώς
και των επαγγελματιών εκπαιδευτών άλλων άτυπων
ή/και αδιαβάθμητων συστημάτων εκπαίδευσης και κα−
τάρτισης (ενδεικτικά Κ.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ., Κέντρα Ελευθέρων
Σπουδών, Κέντρα Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης,
φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών,
ωδείων, γυμναστηρίων, Ν.Ε.Λ.Ε. κ.α.) ως επαγγελματική
εμπειρία νοείται και η διδακτική. Τα απαιτούμενα έτη
εμπειρίας προσδιορίζονται βάσει των διατάξεων των
παραγράφων 4.2.1. έως και 4.2.8.
4.2.9.2. Η αναγωγή της εμπειρίας του μη μόνιμου εκ−
παιδευτικού προσωπικού σε έτη πλήρους απασχόλησης
γίνεται ως εξής:
− Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 750 διδακτικές
ώρες σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο των
σπουδών αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχό−
λησης.
− Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα Φροντιστήρια
Μέσης Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών,
650 διδακτικές ώρες σε αντικείμενο συναφές με το
αντικείμενο των σπουδών αντιστοιχούν σε ένα έτος
πλήρους απασχόλησης.
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− Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – Α.Τ.Ε.Ι., 300 δι−
δακτικές ώρες σε αντικείμενο συναφές με το αντικεί−
μενο των σπουδών αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους
απασχόλησης.
− Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση − Α.Ε.Ι., 210 διδα−
κτικές ώρες σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο
των σπουδών αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απα−
σχόλησης.
− Για τα Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών,
Κέντρα Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης ή άλλους φο−
ρείς άτυπης ή/και αδιαβάθμητης Εκπαίδευσης και Κα−
τάρτισης 500 διδακτικές ώρες σε αντικείμενο συναφές
με το αντικείμενο των σπουδών αντιστοιχούν σε ένα
έτος πλήρους απασχόλησης.
4.3. ΥΠΟΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και
ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Το υπομητρώο αυτό αποτελείται από δύο κατηγο−
ρίες:
Α) Εκπαιδευτές Πληροφορικής και
Β) Εκπαιδευτές Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής
Α) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Για την ένταξη στο Υπομητρώο Εκπαιδευτών Πληρο−
φορικής απαιτούνται εναλλακτικά τα ακόλουθα:
4.3.1. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.)
Τμημάτων Πληροφορικής ή Μεταπτυχιακός Τίτλος
Σπουδών στην πληροφορική (Master ή Διδακτορικό) της
ημεδαπής ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδα−
πής αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα
ισοτιμιών και αποδεδειγμένη τριετής (3) επαγγελματική
εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, συναφής με
το/α αντικείμενο/α σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά
τα τελευταία επτά (7) έτη και μετά τη λήψη του πτυχίου
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
4.3.2. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.),
Θετικής Κατεύθυνσης, της ημεδαπής ή αντίστοιχοι τίτ−
λοι σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένοι από τα
εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών, εφ΄όσον κατά τον
χρόνο κτήσης τους δεν απονέμονταν στην Ελλάδα τίτ−
λοι σπουδών Πληροφορικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
και αποδεδειγμένη τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία
στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, στον τομέα της Πληρο−
φορικής, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία δέκα
(10) έτη και μετά τη λήψη του πτυχίου Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
4.3.3. Εκπαιδευτικοί:
4.3.3.1. Στις περιπτώσεις του εκπαιδευτικού προσωπι−
κού όλων των βαθμίδων του τυπικού συστήματος εκπαί−
δευσης και επαγγελματικής κατάρτισης (Πρωτοβάθμια,
Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) καθώς
και των επαγγελματιών εκπαιδευτών άλλων άτυπων
ή/και αδιαβάθμητων συστημάτων εκπαίδευσης και κα−
τάρτισης (ενδεικτικά Κ.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ., Κέντρα Ελευθέρων
Σπουδών, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, Ν.Ε.Λ.Ε. κ.α.)
ως επαγγελματική εμπειρία νοείται και η διδακτική. Τα
απαιτούμενα έτη εμπειρίας προσδιορίζονται βάσει των
διατάξεων των παραγράφων 4.3.1. έως και 4.3.2.
4.3.3.2. Η αναγωγή της εμπειρίας του μη μόνιμου εκπαι−
δευτικού προσωπικού που αναφέρεται στο σημείο 4.3.3.1
σε έτη πλήρους απασχόλησης γίνεται ως εξής:
− Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 750 διδακτικές
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ώρες σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο των
σπουδών αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχό−
λησης.
− Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τα Φροντι−
στήρια Μέσης Εκπαίδευσης, 650 διδακτικές ώρες σε
αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο των σπουδών
αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης.
− Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – Α.Τ.Ε.Ι., 300 δι−
δακτικές ώρες σε αντικείμενο συναφές με το αντικεί−
μενο των σπουδών αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους
απασχόλησης.
− Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση − Α.Ε.Ι., 210 διδα−
κτικές ώρες σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο
των σπουδών αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απα−
σχόλησης.
− Για τα Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών,
Κέντρα Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης ή άλλους φο−
ρείς άτυπης ή/και αδιαβάθμητης Εκπαίδευσης και Κα−
τάρτισης 500 διδακτικές ώρες σε αντικείμενο συναφές
με το αντικείμενο των σπουδών αντιστοιχούν σε ένα
έτος πλήρους απασχόλησης.
Β) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ−
ΡΙΚΗΣ
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται :
4.3.4. Οι εκπαιδευτές πληροφορικής
Και επιπλέον όσοι διαθέτουν εναλλακτικά τα ακό−
λουθα:
4.3.5. Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτι−
σης, (Ι.Ε.Κ.) Τομέα Πληροφορικής πιστοποιημένο από τον
Ο.Ε.Ε.Κ. και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ενός
(1) έτους στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα συναφή με το
αντικείμενο σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τε−
λευταία τρία (3) έτη και μετά το πέρας των σπουδών.
4.3.6. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.)
Τμημάτων Πληροφορικής ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπου−
δών στην πληροφορική (Master ή Διδακτορικό) της ημε−
δαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής ανα−
γνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών
και αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία 150 ωρών στην
εκπαίδευση/κατάρτιση ενηλίκων ή/και τυπική εκπαίδευ−
ση η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία πέντε (5)
έτη ή 500 ωρών στην εκπαίδευση/κατάρτιση ενηλίκων
ή/και τυπική εκπαίδευση, η οποία αποκτήθηκε κατά τα
τελευταία δέκα (10) έτη.
4.3.7. Οι εκπαιδευτές που εντάσσονται μόνο στην κα−
τηγορία Εκπαιδευτών Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορι−
κής θα μπορούν να διδάσκουν μόνο βασικές δεξιότητες
πληροφορικής.
4.4. ΥΠΟΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» (Ι.Ε.Κ. – Κ.Ε.Κ.)
Στο Υπομητρώο Εκπαιδευτών «Επαγγελματικής Κα−
τάρτισης Α.Ε.» (Ι.Ε.Κ. – Κ.Ε.Κ.) εντάσσονται οι κάτωθι:
4.4.1. Για τα Κ.Ε.Κ. της «Επαγγελματικής Κατάρτισης
Α.Ε.»
4.4.1.1. Οι εκπαιδευτές που πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις ένταξης στο Γενικό Υπομητρώο Εκπαι−
δευτών Ενηλίκων ή/και στο Υπομητρώο Εκπαιδευτών
Πληροφορικής και Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής,
όπως ορίζονται στα άρθρα 4.2. και 4.3. αντίστοιχα.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4.4.2. Για τα Ι.Ε.Κ. της «Επαγγελματικής Κατάρτισης
Α.Ε.» εντάσσονται οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν
εναλλακτικά τα ακόλουθα:
4.4.2.1. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.)
ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Master ή Διδακτορι−
κό) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδα−
πής αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα
ισοτιμιών και τριετή (3) επαγγελματική εμπειρία, συναφή
με το αντικείμενο σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά
τα τελευταία επτά (7) έτη και μετά τη λήψη του πτυχίου
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
4.4.2.2. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.)
ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Master ή Διδα−
κτορικό) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια
όργανα ισοτιμιών και πενταετή (5) επαγγελματική εμπει−
ρία, συναφή με το αντικείμενο κατάρτισης, η οποία
αποκτήθηκε κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη και μετά
τη λήψη του πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
4.4.2.3. Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρ−
τισης, (Ι.Ε.Κ.) τμημάτων μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελ−
ματικής Κατάρτισης πιστοποιημένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και
αποδεδειγμένη τετραετή (4) επαγγελματική εμπειρία
στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα συναφή με το αντικεί−
μενο σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία
εννέα (9) έτη και μετά το πέρας των σπουδών.
4.4.2.4. Πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Τεχνι−
κού Λυκείου, ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Τεχνικής Επαγγελματικής
Σχολής ή οποιουδήποτε άλλου τύπου Επαγγελματικού
Λυκείου θεσμοθετημένου από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή Σχολής
Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή ισότιμης Σχολής της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένης από το Τμήμα Ισοτιμι−
ών και Επαγγελματικών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης
Κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ. ή άλλη αρμόδια αρχή και απο−
δεδειγμένη επταετή (7) επαγγελματική εμπειρία στον
ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα συναφή με το αντικείμενο
σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία δε−
καπέντε (15) έτη και μετά το πέρας των σπουδών
4.4.3. Επισημαίνεται ότι για τους εκπαιδευτές που
εντάσσονται στο Υπομητρώο εκπαιδευτών της «Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης Α.Ε.» για την απασχόλησή τους
ως έκτακτο προσωπικό στα Ι.Ε.Κ. και τα Κ.Ε.Κ. της «Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης Α.Ε.» ισχύουν οι ειδικότερες δι−
ατάξεις που περιγράφονται στις εκάστοτε ισχύουσες
Υ.Α. του Ν. 2956/2001, άρθρο 11 παράγραφος 19.
4.4.4. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι αυτών των κατηγο−
ριών καλούνται να συνυποβάλλουν, εφόσον διαθέτουν,
και τα ακόλουθα δικαιολογητικά προκειμένου να είναι
δυνατή, βάσει αυτών, η μοριοδότησή τους κατά τη δι−
αδικασία επιλογής τους για απασχόληση στα Ι.Ε.Κ. και
τα Κ.Ε.Κ. της «Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε.»:
• Δικαιολογητικά διδακτικής εμπειρίας, όπως ορίζο−
νται στο άρθρο 6 της παρούσας Απόφασης
• Βεβαιώσεις παιδαγωγικής επιμόρφωσης (διάρκειας
τουλάχιστον ενός διδακτικού εξαμήνου).
4.5. ΥΠΟΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑ−
ΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ»
Για την ένταξη στο Υπομητρώο Εκπαιδευτών των Κέ−
ντρων Κατάρτισης «Δήμητρα» απαιτούνται εναλλακτικά
τα ακόλουθα:

4.5.1. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.)
ή Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master ή Διδακτο−
ρικό) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της
αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια
όργανα ισοτιμιών και τριετής (3) επαγγελματική εμπει−
ρία, συναφής με το/α αντικείμενο/α σπουδών η οποία
αποκτήθηκε κατά την τελευταία επταετία (7) και μετά
τη λήψη του πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
4.5.2. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.)
ή Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master ή Διδακτο−
ρικό) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της
αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια
όργανα ισοτιμιών και διετής (2) επαγγελματική εμπειρία
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
στους Εποπτευόμενους Οργανισμούς, στις Περιφέρει−
ες και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, συναφής με το/α
αντικείμενο/α σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά την
τελευταία πενταετία (5) και μετά τη λήψη του πτυχίου
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
4.5.3. Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρ−
τισης, (Ι.Ε.Κ.) τμημάτων μεταδευτεροβάθμιας επαγγελ−
ματικής κατάρτισης πιστοποιημένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και
αποδεδειγμένη τετραετής (4) επαγγελματική εμπειρία
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε
Εποπτευόμενους Οργανισμούς, στις Περιφέρειες και τη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, συναφής με το αντικείμενο
σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία εννέα
(9) έτη και μετά το πέρας των σπουδών.
4.5.4. Οποιοσδήποτε άλλος τίτλος σπουδών (Πτυχίο
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Τεχνικού Λυκείου ή Τε−
χνικής Επαγγελματικής Σχολής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή Τεχνικών
Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Α΄ Κύκλου Σπουδών
εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής εποπτεί−
ας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ή Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή ισότιμης Σχολής
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένης από το
Τμήμα Ισοτιμιών και Επαγγελματικών Δικαιωμάτων της
Διεύθυνσης Κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ. ή άλλη εκάστοτε
αρμόδια αρχή, ή Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή εξατά−
ξιου Γυμνασίου, ή Απολυτήριο 9ετούς υποχρεωτικής
εκπαίδευσης, ή Απολυτήριο Δημοτικού ή/και χωρίς τίτλο
σπουδών και πενταετής (5) επαγγελματική εμπειρία,
στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα στο αντικείμενο της
Γεωργικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η οποία απο−
κτήθηκε κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη.
4.6. ΥΠΟΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Για την ένταξη στο Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ελλη−
νικής Ένωσης Τραπεζών απαιτούνται εναλλακτικά τα
ακόλουθα:
4.6.1. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.) ή
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master ή Διδακτορικό)
ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρι−
σμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών και
πενταετής (5) επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο
του Τραπεζικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα, η οποία
αποκτήθηκε κατά τα τελευταία επτά (7) έτη σε επιχείρη−
ση του ευρύτερου Χρηματοπιστωτικού Τομέα και μετά
τη λήψη του πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
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4.6.2. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.) ή
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master ή Διδακτορικό)
ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρι−
σμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών
και τριετής (3) διδακτική εμπειρία σε αντικείμενο/α του
Τραπεζικού και Χρηματοοικονομικού τομέα, η οποία
αποκτήθηκε κατά τα τελευταία επτά (7) έτη σε επιχείρη−
ση του ευρύτερου Χρηματοπιστωτικού Τομέα και μετά
τη λήψη του πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
4.6.3. Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή
άλλος τίτλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και απο−
δεδειγμένη εξαετής (6) επαγγελματική εμπειρία στο
Χρηματοοικονομικό Τομέα, ταυτόσημη με το αντικεί−
μενο της ειδικότητάς τους, η οποία αποκτήθηκε κατά
τα τελευταία οκτώ (8) έτη σε επιχείρηση του ευρύτε−
ρου Χρηματοπιστωτικού Τομέα και μετά το πέρας των
σπουδών.
4.6.4. Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι, μέχρι την
υπογραφή της παρούσας Απόφασης, στο Μητρώο Εκ−
παιδευτών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εντάσσο−
νται στο Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. βάσει σχετικής Πράξης του Γε−
νικού Γραμματέα της.
4.7. ΥΠΟΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
Για την ένταξη στο Υπομητρώο Εκπαιδευτών Εκπαι−
δευτών απαιτούνται τα ακόλουθα:
4.7.1. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι/Α.Τ.Ε.Ι)
Παιδαγωγικών Σπουδών ή/και Παιδαγωγικών Σπουδών
με κατεύθυνση/ειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή/
και Δια Βίου Εκπαίδευση ή/και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση
ή/και Κοινωνικών Σπουδών ή/και πτυχίο Φιλοσοφικών
Σπουδών ή/και Ψυχολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχο
τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από αρ−
μόδια όργανα ισοτιμιών και αποδεδειγμένη πενταετής
(5) επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο
τομέα, σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο των
σπουδών η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία εννέα
(9) έτη και μετά τη λήψη του πτυχίου Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Ή
4.7.1.1. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master ή Δι−
δακτορικό) Παιδαγωγικών Σπουδών ή/και Παιδαγωγικών
Σπουδών με κατεύθυνση/ειδίκευση στην Εκπαίδευση
Ενηλίκων ή/και τη Δια Βίου Εκπαίδευση ή/και τη Συνε−
χιζόμενη Κατάρτιση ή/και Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπου−
δών (Master ή Διδακτορικό) Κοινωνικών Σπουδών ή/και
Φιλοσοφικών Σπουδών ή/και Ψυχολογίας της ημεδαπής
ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνω−
ρισμένος από αρμόδια όργανα ισοτιμιών και αποδεδειγ−
μένη τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή
δημόσιο τομέα, σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμε−
νο των σπουδών η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία
επτά (7) έτη και μετά το πέρας των σπουδών.
ΚΑΙ
4.7.2. Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία 250 ωρών
στην εκπαίδευση/κατάρτιση ενηλίκων η οποία αποκτή−
θηκε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη ή 500 ωρών στην
εκπαίδευση/κατάρτιση ενηλίκων η οποία αποκτήθηκε
κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη.

23197

4.8. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
4.8.1. Η διδακτική εμπειρία δεν αποτελεί κριτήριο έντα−
ξης στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (με εξαίρεση τους Εκπαιδευτές Βασικών
Δεξιοτήτων Πληροφορικής της παραγράφου 4.3.6. και
τους Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών άρθρο 4.7.). Οι υποψήφι−
οι όμως, που διαθέτουν διδακτική εμπειρία καλούνται να
τη δηλώσουν στην αίτηση ένταξης στο Εισαγωγικό Μη−
τρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων και να την τεκμηριώσουν
αντίστοιχα, με στόχο να πληρούν τις προϋποθέσεις
απασχόλησης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
κατάρτισης όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας
Απόφασης.
Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει να δι−
αθέτουν διδακτική εμπειρία 150 ωρών στην εκπαίδευ−
ση/κατάρτιση ενηλίκων η οποία αποκτήθηκε κατά τα
τελευταία πέντε (5) έτη ή διδακτική εμπειρία 500 ωρών
στην εκπαίδευση/κατάρτιση ενηλίκων η οποία αποκτή−
θηκε κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη. Την εμπειρία αυτή
καλούνται να δηλώσουν στην αίτηση και να την τεκμη−
ριώσουν όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας.
4.8.2. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να πλη−
ροί τις προϋποθέσεις απασχόλησης σε συγχρηματο−
δοτούμενα από την Ε.Ε. προγράμματα επαγγελματικής
κατάρτισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας
Απόφασης, καλείται να τεκμηριώσει διδακτική εμπειρία
σε ενήλικες όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4.8.1.
4.9. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Για την πληρέστερη ενημέρωση του Μητρώου, στην
περίπτωση που ο υποψήφιος διαθέτει Βεβαιώσεις/Πιστο−
ποιητικά παιδαγωγικής κατάρτισης ή/και επιμόρφωσης,
Πτυχίο ΠΑΤΕΣ−ΣΕΛΕΤΕ, πανεπιστημιακά Πιστοποιητικά
παιδαγωγικής επιμόρφωσης, Βεβαιώσεις συμμετοχής
σε σεμινάρια Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών άνω των 100
ωρών κ.α., καλείται να συνυποβάλλει τα αντίστοιχα δι−
καιολογητικά.
4.10. Εάν ο εκπαιδευτής είναι δημόσιος υπάλληλος,
για την ανάληψη συγκεκριμένης συμβατικής υποχρέω−
σης για διδασκαλία και την εκτέλεσή της, απαιτείται η
ύπαρξη της άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 31, του
νόμου υπ΄αριθμ. 2683/1999 (Φ.Ε.Κ. 19Α/9.2.1999).
4.11. Στα Μητρώα Εκπαιδευτών Ενηλίκων του
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. δεν δύνανται να ενταχθούν οι απασχολούμενοι
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε τμήματα υπηρεσιών
του Δημοσίου με αντικείμενο την πληρωμή, διαχείριση,
έλεγχο και αξιολόγηση των Δομών και των συγχρημα−
τοδοτούμενων ενεργειών συνεχιζόμενης επαγγελμα−
τικής κατάρτισης, καθώς και οι εμπειρογνώμονες που
εμπλέκονται σε διαδικασίες αξιολόγησης συγχρηματο−
δοτούμενων ενεργειών κατάρτισης ή/και προώθησης
της απασχόλησης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
(ΜΗΤΡΩΟ Α΄)
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στο Εισαγωγικό
Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ακολουθείται η εξής
διαδικασία:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5.1. Κατάθεση Φακέλου Υποψηφιότητας
5.1.1. Ο υποψήφιος καταθέτει σφραγισμένο φάκελο
υποψηφιότητας στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Ο φάκελος υποψηφιότη−
τας περιλαμβάνει σε δύο αντίτυπα, τα ακόλουθα:
• Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο της
αίτησης υποψηφιότητας για ένταξη στο Εισαγωγικό
Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων
• Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπο−
νται στο άρθρο 6 της παρούσας Απόφασης, με συνολική
αρίθμηση όλων των σελίδων του φακέλου, συμπεριλαμ−
βανομένης και της αίτησης
• Απόδειξη καταβολής χρηματικού ποσού σε τραπε−
ζικό λογαριασμό του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., το ύψος του οποίου θα
ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
5.1.2. Το Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. παραμένει ανοιχτό και δέχεται συνεχώς
νέες αιτήσεις υποψηφιότητας. Οι αιτήσεις θα ελέγχο−
νται περιοδικά και σύμφωνα με τις ανάγκες, όπως αυτές
θα εκτιμώνται από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Η αποστολή των φα−
κέλων μπορεί να γίνεται μέσω ταχυδρομείου (απλοί ή
συστημένοι) ή μέσω εταιριών ταχυμεταφορών.
5.1.3. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. είναι δυνατόν, όταν επιβάλλεται από
τις ανάγκες του Μητρώου και της Εθνικής Πολιτικής για
την κατάρτιση, να δημοσιεύει προσκλήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, ορίζοντας για αυτές συγκεκριμένες
καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή αιτήσεων.
Στην περίπτωση αυτή, θα ελέγχονται οι αιτήσεις που
έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα ως προς τη συγκεκριμέ−
νη ημερομηνία, ενώ οι υπόλοιπες θα εξετάζονται στην
επόμενη φάση ελέγχου πληρότητας και συμβατότητας.
Ως ημερομηνία κατάθεσης λαμβάνεται η ημερομηνία
αποστολής, όπως αυτή δηλώνεται από τη σφραγίδα του
ταχυδρομείου. Για την ημερομηνία λήξης της προθεσμί−
ας υποβολής των φακέλων, λαμβάνεται υπόψη μόνο η
αποστολή συστημένων φακέλων μέσω ΕΛ.ΤΑ.
5.1.4. Δεν λαμβάνεται υπόψη οποιοδήποτε στοιχείο
δεν συμπεριλαμβάνεται στον αρχικό σφραγισμένο φά−
κελο, με εξαίρεση τα στοιχεία που είναι δυνατόν να
ζητηθούν από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. κατά τη διαδικασία ελέγχου
πληρότητας και συμβατότητας, όπως ορίζεται στο άρ−
θρο 5.2.8.
5.2. Διαδικασίες Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατό−
τητας
5.2.1. Οι φάκελοι υποψηφιότητας κατατίθενται στο
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και απο−
σφραγίζονται.
5.2.2. Οι φάκελοι υποψηφιότητας προωθούνται αρμοδί−
ως στα προβλεπόμενα στην παρούσα Απόφαση «Διμελή
Κλιμάκια Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας».
5.2.3. Τα μέλη των «Διμελών Κλιμακίων Ελέγχου Πλη−
ρότητας και Συμβατότητας» ορίζονται με απόφαση του
Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Φορείς, στελέχη των οποίων δύνανται
να συμμετάσχουν στα Διμελή Κλιμάκια Ελέγχου Πλη−
ρότητας και Συμβατότητας, είναι το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., οι αρμό−
διες για την εφαρμογή, τον συντονισμό, τον έλεγχο και
αξιολόγηση των δράσεων κατάρτισης και προώθησης
της απασχόλησης υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχό−
λησης και Κοινωνικής Προστασίας, ο Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και
εμπειρογνώμονες σε θέματα αγοράς εργασίας ή/και
επαγγελματικής κατάρτισης του Μητρώου Αξιολογητών
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

5.2.3.1. Ειδικότερα, όσον αφορά στη συγκρότηση των
Υπομητρώων Εκπαιδευτών των Κέντρων Κατάρτισης
Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ», της «Επαγγελματικής Κατάρτι−
σης Α.Ε.». και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στα «Δι−
μελή Κλιμάκια Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας»
δύνανται να συμμετέχουν και Στελέχη του Υπουργείου
Γεωργικής Ανάπτυξης και των εποπτευόμενων Οργανι−
σμών του, της Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε. ή της
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών αντίστοιχα.
5.2.4. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή όλων των ανω−
τέρω στις διαδικασίες ελέγχου πληρότητας και συμβα−
τότητας είναι η παρακολούθηση ειδικού προγράμματος
κατάρτισης το περιεχόμενο του οποίου θα καθορίζεται
από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
5.2.5. Η συμμετοχή στα Διμελή Κλιμάκια Ελέγχου Πλη−
ρότητας και Συμβατότητας είναι ασυμβίβαστη με την
ιδιότητα του ενταγμένου ή του υποψήφιου προς έντα−
ξη στα Μητρώα Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
Σε περίπτωση που μέλος Διμελούς Κλιμακίου Ελέγχου
Πληρότητας και Συμβατότητας είναι ήδη ενταγμένο
ή υποψήφιο προς ένταξη στα Μητρώα Εκπαιδευτών
Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. τότε θα πρέπει να υποβάλλει
αίτηση διαγραφής ή να παραιτηθεί της υποψηφιότη−
τάς του από τα αντίστοιχα Μητρώα, προκειμένου να
συμμετέχει στα Διμελή Κλιμάκια Ελέγχου Πληρότητας
και Συμβατότητας.
5.2.6. Τα Διμελή Κλιμάκια Ελέγχου Πληρότητας και
Συμβατότητας συγκροτούνται με απόφαση του Προέ−
δρου του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
5.2.7. Τα Διμελή Κλιμάκια Ελέγχου Πληρότητας και
Συμβατότητας έχουν ως έργο να:
• Ελέγχουν και αποφαίνονται για την πληρότητα των
φακέλων υποψηφιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 4 και
6 της παρούσας απόφασης
• Ελέγχουν και επαληθεύουν, βάσει των συνημμένων
δικαιολογητικών, τα δηλωθέντα στην αίτηση του υπο−
ψήφιου στοιχεία
• Αποφασίζουν για την τελική αντιστοίχιση της επαγ−
γελματικής εμπειρίας του υποψήφιου σε ομάδα/ες επαγ−
γελμάτων σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Εθνικό Σύ−
στημα Ταξινόμησης Επαγγελμάτων
• Εισηγούνται στον Γενικό Διευθυντή του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. την
ένταξη ή μη του υποψήφιου στο Εισαγωγικό Μητρώο
Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., σύμφωνα με τα
αποτελέσματα του ελέγχου πληρότητας και συμβατό−
τητας, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Έντυπο Ελέγχου
Πληρότητας και Συμβατότητας
5.2.8. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή
ή/και δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις
των άρθρων 4 και 6 της παρούσας απόφασης, είναι
δυνατό να ζητηθεί από τον υποψήφιο να προσκομίσει
εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά. Μετά την παραλαβή τους, το ίδιο Διμε−
λές Κλιμάκιο Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας
εξετάζει εκ νέου τα δικαιολογητικά ως ανωτέρω.
5.2.9. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είτε δεν
προσκομίσει τα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας
των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών είτε προσκομίσει
δικαιολογητικά τα οποία όμως δεν είναι πλήρη ή συμ−
βατά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 6 της

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
παρούσας απόφασης, ο φάκελος χαρακτηρίζεται ελλι−
πής και ο υποψήφιος δεν εντάσσεται στο Εισαγωγικό
Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Ο υπο−
ψήφιος διατηρεί το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης
υποψηφιότητας για ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο
Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
5.2.10. Στις περιπτώσεις όπου τα μέλη του Διμελούς
Κλιμακίου Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας, κατά
τη διάρκεια ελέγχου πληρότητας και συμβατότητας του
φακέλου υποψηφιότητας, δεν καταλήγουν σε ομόφωνη
εκτίμηση, ο φάκελος προωθείται στον Προϊστάμενο
του Τομέα Πιστοποίησης, ο οποίος ύστερα από έλεγχο
πληρότητας και συμβατότητας του φακέλου εισηγείται
στον Γενικό Διευθυντή του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, την ένταξη ή μη
του υποψηφίου στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών
Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
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5.3. Επικύρωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας
και Συμβατότητας − Κοινοποίηση αποτελέσματος στους
υποψήφιους
• Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. εισηγείται την έντα−
ξη ή/μη του υποψηφίου στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαι−
δευτών Ενηλίκων λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα
του ελέγχου πληρότητας και συμβατότητας των Διμελών
Κλιμακίων ή/και του Προϊσταμένου του Τομέα Πιστοποί−
ησης, στο Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. το οποίο αποφασίζει τελικά
την ένταξη ή/μη του υποψηφίου στο Εισαγωγικό Μητρώο
Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
• Η ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. κοινοποι−
είται εγγράφως στους υποψήφιους και τα επικυρωμένα
από το Δ.Σ. αποτελέσματα ελέγχου πληρότητας και
συμβατότητας δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο, στην
ιστοσελίδα του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (www.ekepis.gr).

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
(ΜΗΤΡΩΟ Α’)
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να ενταχθούν στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.,
καλούνται να υποβάλουν αίτηση ένταξης συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε επικυρωμένα
φωτοαντίγραφα:

Β

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Α

ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κατηγορία
Δικαιολογητικού

Είδος Δικαιολογητικού

1

Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά, όπως αυτά ορίζο−
νται στα σχετικά άρθρα της παρούσας Απόφασης

2

Φωτοαντίγραφα λοιπών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν επιπρόσθετα στοιχεία
που επικαλείται ο υποψήφιος (Παιδαγωγική Κατάρτιση και Επιμόρφωση κ.λ.π. )

1

Βεβαιώσεις εργοδοτών ή/και συνεργασιών στις οποίες θα πρέπει να αναγράφονται
με σαφήνεια ο φορέας/οργανισμός/επιχείρηση από τον οποίο αποκτήθηκε η εμπειρία,
η/οι θέση/εις εργασίας με αναλυτική για κάθε θέση περιγραφή των αρμοδιοτήτων,
καθώς και η χρονική διάρκεια απασχόλησης στη/στις συγκεκριμένη/ες θέση/εις ερ−
γασίας και

2

Αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (ένσημα Ι.Κ.Α. ή άλλων
Ασφαλιστικών Ταμείων) ή

2.1

Αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (π.χ. Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής
Υπηρεσιών, βεβαιώσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λ.π.) ή

2.2

Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας

2.3

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ: Διευκρινίζεται ότι οι Αυτοαπασχολούμενοι − Εργοδότες −
Ελεύθεροι Επαγγελματίες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν οπωσδήποτε Αποδεικτι−
κά και Φορολογικού και όχι μόνον Ασφαλιστικού χαρακτήρα για την τεκμηρίωση της
επαγγελματικής εμπειρίας που δηλώνουν
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Δ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Γ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

1

Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας στις οποίες θα πρέπει να αναγράφονται με σαφή−
νεια ο φορέας/οργανισμός, ο τίτλος του προγράμματος εκπαίδευσης / κατάρτισης,
το θεματικό αντικείμενο που δίδαξαν, η συνολική χρονική διάρκεια της απασχόλησης,
το σύνολο των ωρών διδασκαλίας καθώς και ο προσδιορισμός των χαρακτηριστι−
κών της ομάδας των καταρτισθέντων (άνεργοι, εργαζόμενοι, ευάλωτη/ες κοινωνική/ές
ομάδα/ες) και

2

Αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα Ασφαλιστικής κάλυψης (Ένσημα Ι.Κ.Α. ή άλλων
Ασφαλιστικών Ταμείων) ή

2.1

Αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (π.χ. Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής
Υπηρεσιών, βεβαιώσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λ.π.) ή

2.2

Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας, θεωρημένα από την επιθεώρηση Εργασίας

2.3

Ειδικά και μόνο στις περιπτώσεις που η διδακτική εμπειρία που επικαλείται ο υποψήφιος
έχει αποκτηθεί στην επιχείρηση/φορέα/οργανισμό όπου εργάζεται, ως δικαιολογητι−
κό υποβάλλεται μόνο η σχετική βεβαίωση της διδακτικής εμπειρίας, στην οποία θα
αναγράφεται με σαφήνεια το θεματικό αντικείμενο της εκπαίδευσης/κατάρτισης, το
θεματικό αντικείμενο που δίδαξαν, η συνολική χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το
σύνολο των ωρών διδασκαλίας καθώς και ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της
ομάδας των καταρτισθέντων (άνεργοι, εργαζόμενοι, ευάλωτη/ες κοινωνική/ές ομάδα/
ες)

1

Βιογραφικό σημείωμα

2

Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

3

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος θα βεβαιώνει ότι:
• Δεν συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 8 του ν.2683/1999. (Στην περίπτωση
που ο υποψήφιος έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή
υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. δεν συμπληρώνει το σημείο αυτό)
• Αποδέχεται το δικαίωμα του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. για χρήση, στατιστική επεξεργασία και
δημοσιοποίηση των στοιχείων που έχει υποβάλει, εφόσον ενταχθεί στο Εισαγωγικό
Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων
• Δεν κατέχει θέσεις/ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του μέλους
του Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., όπως αυτές περιγράφονται στην
παρούσα Απόφαση.
• Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας είναι αληθή

4

Αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
χρηματικού ποσού, το ύψος του οποίου ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
7.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση
των Εκπαιδευτών Ενηλίκων που εντάσσονται σε όλα
τα Υπομητρώα του Εισαγωγικού Μητρώου Εκπαιδευ−
τών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. αποτελεί η απόκτηση των
απαιτούμενων παιδαγωγικών γνώσεων και δεξιοτήτων
για την άσκηση του έργου της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Οι γνώσεις και οι δεξιότητες αυτές παρέχονται στους
εκπαιδευτές ενηλίκων μέσω πιστοποιημένων από το
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών.
7.2. Η διάρκεια και το περιεχόμενο των πιστοποιη−
μένων από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. προγραμμάτων εκπαίδευσης
εκπαιδευτών θα διαμορφώνεται με απόφαση του Δ.Σ.
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και ακολούθως δύναται να διαφοροποι−
είται ομοίως, ανάλογα με τα προσόντα των εκπαιδευ−

τών, τις ανάγκες των διαφόρων Υπομητρώων και την
ύπαρξη ή μη αποδεδειγμένης διδακτικής εμπειρίας σε
ενήλικες, στην αρχική ή και συνεχιζόμενη εκπαίδευση
και κατάρτιση.
7.3. Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετο−
χής στα πιστοποιημένα από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. προγράμματα
εκπαίδευσης εκπαιδευτών θα καθορίζονται από τις εκά−
στοτε προκηρύξεις των πιστοποιημένων προγραμμάτων
και σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Ενιαίο Σύστημα
Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.)
7.4. Αναπόσπαστο μέρος της παρακολούθησης των
πιστοποιημένων από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. προγραμμάτων εκπαί−
δευσης εκπαιδευτών αποτελεί η συμμετοχή στις διαδι−
κασίες αξιολόγησης, σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγη−
σης που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε πιστοποιημένο
από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών
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και καθορίζεται σαφώς στις προκηρύξεις των πιστο−
ποιημένων προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών
καθώς και στο εκάστοτε ισχύον Ενιαίο Σύστημα Δια−
χείρισης Ενεργειών Κατάρτισης (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.)
7.5. Οι εκπαιδευτές που ολοκληρώνουν με επιτυχία πι−
στοποιημένο από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. πρόγραμμα εκπαίδευσης
εκπαιδευτών λαμβάνουν σχετική Βεβαίωση Επιτυχούς
Παρακολούθησης από τον φορέα υλοποίησης του προ−
γράμματος. Οι εν λόγω Εκπαιδευτές πληρούν τις προ−
ϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία Πιστοποίησης,
όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 8 της
παρούσας Απόφασης.
7.6. Οι εκπαιδευτές που δεν ολοκληρώνουν με επιτυχία
το πιστοποιημένο από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. πρόγραμμα εκπαί−
δευσης εκπαιδευτών, δεν έχουν το δικαίωμα να συμμε−
τάσχουν περαιτέρω στη διαδικασία Πιστοποίησης. Στην
περίπτωση αυτή, παραμένουν στο Εισαγωγικό Μητρώο
Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (Μητρώο Α΄) και
διατηρούν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν σε επό−
μενη φάση πιστοποιημένο από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. πρόγραμμα
εκπαίδευσης εκπαιδευτών.
7.7. Εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακολούθη−
σης πιστοποιημένου από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. προγράμματος
εκπαίδευσης εκπαιδευτών οι παρακάτω υποψήφιοι που
εντάσσονται στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενη−
λίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ:
7.7.1. Μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) και εκπαιδευτικοί Α.Τ.Ε.Ι. :
− μέλη Δ.Ε.Π. που ανήκουν στη βαθμίδα του επίκουρου
και άνω
− μέλη Δ.Ε.Π. που ανήκουν στη βαθμίδα του λέκτορα
και διαθέτουν τριετή εμπειρία στην Εκπαίδευση και
− Εκπαιδευτικοί Α.Τ.Ε.Ι. των βαθμίδων: Καθηγητή, Ανα−
πληρωτή Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή που κατέ−
χουν διδακτορικό δίπλωμα
7.7.2. Κάτοχοι Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού Διπλώ−
ματος Ειδίκευσης ή Πτυχίου Παιδαγωγικών Σχολών Τρι−
τοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχου
τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από
αρμόδια όργανα ισοτιμιών, με κατεύθυνση/εξειδίκευση
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή/και Δια Βίου Εκπαίδευση
ή/και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση.
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
8.1. Η ακολουθούμενη διαδικασία πιστοποίησης των
εκπαιδευτών θα προσδιορίζεται με απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., λαμβανομένου υπόψη
του περιεχομένου του εκάστοτε πιστοποιημένου προ−
γράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών και σε αντιστοι−
χία με τα οριζόμενα στο περίγραμμα του εκπαιδευτή
ενηλίκων. Ειδικότερα, το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., θα επιλέγει
την εκάστοτε εφαρμοζόμενη διαδικασία πιστοποίησης
μεταξύ των παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενων με−
θοδολογιών: α) παρουσίαση από τον υποψήφιο μιας
υποδειγματικής μικροδιδασκαλίας και μαγνητοσκόπηση
αυτής στο τέλος του πιστοποιημένου προγράμματος
εκπαίδευσης εκπαιδευτών, παρουσία παρατηρητή/ών
που θα έχουν οριστεί από το ΕΚΕΠΙΣ και αξιολόγηση
της μαγνητοσκοπημένης διδασκαλίας από Επιτροπή Πι−
στοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, β) παρουσίαση από
τον υποψήφιο μιας υποδειγματικής μικροδιδασκαλίας,
ενώπιον ομάδας συνυποψηφίων και Επιτροπής Πιστο−

23201

ποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων η οποία προβαίνει στην
αξιολόγηση της μικροδιδασκαλίας, γ) συμμετοχή του
υποψηφίου σε γραπτές εξετάσεις πολλαπλών επιλογών
σωστού − λάθους, ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, ανάπτυξη
θέματος κ.α. αναφορικά με την εκπαίδευση ενηλίκων δ)
πιστοποίηση που θα προκύπτει ως αποτέλεσμα επιτυ−
χούς παρακολούθησης πιστοποιημένου προγράμματος
εκπαίδευσης εκπαιδευτών ε) πραγματοποίηση συνέ−
ντευξης την οποία παραθέτει ο υποψήφιος ενώπιον
Επιτροπής Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών Ενηλίκων ζ)
συνδυασμός των παραπάνω μεθοδολογιών στ) άλλη
μεθοδολογία.
Η απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. που θα προσδιορίζει
την εκάστοτε εφαρμοζόμενη διαδικασία πιστοποίησης
επιπλέον θα ορίζει αναλυτικά τις λεπτομέρειες και τους
όρους εφαρμογής της προσδιοριζόμενης με αυτήν με−
θοδολογία πιστοποίησης.
8.2. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποί−
ησης έχουν:
8.2.1. Οι εκπαιδευτές που έχουν ολοκληρώσει επιτυ−
χώς πιστοποιημένο από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. πρόγραμμα εκπαί−
δευσης εκπαιδευτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της
παρούσας απόφασης, εντός χρονικού διαστήματος 24
μηνών από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους και
για τρεις κατ΄ανώτατο όριο φορές.
8.2.2. Οι εκπαιδευτές που δεν έχουν παρακολουθήσει
πιστοποιημένο από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. πρόγραμμα εκπαίδευ−
σης εκπαιδευτών, διαθέτουν όμως τα προσόντα που ορί−
ζονται στο άρθρο 7.7.2. της της παρούσας απόφασης.
8.2.3. Εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε
διαδικασία πιστοποίησης τα μέλη διδακτικού επιστημο−
νικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και εκπαιδευτικοί Α.Τ.Ε.Ι. που
διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 7.7.1.
της παρούσας απόφασης. Οι παραπάνω εκπαιδευτές
μετά την αξιολόγηση της αίτησής τους για ένταξη στο
Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.
ΠΙΣ. εντάσσονται απευθείας στο Μητρώο Πιστοποιημέ−
νων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
8.3. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. φέρει την ευθύνη της διοργάνωσης
και διεξαγωγής των διαδικασιών πιστοποίησης. Οι χρό−
νοι διεξαγωγής των εν λόγω διαδικασιών θα ορίζονται
με απόφαση του Δ.Σ του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και σύμφωνα με τις
ανάγκες των Υπομητρώων εκπαιδευτών ενηλίκων.
8.4. Οι υποψήφιοι, προκειμένου να συμμετέχουν σε
διαδικασία πιστοποίησης αποστέλλουν στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
φάκελο πιστοποίησης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Αίτηση για συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης
• Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης πιστοποι−
ημένου από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. προγράμματος εκπαίδευσης
εκπαιδευτών στην οποία θα αναφέρεται η ακριβής ημε−
ρομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος (πλην των
υποψηφίων που διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται
στο άρθρο 7.7.2. της παρούσας απόφασης)
• Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού σε τρα−
πεζικό λογαριασμό του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., το ύψος του οποίου
θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
• Δικαιολογητικά τα οποία θα συναρτώνται από την
εκάστοτε προσδιοριζόμενη μεθοδολογία πιστοποίησης
που θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., ως
ορίζεται στην παρούσα.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα προσδιορίζονται στην
απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. που θα ορίζει και την
μεθοδολογία πιστοποίησης.

23202

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8.5. Οι εκπαιδευτές στους οποίους δεν χορηγείται
η πιστοποίηση, παραμένουν στο Εισαγωγικό Μητρώο
Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (Μητρώο Α) και
διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πι−
στοποίησης σε επόμενη φάση, εντός του χρονικού δια−
στήματος των 24 μηνών κατ΄ ανώτατο όριο και για τρεις
συνολικά φορές από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής
τους.
8.6. Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν εκ
νέου σε κάθε επόμενη διαδικασία πιστοποίησης, εντός
του οριζόμενου διαστήματος των 24 μηνών, κατ’ ανώ−
τατο όριο, από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους
υποβάλλουν στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. φάκελο που περιλαμβάνει τα
ακόλουθα:
• Αίτηση συμμετοχής σε διαδικασία Πιστοποίησης.
Στην αίτηση αναφέρεται ότι πρόκειται για επανεξέ−
ταση.
• Αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ χρηματικού ποσού, το ύψος του οποίου θα
ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
• Δικαιολογητικά τα οποία θα συναρτώνται από την
εκάστοτε προσδιοριζόμενη μεθοδολογία πιστοποίησης
που θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., ως
ορίζεται στην παρούσα.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα προσδιορίζονται στην
απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. που θα ορίζει και την
μεθοδολογία πιστοποίησης.
8.7. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν ολοκληρώ−
σει επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης και μετά την
τρίτη κατά σειρά προσπάθεια ή έχουν παρέλθει 24
μήνες από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του και
δεν έχει υποβάλλει καμία αίτηση για συμμετοχή σε
διαδικασία πιστοποίησης, παραμένει στο Εισαγωγικό
Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων και υποχρεούται να
παρακολουθήσει εκ νέου πιστοποιημένο από το Ε.ΚΕ.
ΠΙΣ. πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, προκειμένου
να συμμετάσχει σε διαδικασία πιστοποίησης, σύμφωνα
με τους όρους και τη διαδικασία που ορίζονται στην
παρούσα απόφαση.
8.8. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. συγκεντρώνει τους φακέλους πι−
στοποίησης των υποψηφίων και ελέγχει αρμοδίως την
πληρότητα των φακέλων ως προς τα απαιτούμενα δι−
καιολογητικά. Σε περίπτωση που ο φάκελος που έχει
υποβληθεί είναι ελλιπής είναι δυνατό να ζητηθεί από
τον υποψήφιο να καταθέσει εντός δέκα (10) εργασίμων
ημερών τα αντίστοιχα δικαιολογητικά προκειμένου ο
φάκελος να προωθηθεί περαιτέρω και ο υποψήφιος
να λάβει μέρος στη διαδικασία πιστοποίησης. Στην πε−
ρίπτωση που ο υποψήφιος δεν προσκομίσει τα απαι−
τούμενα δικαιολογητικά εντός του οριζόμενου διαστή−
ματος αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία
πιστοποίησης στην παρούσα φάση, διατηρεί όμως το
δικαίωμα να συμμετάσχει σε επόμενη διαδικασία πι−
στοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
απόφαση, άρθρο 8.4.
8.9. Στη συνέχεια θα διενεργείται η εκάστοτε επιλεγεί−
σα από το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. διαδικασία πιστοποίησης
ως αυτή θα έχει προσδιοριστεί στη σχετική απόφαση
του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
8.10. Στη διαδικασία πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενη−
λίκων δύναται να συμμετέχουν :
• Αξιολογητές Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων,
οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν Μεταπτυχιακό Τίτλο

Σπουδών (Master ή Διδακτορικό) στην Παιδαγωγική Επι−
στήμη ή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Διαχείριση
ή/και Εκπαίδευση Ανθρωπίνων Πόρων της ημεδαπής ή
αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρι−
σμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών και
πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία ή/και σημαντικό
διδακτικό έργο συναφή με το αντικείμενο των σπουδών
τους και
• Παρατηρητές της διαδικασίας πιστοποίησης Εκπαι−
δευτών Ενηλίκων, οι οποίοι θα είναι στελέχη του Ε.ΚΕ.
ΠΙΣ ή εμπειρογνώμονες από το Μητρώο Αξιολογητών
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
Το Δ.Σ. του ΕΚΕΠΙΣ θα αποφασίζει για την ενδεχόμε−
νη συγκρότηση Επιτροπών Πιστοποίησης Εκπαιδευτών
Ενηλίκων.
8.11. Ως αξιολογητές στις διαδικασίες πιστοποίησης
εκπαιδευτών ενηλίκων θα μπορούν να συμμετάσχουν
και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές εκπαιδευτών, υπό την
προϋπόθεση ότι θα πληρούν τα προσόντα της παραγρά−
φου 8.10. και δεν θα έχουν το δικαίωμα να αξιολογήσουν
εκπαιδευόμενους τους οποίους έχουν εκπαιδεύσει οι
ίδιοι ως Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών.
8.12. Οι παρατηρητές και οι αξιολογητές Πιστοποίησης
Εκπαιδευτών Ενηλίκων προκειμένου να συμμετάσχουν
σε διαδικασίες πιστοποίησης θα πρέπει να παρακο−
λουθήσουν εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης, την
ευθύνη της διοργάνωσης του οποίου έχει το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
8.13. Έργο των αξιολογητών πιστοποίησης εκπαιδευ−
τών ενηλίκων, είναι η τελική επιβεβαίωση της κατοχής
των απαιτούμενων παιδαγωγικών γνώσεων και δεξιο−
τήτων από την πλευρά των υποψηφίων για την άσκηση
του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων.
8.14. Έργο των παρατηρητών της διαδικασίας πιστο−
ποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων είναι η διασφάλιση και
επιβεβαίωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων
διεξαγωγής της εκάστοτε εφαρμοζόμενης διαδικασίας
πιστοποίησης.
8.15. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστο−
ποίησης, το αποτέλεσμα αξιολόγησης του υποψηφίου,
όπως αυτό θα έχει αποτυπωθεί στο πλαίσιο της διε−
ξαγωγής των διαδικασιών πιστοποίησης, προωθείται
στον Γενικό Διευθυντή του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. προκειμένου να
εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο τη χορήγηση ή μη
της πιστοποίησης του υποψηφίου, σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στο άρθρο 9.1. της παρούσας απόφασης.
8.16. Ο φάκελος πιστοποίησης, μετά το πέρας της
συμμετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία πιστοποί−
ησης περιλαμβάνει:
− Τη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης πιστοποι−
ημένου από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. προγράμματος εκπαίδευσης
εκπαιδευτών (πλην των υποψηφίων που διαθέτουν τα
προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 7.7.2. της παρούσας
απόφασης)
− Τα έντυπα αξιολόγησης του υποψηφίου
− Το υλικό (έντυπο ή ηλεκτρονικό) το οποίο θα τεκμη−
ριώνει την πλήρωση των κριτηρίων πιστοποίησης, ως
θα έχουν προσδιοριστεί από την απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., που θα ορίζει και την εκάστοτε εφαρμοζόμενη
μεθοδολογία πιστοποίησης.
8.17. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ομόφωνη εκτί−
μηση από τους αξιολογητές σχετικά με τη δυνατότητα
χορήγησης ή μη πιστοποίησης του υποψηφίου εκπαιδευ−
τή ενηλίκων, τότε ο φάκελος πιστοποίησης του υποψή−
φιου παραπέμπεται σε Δευτεροβάθμιο Έλεγχο.
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8.18. Ο Δευτεροβάθμιος Έλεγχος διενεργείται από άλ−
λον/ους αξιολογητή/ες ή/και παρατηρητή/ες με αντί−
στοιχα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 8.10.
της παρούσας απόφασης, οι λεπτομέρειες του ελέγχου
αυτού θα ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του υποψηφίου από
τον δευτεροβάθμιο έλεγχο, προωθείται στον Γενικό
Διευθυντή του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. προκειμένου να εισηγηθεί στο
Δ.Σ. τη χορήγηση ή μη της πιστοποίησης του υποψη−
φίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9.1. της
παρούσας απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
(ΜΗΤΡΩΟ Β’)
9.1. Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. λαμβάνοντας
υπόψη το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του υποψηφί−
ου, όπως αυτό θα έχει αποτυπωθεί στο πλαίσιο της
διεξαγωγής των διαδικασιών πιστοποίησης καθώς και
το αποτέλεσμα του δευτεροβάθμιου ελέγχου – όπου
απαιτείται – εισηγείται τη χορήγηση ή μη της πιστο−
ποίησης του υποψηφίου στο Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. το οποίο
και αποφασίζει τελικά.
9.2. Τα επικυρωμένα από το Δ.Σ. αποτελέσματα κοι−
νοποιούνται με σχετική Βεβαίωση στους υποψήφιους
και δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ (www.ekepis.gr). Οι επιτυχόντες στη δια−
δικασία πιστοποίησης εντάσσονται στο Μητρώο των
Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
(Μητρώο Β΄).
9.3. Το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλί−
κων απαρτίζεται από τα εξής Υπομητρώα:
• Γενικό Υπομητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών
Ενηλίκων
• Υπομητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Πληροφο−
ρικής και Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής
• Υπομητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών «Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης Α.Ε.» (Ι.Ε.Κ. – Κ.Ε.Κ.)
• Υπομητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.
«Δήμητρα»
• Υπομητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ελληνικής
Ένωσης Τραπεζών
• Υπομητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Εκπαι−
δευτών
9.4. Εκπαιδευτές που εντάσσονται στο Μητρώο Πι−
στοποιημένων Εκπαιδευτών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και δεν συμ−
μετέχουν ως εκπαιδευτές στην υλοποίηση ενεργειών
κατάρτισης ενηλίκων εντός πέντε (5) ετών από την
ημερομηνία λήψης της πιστοποίησης θα υποχρεούνται
να παρακολουθήσουν σύντομο πιστοποιημένο από το
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. πρόγραμμα κατάρτισης, προκειμένου να ανα−
νεώσουν την ισχύ της πιστοποίησής τους, άλλως παύει
ισχύουσα η πιστοποίησή τους.
9.4.1. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. προκειμένου να ελέγχει τη συμμετο−
χή σε προγράμματα κατάρτισης των ενταγμένων στα
Μητρώα Εκπαιδευτών Ενηλίκων, καλεί τους υποψήφιους
να υποβάλλουν στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. κάθε πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία ένταξής τους στο Μητρώο Πιστοποιημένων
Εκπαιδευτών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. φάκελο με τη διδακτική τους
εμπειρία. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να τεκμηριώνουν δι−
δακτική εμπειρία 150 ωρών στην εκπαίδευση/κατάρτιση
ενηλίκων ανά πενταετία. Τα δικαιολογητικά που τεκμη−
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ριώνουν τη διδακτική εμπειρία αναφέρονται στο άρθρο
6 της παρούσας απόφασης. Η αξιολόγηση της διδακτι−
κής εμπειρίας θα γίνεται βάσει της διαδικασίας που
περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
10.1. Για την πληρέστερη ενημέρωση των στοιχείων
των ενταγμένων στα Μητρώα Εκπαιδευτών Ενηλίκων
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (Εισαγωγικό Μητρώο και Μητρώο Πιστο−
ποιημένων Εκπαιδευτών) και με στόχο τη συστηματική
καταγραφή, την επικαιροποίηση και την αποτύπωση
μεταβολών των στοιχείων που συγκροτούν τον ατομικό
φάκελο του κάθε εκπαιδευτή, θεσμοθετείται Διαδικασία
Διαχείρισης Αλλαγών.
10.2. Οι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση
Διαχείρισης Αλλαγών διαρκώς και όποτε παρουσιάζεται
μεταβολή στα στοιχεία τους, τα οποία εντάσσονται σε
μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
10.2.1. Τροποποίηση ή/και συμπλήρωση Ατομικών Στοι−
χείων
10.2.2. Τροποποίηση ή/και συμπλήρωση Υπομητρώου
Ένταξης
10.2.3. Τροποποίηση ή/και συμπλήρωση της επαγγελ−
ματικής εμπειρίας και αντιστοίχισής της σε ομάδα/ες
επαγγελμάτων σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Εθνικό
Σύστημα Ταξινόμησης Επαγγελμάτων
10.2.4. Συμπλήρωση τυπικών προσόντων ή/και πρό−
σθετων στοιχείων
10.2.5. Συμπλήρωση διδακτικής εμπειρίας
10.3. Ειδικότερα, για τη Διαχείριση Αλλαγών Ατομικών
Στοιχείων (Επώνυμο, Α.Δ.Τ, Α.Φ.Μ., Διεύθυνση, τηλέφω−
νο, fax, e – mail κ.λ.π.) των ενταγμένων στα Μητρώα
Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ισχύει η ακόλουθη
διαδικασία:
• Ο Εκπαιδευτής συμπληρώνει αίτηση διαχείρισης
αλλαγής ατομικών στοιχείων – στοιχείων επικοινωνίας,
στην οποία αναγράφει τα απαραίτητα ατομικά στοιχεία.
Αποστέλλει τη συμπληρωμένη αίτηση ταχυδρομικώς ή
και με φαξ στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. μέχρις ότου τεθεί σε λειτουρ−
γία το πληροφοριακό σύστημα και η φωνητική πύλη
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. οπότε η αλλαγή αυτών των στοιχείων
θα γίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση της παραπάνω
υπηρεσίας
• Η αίτηση εξετάζεται από το αρμόδιο τμήμα του
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
• Το αποτέλεσμα του ελέγχου της αίτησης διαχεί−
ρισης αλλαγών των προαναφερθέντων στοιχείων κα−
ταχωρίζεται στη βάση δεδομένων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και η
νέα κατάσταση δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο, στην
ιστοσελίδα του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (www.ekepis.gr)
10.3.1. Η διαχείριση αλλαγών ατομικών στοιχείων –
στοιχείων επικοινωνίας θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους, εκτός των περιπτώσεων που η διαδικασία
θα ρυθμίζεται διαφορετικά, με απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
10.4. Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες στοιχείων
(σημεία 10.2.2. έως και 10.2.5.) ακολουθείται η παρακάτω
διαδικασία διαχείρισης αλλαγών
Ο εκπαιδευτής υποβάλλει στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.:
• Αίτηση τροποποίησης ή/και συμπλήρωσης ανάλογα
με την κατηγορία των στοιχείων που επιθυμεί να τρο−
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ποποιήσει συνοδευόμενη από όλα τα εκάστοτε απαι−
τούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και
6 της παρούσας Απόφασης και για το Υπομητρώο που
υποβάλλει την αίτηση
• Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού σε τρα−
πεζικό λογαριασμό του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., το ύψος του οποίου
θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
10.5. Αίτημα διαχείρισης αλλαγής μπορεί να υποβάλ−
λεται διαρκώς.
10.6. Η αίτηση παραλαμβάνεται από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και
προωθείται για έλεγχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 5 της παρούσας Απόφασης. Οποιαδήποτε τροπο−
ποίηση ή/και συμπλήρωση θα εξετάζεται επιπρόσθετα
προς την τρέχουσα κατάσταση του εκπαιδευτή στο
Μητρώο που είναι ενταγμένος (Μητρώα Α και Β).
10.7. Το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. αποφασίζει μετά από εισή−
γηση του Γενικού Διευθυντή ή του Προϊσταμένου του
Τομέα Πιστοποίησης την αποδοχή ή την απόρριψη της
αίτησης. Η απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. κοινοποιείται
εγγράφως στους ενδιαφερόμενους και η νέα κατάσταση
δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (www.ekepis.gr)
ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
11.1. Όσοι επιθυμούν να διαγραφούν από το Εισαγωγικό
Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Μητρώο Α΄) ή από το
Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Μη−
τρώο Β΄) υποβάλλουν σχετική Αίτηση στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Στη
συνέχεια το αίτημα προωθείται στον Γενικό Διευθυντή
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ο οποίος και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ.
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Από τη λήψη της απόφασης του Δ.Σ. του
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., θεωρείται ως μη εγγεγραμμένος στο αντί−
στοιχο Μητρώο και ακολουθεί σχετική ενημέρωση του
Μητρώου. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται εγγράφως
στον ενδιαφερόμενο.
11.2. Σε κάθε περίπτωση που θα ληφθεί απόφαση από
το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. περί διαγραφής για οποιονδήποτε
λόγο, εγγεγραμμένου από κάποιο Μητρώο της παρούσας
Απόφασης, η εν λόγω διαγραφή θα ισχύει από τη λήψη
της απόφασης αυτής και ακολούθως θα ενημερώνεται
σχετικά το αντίστοιχο Μητρώο. Η σχετική απόφαση θα
κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο.
11.3. Όταν εκπαιδευτής που έχει διαγραφεί από τα
μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. επιθυμεί
να επανενταχθεί, υποβάλλει σε κάθε περίπτωση, αίτηση
και πλήρη φάκελο υποψηφιότητας για το Εισαγωγικό
Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα άρθρα 4, 5, και 6 της παρούσας
Απόφασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ορισμοί της πα−
ρούσας Απόφασης, όπως όταν πρόκειται περί εντάξεως
για πρώτη φορά, με τις εξής εξαιρέσεις:
11.3.1. Στην περίπτωση που το άτομο που διαγράφτη−
κε από το Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων
είχε παρακολουθήσει επιτυχώς πιστοποιημένο από το
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. πρόγραμμα εκπαίδευσης και εφ’ όσον δεν έχει
παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών από τη
στιγμή που του χορηγήθηκε η βεβαίωση επιτυχούς πα−
ρακολούθησης, δεν απαιτείται η εκ νέου παρακολούθη−
ση του προγράμματος αυτού και
11.3.2. Στην περίπτωση που εκπαιδευτής ενηλίκων έχει
διαγραφεί από το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευ−

τών Ενηλίκων και εφ’ όσον δεν έχει παρέλθει διάστημα
μεγαλύτερο των 36 μηνών από τη στιγμή που του χο−
ρηγήθηκε πιστοποίηση, δεν απαιτείται ούτε η εκ νέου
υποβολή φακέλου υποψηφιότητας για το Εισαγωγικό
Μητρώο, ούτε η εκ νέου παρακολούθηση προγράμμα−
τος εκπαίδευσης (άρθρο 7), ούτε η εκ νέου συμμετοχή
στη διαδικασία πιστοποίησης (άρθρο 8), παρά μόνον η
υποβολή σχετικού αιτήματος.
ΑΡΘΡΟ 12
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
12.1. Οι Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών που επελέγησαν
βάσει της υπ’ αριθμ. 215/23.12.2002 Πρόσκλησης Εκδή−
λωσης Ενδιαφέροντος και της υπ’αριθμ. 218/29.1.2003
απόφασης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ και παρακολούθησαν
επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών που
υλοποιήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2/2002 Διακήρυξης
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
«Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και Διδακτικού Υλικού για την
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» πιστοποιούνται με απόφαση
του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, και εντάσσονται στο Μητρώο πι−
στοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων και συγκεκριμένα
στο Γενικό Υπομητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών
Ενηλίκων και στο Υπομητρώο των Πιστοποιημένων Εκ−
παιδευτών Εκπαιδευτών.
12.2. Τα κριτήρια, οι όροι, οι προϋποθέσεις κ.λ.π. έντα−
ξης ή/και παραμονής στα Μητρώα, Υπομητρώα κ.λ.π.
της παρούσας Απόφασης και γενικώς οι διατάξεις της
παρούσας Απόφασης είναι δυνατό να τροποποιηθούν,
συμπληρωθούν, καταργηθούν κ.λ.π. οποτεδήποτε, ώστε
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στα σύγχρονα
πρότυπα της εκπαίδευσης ενηλίκων.
12.3. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν συμπεριλαμ−
βάνεται στην παρούσα απόφαση και προκύπτει κατά
τη διαδικασία ένταξης των υποψηφίων στα Μητρώα
Εκπαιδευτών Ενηλίκων και αφορά μεμονωμένες περι−
πτώσεις, θα αντιμετωπισθεί με αποφάσεις του Δ.Σ. του
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
12.4. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να:
• Υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας για ένταξη
στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
• Συμμετέχουν στη διαδικασία πιστοποίησης
• Υποβάλουν φάκελο διαχείρισης αλλαγών των στοι−
χείων τους (πλην των ατομικών τους στοιχείων) κατα−
βάλλουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ε.ΚΕ.
ΠΙΣ:
• στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στον υπ’αριθμ.
159/540107−06 λογαριασμό είτε
• στην Τράπεζα Αττικής στον υπ’ αριθμ. 865/84297241
αντίστοιχα με την αίτηση χρηματικά ποσά το ύψος των
οποίων θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
12.5. Η αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφιότητας για
ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. θα πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό
διάστημα.
ΑΡΘΡΟ 13
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Υ.Α.
13.1. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται και
αντικαθίσταται η υπ’ αριθμ. 113172/17.11.2005 (ΦΕΚ 1593
Β/17.11.2005) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοι−
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νωνικής Προστασίας περί συστήματος πιστοποίησης
Εκπαιδευτών Ενηλίκων.
13.2. Οι εκπαιδευτές Σ.Ε.Κ. που έχουν ενταχθεί στο
Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών Σ.Ε.Κ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. βάσει
της υπ’ αριθμ. 105128/8.1.2001 απόφασης εντάσσονται
αυτομάτως στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών
Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα απόφαση και συγκεκριμένα στο Γενικό Υπο−
μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή/και στο Υπομητρώο
Εκπαιδευτών Πληροφορικής, ανάλογα με τα προσόντα
τους και την κατηγορία στην οποία είχαν ενταχθεί στο
Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών Σ.Ε.Κ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
ΑΡΘΡΟ 14
14.1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

F
Aριθ. 08/ΔΤΑ/23853
(3)
Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολι−
κή Επιτροπή Γυμνασίου Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρ−
κοπούλου Μεσογαίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110/
Α’) και του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α’).
2) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση,
Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄
30.5.1997).
3) Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του «Κώδικα
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και το κυβερνητικό
όργανο» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005 (Α 18), σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής
κάλυψη δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κα−
νονιστικής πράξης.
4) Την υπ’ αριθμ. οικ. 16976/12.11.2003 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής για μεταβίβαση εξουσίας
υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας»
στο Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας Αττικής.
5) Την υπ’αριθμ. 315/2006 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, αποφασίζουμε:
1) Συστήνουμε στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας
του Νομού Αττικής Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Πόρτο
Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας», η οποία πε−
ριλαμβάνει το Γυμνάσιο Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκο−
πούλου Μεσογαίας.
2) Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η διαχείριση
των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δα−
πάνες καθαριότητος, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης,
τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλωσίμων υλικών κ.λ.π.
Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση
των διδακτηρίων.
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Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων εξο−
πλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστάσεων.
Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο
εφοδιασμός της σχολικής μονάδας με έπιπλα, σκεύη
και βιβλία για την σχολική βιβλιοθήκη και γενικά με όλα
τα μέσα που είναι απαραίτητα για την λειτουργία τους
και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται
αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας
της σχολικής μονάδας.
3) Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από 7μελές Δι−
οικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από:
α) εκάστοτε Δήμαρχο ως Πρόεδρο.
β) δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους.
γ) τον Διευθυντή του Γυμνασίου.
δ) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
Γυμνασίου.
ε) εκπρόσωπο μαθητικής κοινότητας Γυμνασίου.
στ) έναν κάτοικο.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου λήγει με την θητεία της παρούσας δημοτι−
κής περιόδου.
Η θητεία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που
μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προ−
σώπου ακολουθεί την Δημοτική Περίοδο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Αντιπρόεδρο και
Γραμματέα.
4) Οι Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι: α) ετήσια
επιχορήγηση του Δήμου.
β) ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.
γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη−
ροδοσίες.
δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων
πραγμάτων ή υπηρεσιών.
ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του.
5) Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια
και σε κάθε Δημόσια Αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικη−
τικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει
από τον Αντιπρόεδρο.
6) Ακροτελεύτια διάταξη − Κάλυψη Δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Μαρκοπούλου Μεσογαίας, η οποία εγγράφεται στον
προϋπολογισμό κάθε έτους και προέρχεται από επιχο−
ρήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για συγκεκριμένο
σκοπό αντιμετώπισης των λειτουργικών δαπανών του
σχολείου και δαπανών επισκευών και συντήρησής του,
ύψους 25.000,00 € στον Κ.Α. 00.6711.0001, με τίτλο «Από−
δοση − Επιχορήγηση σε σχολικές Επιτροπές».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γέρακας, 30 Οκτωβρίου 2006
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ
F

4)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμ−
βούλιο στη Διοικητική Επιτροπή.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του
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ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), όπως τροποποιήθηκε με
την παρ. 6 του άρθρου 3β, που προστέθηκε με το άρθρο
22 ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005),
β. Τις διατάξεις των άρθρων 2 & 4 του ν. 2081/1992
όπως αυτά ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από
τα αντίστοιχα άρθρα 20 & 23 του ν. 3419/2005 και
γ. Τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, που λήφθηκαν στις
συνεδριάσεις του 49/15.11.2000, 3/27.2.2002, 1/22.2.2006,
4/5.7.2006 και 5/20.9.2006, αποφασίζουμε:
τη μεταβίβαση από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Διοι−
κητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας
των κατωτέρω αρμοδιοτήτων που αναφέρονται:
1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 εδάφια α, β, γ, ε, στ, ζ
και η, του ν. 2081/1992 όπως ισχύει και που αφορούν:
• Υποβολή προς την πολιτεία εισηγήσεων γνωμοδο−
τικού χαρακτήρα.
• Συμμετοχή σε Επιτροπές και όργανα σχεδιασμού
έργων υποδομής καθώς και ορισμός εκπροσώπησης.
• Μέριμνα για την ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπο−
ρίου.
• Μέριμνα για την αύξηση της παραγωγής και της
παραγωγικότητας.
• Χορήγηση πιστοποιητικών εγγραφής και καταγωγής
προϊόντων.
• Βεβαίωση ομοίου ή ιδιοχείρου υπογραφής μελών.
• Καταγραφή εμπορικών και επαγγελματικών εθί−
μων.
• Παροχή πληροφοριών για αλλοδαπές αγορές, οικον.
εξελίξεις και συναφή θέματα.
• Τήρηση Εμπορικού Μητρώου και χορήγηση βεβαι−
ώσεων ή ταυτοτήτων.
• Ορισμός εκπροσώπησης σε οιασδήποτε νομικής
μορφής εταιρεία συμμετέχει το Επιμελητήριο είτε ως
εταίρος ή μέτοχος είτε εκ του νόμου.
• Διενέργεια πραγματογνωμοσυνών και δειγματολη−
ψιών.

• Διαιτησία σε εμπορικές διαφορές.
• Διεκπεραίωση κάθε άλλου έργου μετά από εξουσι−
οδότηση της Πολιτείας.
• Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων.
• Παροχή επιχορηγήσεων σε στελέχη για ειδίκευση
και εμπειρία.
• Σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας.
• Ανάθεση εκπόνησης μελετών σχετικά με σκοπούς.
• Έκδοση περιοδικών ή βιβλίων & επιχορηγήσεις τέ−
τοιων εκδόσεων.
• Οικονομική ενίσχυση συλλόγων, εργοδοτικών οργα−
νώσεων και λοιπών σύμφωνα με τον εγκριθέντα προ−
ϋπολογισμό.
• Υποβολή ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας αιτημά−
των και δικαιολογητικών για λογαριασμό των μελών και
λοιπών, συγκέντρωση και παράδοση πιστοποιητικών &
εγγράφων που εκδίδονται από αρμόδιες κρατικές ή μη
υπηρεσίες έναντι ανταποδοτικού τέλους.
2. Στο άρθρο 3ζ παράγραφος 2 του ν. 2081/1992 όπως
ισχύει και που αφορούν:
• Πρόσληψη ειδικών επιστημονικών συνεργατών και
ειδικών συμβούλων και καθορισμός όρων εργασίας και
αμοιβή τους.
3. Στο άρθρο 4 παράγραφος 3, 6 και 8 του ν. 2081/1992
όπως ισχύει και που αφορούν:
• Είσπραξη συνδρομών μέσω πιστωτικών καρτών.
• Γνώμη για απόσπαση υπαλλήλων.
• Διενέργεια δαπανών, προμήθειας υλικού, ανάθεσης
έργου, μέχρι 40.000 ΕΥΡΩ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ
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