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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1999
15 Σεπτεμβρίου 2009

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 9.16031/Οικ.3.2815
Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΚΕΚ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) «Κωδικοποίηση της Νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».
2. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013», όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 67/1997 (ΦΕΚ 61/Α) «Εθνικό Κέντρο Πιστοποί−
ησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτι−
σης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως
εκάστοτε ισχύει.
4. Το άρθρο 22 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α) όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 21 παρ. 5 του ν. 2639/1998, με το
άρθρο 34 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α), με το άρθρο 14
του ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210/Α) και το άρθρο 29 του ν. 3762/
2009 (ΦΕΚ 75/Α) που αφορούν στο Εθνικό Κέντρο Πι−
στοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κα−
τάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.).
5. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α) «Οργανισμός του
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α) «Συγχώνευση των Υπουρ−
γείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουρ−
γείο Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύει.
8. Το π.δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής
Γραμματείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών
πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία μετονομά−
σθηκε με το άρθρο 18 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε
Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων
Πόρων, όπως ισχύει.
9. Το ν. 3191/2003 (ΦΕΚ 258/Α) «Εθνικό Σύστημα Σύνδε−
σης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)», όπως ισχύει.
10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της
11.7.2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευ−
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999,
όπως ισχύει.
11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5.7.2006 «για το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1784/1999», όπως ισχύει.
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής
της 8.12.2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την
Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του
Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού
(ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, όπως ισχύει.
13. Την υπ’ αριθμ. 7725/28.3.2007 απόφαση της Ευρωπα−
ϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).
14. Τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις οποί−
ες εγκρίθηκαν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.
15. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89 (ΦΕΚ 40/Β/16.1.2009)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
16. Την υπ’ αριθμ. 36952/1275/20.5.2008 (ΦΕΚ 986/Β)
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομί−
ας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107900/
16.3.2001 όμοιας απόφασης, ως ίσχυε, με σκοπό την
αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και
Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Τα−
μείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007.
17. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης».
18. Την υπ’ αριθμ. 55582/1933/25.7.2008 (ΦΕΚ 1491/Β)
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για
το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακο−
λούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής
Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007−2013) για όλα τα Επιχειρησιακά
Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

19. Την υπ’ αριθμ. 67775/2493/2.10.2008 (ΦΕΚ 2111/Β) κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Σύστημα Δι−
αχείρισης του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (ΕΜΑ) του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
20. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγ−
χου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
21. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό
και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και δι−
αχείριση προγραμμάτων.
22. Το εκάστοτε ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαί−
σιο που αφορά στον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (ΓΟΚ)
και στον Κτιριοδομικό Κανονισμό.
23. Την υπ’ αριθμ. 468/17.7.2008 απόφαση του Δ.Σ. του
Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης ως προς το «Σύστημα Πιστο−
ποίησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης»
προκειμένου να εναρμονίζεται και στην Προγραμματική
Περίοδο 2007−2013.
24. Το υπ’ αριθμ. 7370/18.7.2008 έγγραφο του Εθνικού
Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελ−
ματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υπηρεσιών με το
οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, η από σημείο 23, ανωτέρω,
απόφαση.
25. Την ανάγκη ορισμού του Συστήματος Πιστοποί−
ησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης ώστε να
ανταποκρίνεται και στις απαιτήσεις της Προγραμματι−
κής Περιόδου 2007−2013.
26. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Κ.Ε.Κ.
Άρθρο 1
Ορισμοί
1.1. Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση αποτελεί
μία διαρκή διαδικασία, που έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι
οι γνώσεις και δεξιότητες του ατόμου προσαρμόζονται
συνεχώς και ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες
απαιτήσεις της θέσης εργασίας του ή και των αναγκών
της αγοράς εργασίας.
1.2. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) είναι οι
δομές που δημιουργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα απόφαση και έχουν ως αποκλειστικό
αντικείμενο δράσεως όσα αναφέρονται στο αρ. 2 παρ.
2.2. της παρούσης.
1.3. Δομή Κατάρτισης
Δομή Κατάρτισης (ΔΟΜΗ) είναι η οργανική μονάδα
που διαθέτει εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό
και κατάλληλη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή για
παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και
συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων.
1.4. Κεντρική Δομή του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρ−
τισης
Κεντρική Δομή του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτι−
σης είναι η Δομή στην οποία τηρούνται όλα τα επίσημα
έγγραφα σχετικά με τις δραστηριότητες της συνεχι−
ζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και στην οποία
βρίσκεται η κεντρική διεύθυνση του Κ.Ε.Κ.

1.5. Παράρτημα Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης
Παράρτημα του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.Ε.Κ.) είναι κάθε άλλη Δομή που διαθέτει
το Κ.Ε.Κ. πέραν της Κεντρικής Δομής.
1.6. Φορέας του Κ.Ε.Κ.
Φορέας του Κ.Ε.Κ. είναι το νομικό πρόσωπο που πιστο−
ποιείται για την λειτουργία του συγκεκριμένου Κ.Ε.Κ.
1.7. Τα έγγραφα που αφορούν το Κ.Ε.Κ. νομίμως κοι−
νοποιούνται είτε στην καταστατική έδρα της εταιρίας
είτε στη διεύθυνση της Κεντρικής Δομής του Κ.Ε.Κ.
Άρθρο 2
Σύσταση − Σκοπός
2.1. Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)
συνιστώνται από νομικό πρόσωπο.
2.2. Το νομικό πρόσωπο της παρ. 2.1. του παρόντος
άρθρου πρέπει να έχει κάποια από τις μορφές που
προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική Νομοθεσία,
με νομική προσωπικότητα, κατόπιν τηρήσεως των δια−
τυπώσεων δημοσιότητας.
Στο καταστατικό του νομικού προσώπου πρέπει να
περιλαμβάνεται στο σκοπό του η δημιουργία Κ.Ε.Κ. με
αποκλειστικό αντικείμενο δράσεως του Κ.Ε.Κ. την παρο−
χή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συ−
ναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων (έρευνες−μελέτες,
ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους
καταρτιζόμενους τους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα
προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, δράσεις προ−
ώθησης και υποστήριξης της Απασχόλησης).
Άρθρο 3
Εξειδίκευση Κ.Ε.Κ.
3.1. Τα Κ.Ε.Κ., παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση για
ειδικότητες που εντάσσονται στα ακόλουθα Θεματικά
Πεδία:
Επαγγέλματα περιβάλλοντος
Επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας
Επαγγέλματα πολιτισμού και αθλητισμού, ΜΜΕ και
επικοινωνιών
Παιδαγωγικά επαγγέλματα
Επαγγέλματα οικονομίας και διοίκησης
Επαγγέλματα πληροφορικής
Επαγγέλματα τουριστικά και παροχής υπηρεσιών
Αγροτικά επαγγέλματα
Επαγγέλματα τεχνικά και μεταφορών
Η εξειδίκευση των Κ.Ε.Κ., σύμφωνα με τα παραπάνω
θεματικά πεδία, ισχύει μέχρι την έκδοση Υπουργικής
απόφασης που θα καθορίσει νέο πίνακα εξειδικεύσεων
στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης Επαγ−
γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απα−
σχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.).
3.2. Τα Κ.Ε.Κ. δύνανται να παρέχουν επαγγελματική
κατάρτιση, σύμφωνα με τη θεματική εξειδίκευση τους,
σε όλες τις Διοικητικές Περιφέρειες που έχουν πιστο−
ποιηθεί, σε πιστοποιημένες Δομές. Ειδικά, τα Κ.Ε.Κ. τα
οποία έχουν πιστοποιημένες Δομές σε περισσότερες
από μία Διοικητικές Περιφέρειες δύνανται να παρέχουν
επαγγελματική κατάρτιση και στην υπόλοιπη επικράτεια,
σε πιστοποιημένες Δομές. Επίσης, εφόσον επιβάλλεται
από τις ανάγκες κατάρτισης, δύνανται να υλοποιήσουν
ενέργειες κατάρτισης σε άλλους χώρους, με τους όρους
που θα ορίζουν οι εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις για
το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακο−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
λούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής
Κατάρτισης Συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007−2013) καθώς και το εκάστοτε
ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κ.Ε.Κ.
Άρθρο 4
Κριτήρια Πιστοποίησης
H πιστοποίηση γίνεται βάσει κριτηρίων τα οποία
εντάσσονται σε τέσσερις άξονες:
Α: Οργάνωση και λειτουργία, Παρεχόμενη Κατάρτιση,
Συμπληρωματικές Υπηρεσίες
Β: Διευθυντικό, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό
Γ: Κτιριακή Υποδομή – Εξοπλισμός
Δ: Συνέντευξη του Διευθυντή κατάρτισης
4.1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Κ. − ΠΑΡΕΧΟ−
ΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ενότητα Α1: Οργάνωση και Λειτουργία
Στην ενότητα αυτή εξετάζονται:
Α.1.1. Μηχανισμοί ενημέρωσης, πληροφόρησης και επι−
μόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Κ.Ε.Κ.
Α.1.2. Συναφείς δραστηριότητες − Διάδοση και Προβο−
λή των δράσεων του Κ.Ε.Κ. και ειδικότερα:
− οι συναφείς δραστηριότητες του Κ.Ε.Κ.(έρευνες, με−
λέτες, κοινοτικά προγράμματα κ.λπ.)
− η διοργάνωση και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις, η
δημοσιότητα και προβολή των προϊόντων και των υπη−
ρεσιών του.
Ενότητα Α.2: Παρεχόμενη κατάρτιση
Στην ενότητα αυτή εξετάζονται και αξιολογούνται:
Α.2.1. Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων κατάρτισης
και ειδικότερα:
− το σύστημα σχεδιασμού της κατάρτισης και η εφαρ−
μογή του.
Η υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της
κατάρτισης και ειδικότερα:
Α.2.2. Όσον αφορά τους εκπαιδευόμενους εξετάζονται
και αξιολογούνται:
− το σύστημα επιλογής των εκπαιδευομένων
− η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής
πορείας των εκπαιδευομένων.
Α.2.3 Όσον αφορά τους εκπαιδευτές εξετάζονται και
αξιολογούνται:
− η εφαρμογή των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων
− η παρακολούθηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτών
από το Κ.Ε.Κ.
Α.2.4 Όσον αφορά το εκπαιδευτικό έργο εξετάζονται
και αξιολογούνται:
− η εκπαιδευτική εμπειρία του Κ.Ε.Κ. (ΔΕΙΚΤΗΣ). Για
τα υπό πιστοποίηση Κ.Ε.Κ. ως εκπαιδευτική εμπειρία
λαμβάνεται, είτε η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελ−
ματικής κατάρτισης κατά την τελευταία τριετία, είτε η
εμπειρία του Διευθυντή Κατάρτισης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο σημείο 7.4.
− η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
και η συνεργασία του Κ.Ε.Κ. με αυτές
− η παρακολούθηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου.
Ενότητα Α.3: Συμπληρωματικές Υπηρεσίες
Στην ενότητα αυτή εξετάζονται και αξιολογούνται:
Συμπληρωματικές Υπηρεσίες υποστήριξης των καταρ−
τιζομένων μετά την κατάρτιση είτε για την ένταξη στην
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Απασχόληση, είτε για την βελτίωση της εργασιακής
τους κατάστασης.
4.2. ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
4.2.1. Τα Κ.Ε.Κ. υποχρεούνται να απασχολούν, κατ’ ελά−
χιστον, το ακόλουθο προσωπικό:
Κ.Ε.Κ.: Ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό
Κεντρική Δομή

Παράρτημα

Διευθυντής του Κ.Ε.Κ.
Διευθυντής Κατάρτισης

Προϊστάμενος Παραρτήματος

Συντονιστής Ενεργειών
Κατάρτισης

Συντονιστής Ενεργειών
Κατάρτισης

Υπεύθυνος Κοινωνικά ευάλωτων
ομάδων
Όσα Κ.Ε.Κ. διαθέτουν πιστοποιημέ−
νες Δομές σε περισσότερες από 1
Διοικητικές Περιφέρειες
3 άτομα Διοικητικό Προσωπικό
Όσα Κ.Ε.Κ. διαθέτουν πιστοποιημέ−
νες Δομές σε μια (1) μόνο Διοικητική
Περιφέρεια
1 άτομο Διοικητικό Προσωπικό
1 άτομο Διοικητικό Προσωπικό και
3 άτομα Διοικητικό Προσωπικό
στην περίπτωση που η Κεντρική
Δομή είναι στα πολεοδομικά συ−
γκροτήματα Αθηνών, Πειραιώς και
Θεσσαλονίκης
4.2.2. Απαιτούμενα προσόντα
4.2.2.1. Διευθυντής του Κ.Ε.Κ.
Ο Διευθυντής του Κ.Ε.Κ. απαιτείται:
• να διαθέτει
είτε επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση τουλάχιστον
τριών (3) ετών,
είτε εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών
στην κατάρτιση ενηλίκων. Ως εκπαιδευτική εμπειρία νοεί−
ται η εμπειρία στον σχεδιασμό, στην οργάνωση, στην υλο−
ποίηση, στη διδασκαλία και στην αξιολόγηση εκπαιδευτι−
κών προγραμμάτων. Στην περίπτωση που η εκπαιδευτική
εμπειρία είναι μόνο διδακτική, θα πρέπει να βεβαιώνεται
για κάθε έτος διδασκαλία τουλάχιστον 150 ωρών.
• να είναι πλήρους απασχόλησης στο Κ.Ε.Κ. Εάν η
εργασιακή του σχέση με τον φορέα του Κ.Ε.Κ. είναι
ιδιωτικού δικαίου, να έχει σύμβαση εξαρτημένης εργα−
σίας, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας τουλάχιστον
ενός έτους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει
νόμιμη πράξη ορισμού των καθηκόντων του με πλήρη
απασχόληση στο Κ.Ε.Κ. διάρκειας τουλάχιστον ενός
έτους και πάντοτε να
• προσκομίζεται έγγραφη αποδοχή του εργαζομένου
για την ανάληψη των σχετικών καθηκόντων του. Με
ευθύνη του φορέα του Κ.Ε.Κ. και εφ’ όσον απαιτείται, θα
πρέπει τα ανωτέρω να ανανεώνονται έγκαιρα, ώστε να
καλύπτεται όλη η χρονική διάρκεια της πιστοποίησης
του φορέα για το Κ.Ε.Κ.
• να μην έχει οποιασδήποτε μορφής σχέση με άλλο
Κ.Ε.Κ., εκτός αυτής του εκπαιδευτή.
Συνεκτιμώνται:
• οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών σχολών της
αλλοδαπής, συνοδευόμενοι από πράξη αναγνώρισης
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του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία ή/ και την αντιστοιχία.
• οι αναγνωρισμένοι τίτλοι που αποδεικνύουν τη γνώ−
ση μιας ξένης γλώσσας.
• η εμπειρία και ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας
ευκαιριών.
4.2.2.2. Διευθυντής Κατάρτισης
Ο Διευθυντής Κατάρτισης απαιτείται:
• να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών
της αλλοδαπής, συνοδευόμενου από πράξη αναγνώρισης
του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία ή/ και την αντιστοιχία.
• να διαθέτει
είτε αποδεδειγμένη τετραετή (4) εκπαιδευτική εμπειρία
στην κατάρτιση ενηλίκων. Ως εκπαιδευτική εμπειρία
νοείται η εμπειρία στον σχεδιασμό, την οργάνωση,
την υλοποίηση, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στην περίπτωση που
η εκπαιδευτική εμπειρία είναι διδακτική, θα πρέπει να
βεβαιώνεται για κάθε έτος διδασκαλία τουλάχιστον 150
ωρών. Η ανωτέρω εκπαιδευτική εμπειρία δεν μπορεί να
είναι εξ ολοκλήρου διδακτική.
είτε αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τεσσά−
ρων (4) ετών μετά το πέρας των σπουδών του σε θέματα
συναφή με την εξειδίκευση του Κ.Ε.Κ. εκ των οποίων το
ένα (1) τουλάχιστον έτος να είναι εκπαιδευτική εμπειρία,
όπως αυτή προσδιορίζεται παραπάνω.
• να είναι πλήρους απασχόλησης στο Κ.Ε.Κ. Εάν η
εργασιακή του σχέση με τον φορέα του Κ.Ε.Κ. είναι ιδι−
ωτικού δικαίου, να έχει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας,
πλήρους απασχόλησης, διάρκειας τουλάχιστον ενός
έτους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει νόμιμη
πράξη ορισμού των καθηκόντων του με πλήρη απα−
σχόληση στο Κ.Ε.Κ. διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους
και πάντοτε να προσκομίζεται έγγραφη αποδοχή του
εργαζομένου για την ανάληψη των σχετικών καθηκό−
ντων του. Με ευθύνη του φορέα του Κ.Ε.Κ. και εφ’ όσον
απαιτείται, θα πρέπει τα ανωτέρω να ανανεώνονται
έγκαιρα, ώστε να καλύπτεται όλη η χρονική διάρκεια
της πιστοποίησης του φορέα για το Κ.Ε.Κ.
• να μην έχει οποιασδήποτε μορφής σχέση με άλλο
Κ.Ε.Κ., εκτός αυτής του εκπαιδευτή.
Συνεκτιμώνται:
• οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών της ημεδαπής ή
αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών σχολών της αλλοδαπής,
συνοδευόμενοι από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για
την ισοτιμία ή/ και την αντιστοιχία.
• οι αναγνωρισμένοι τίτλοι που αποδεικνύουν τη γνώ−
ση μιας ξένης γλώσσας.
• η ειδική εκπαίδευση (εκπαίδευση εκπαιδευτών)
• η εμπειρία και ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας
ευκαιριών
4.2.2.3. Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης
Τα Κ.Ε.Κ. υποχρεούνται να απασχολούν έναν Συντονι−
στή Ενεργειών Κατάρτισης σε κάθε Δομή του Κ.Ε.Κ.
Ο Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης απαιτείται:
• να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών
της αλλοδαπής, συνοδευόμενου από πράξη αναγνώρισης
του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία ή/ και την αντιστοιχία.

• να έχει εκπαιδευτική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον
ετών μετά το πέρας των σπουδών στην κατάρτιση ενη−
λίκων, σε αντικείμενο συναφές με την εξειδίκευση του
Κ.Ε.Κ. Ως εκπαιδευτική εμπειρία νοείται η εμπειρία στον
σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση, τη διδασκα−
λία και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Στην περίπτωση που η εκπαιδευτική εμπειρία είναι μόνο
διδακτική, θα πρέπει να βεβαιώνεται για κάθε έτος δι−
δασκαλία τουλάχιστον 150 ωρών.
• να μην έχει οποιασδήποτε μορφής σχέση με άλλο
Κ.Ε.Κ., εκτός αυτής του εκπαιδευτή.
• εάν η εργασιακή του σχέση με τον φορέα του Κ.Ε.Κ.
είναι ιδιωτικού δικαίου, να έχει σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας, απασχόλησης, διάρκειας τουλάχιστον ενός
έτους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει νόμιμη
πράξη ορισμού των καθηκόντων του με απασχόληση
στο Κ.Ε.Κ. διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους και πάντο−
τε να προσκομίζεται έγγραφη αποδοχή του εργαζομέ−
νου για την ανάληψη των σχετικών καθηκόντων του. Με
ευθύνη του φορέα του Κ.Ε.Κ. και εφ’ όσον απαιτείται, θα
πρέπει τα ανωτέρω να ανανεώνονται έγκαιρα, ώστε να
καλύπτεται όλη η χρονική διάρκεια της πιστοποίησης
του φορέα για το Κ.Ε.Κ.
• εάν η σχέση του με το Κ.Ε.Κ. είναι ανεξάρτητων
υπηρεσιών να έχει σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπη−
ρεσιών τουλάχιστον ενός έτους.
Συνεκτιμώνται:
• οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών της ημεδαπής ή
αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών σχολών της αλλοδαπής,
συνοδευόμενοι από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για
την ισοτιμία ή/ και την αντιστοιχία.
• οι αναγνωρισμένοι τίτλοι που αποδεικνύουν τη γνώ−
ση μιας ξένης γλώσσας.
• η ειδική εκπαίδευση (εκπαίδευση εκπαιδευτών)
• η εμπειρία και ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας
ευκαιριών
4.2.2.4. Προϊστάμενος Παραρτήματος
Τα Κ.Ε.Κ. υποχρεούνται να απασχολούν έναν Προϊ−
στάμενο Παραρτήματος σε κάθε Δομή του Κ.Ε.Κ. εκτός
από την Κεντρική
Ο Προϊστάμενος Παραρτήματος απαιτείται:
• να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών
της αλλοδαπής, συνοδευόμενου από πράξη αναγνώρισης
του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία ή/ και την αντιστοιχία.
• να διαθέτει
είτε τριετή (3) επαγγελματική εμπειρία μετά το πέρας
των σπουδών σε θέματα συναφή με την εξειδίκευση
του Κ.Ε.Κ.
είτε τριετή (3) εκπαιδευτική εμπειρία μετά το πέρας
των σπουδών στην κατάρτιση ενηλίκων. Ως εκπαιδευτική
εμπειρία νοείται η εμπειρία στον σχεδιασμό, την οργά−
νωση, 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
• να είναι πλήρους απασχόλησης στο Κ.Ε.Κ. Εάν η
εργασιακή του σχέση με τον φορέα του Κ.Ε.Κ. είναι ιδι−
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ωτικού δικαίου, να έχει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας,
πλήρους απασχόλησης, διάρκειας τουλάχιστον ενός
έτους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει νόμιμη
πράξη ορισμού των καθηκόντων του με πλήρη απα−
σχόληση στο Κ.Ε.Κ. διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους
και πάντοτε να προσκομίζεται έγγραφη αποδοχή του
εργαζομένου για την ανάληψη των σχετικών καθηκό−
ντων του. Με ευθύνη του φορέα του Κ.Ε.Κ. και εφ’ όσον
απαιτείται, θα πρέπει τα ανωτέρω να ανανεώνονται
έγκαιρα ώστε να καλύπτεται όλη η χρονική διάρκεια
της πιστοποίησης του φορέα για το Κ.Ε.Κ.
Συνεκτιμώνται:
• οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών της ημεδαπής ή
αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών σχολών της αλλοδαπής,
συνοδευόμενοι από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για
την ισοτιμία ή/ και την αντιστοιχία.
• οι αναγνωρισμένοι τίτλοι που αποδεικνύουν τη γνώ−
ση μιας ξένης γλώσσας.
• η εμπειρία και ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας
ευκαιριών.
• η ειδική εκπαίδευση (εκπαίδευση εκπαιδευτών).
4.2.2.5. Ο Διευθυντής του Κ.Ε.Κ., ο Διευθυντής
Κατάρτισης, ο Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης και ο
Προϊστάμενος Παραρτήματος δεν δύνανται να κατέχουν
περισσότερες από μία από τις προαναφερόμενες θέσεις
εργασίας.
Ειδικά για τα Κ.Ε.Κ. που έχουν πιστοποιημένες Δομές
σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ο Διευθυντής του
Κ.Ε.Κ. δύναται να κατέχει και τη θέση του Διευθυντή
Κατάρτισης εφόσον πληροί τα προσόντα κάθε θέσης.
4.2.2.6. Ένα τουλάχιστον μέλος του παραπάνω Διευθυ−
ντικού ή Επιστημονικού προσωπικού της Κεντρικής Δομής
πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη διετή (2) επαγγελματι−
κή ή και εκπαιδευτική εμπειρία σε κοινωνικά ευαίσθητες
ομάδες. Το συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού πρέπει,
επίσης, να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαί−
δευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής.
Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο άτομο δεν είναι
μέλος του παραπάνω διευθυντικού ή επιστημονικού
προσωπικού της Κεντρικής Δομής απαιτείται:
• να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευ−
σης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής
• να έχει αποδεδειγμένη διετή (2) επαγγελματική ή και
εκπαιδευτική εμπειρία σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες.
• να μην έχει οποιασδήποτε μορφής σχέση με άλλο
Κ.Ε.Κ., εκτός αυτής του εκπαιδευτή
• Εάν η εργασιακή του σχέση με τον φορέα του Κ.Ε.Κ.
είναι ιδιωτικού δικαίου, να έχει σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. Σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει νόμιμη πράξη ορισμού
των καθηκόντων του με απασχόληση στο Κ.Ε.Κ. διάρκειας
τουλάχιστον ενός έτους, και πάντοτε να προσκομίζεται
έγγραφη αποδοχή του εργαζομένου για την ανάληψη
των σχετικών καθηκόντων του. Με ευθύνη του φορέα του
Κ.Ε.Κ. και εφ’ όσον απαιτείται, θα πρέπει τα ανωτέρω να
ανανεώνονται έγκαιρα ώστε να καλύπτεται όλη η χρονική
διάρκεια της πιστοποίησης του φορέα για το Κ.Ε.Κ.
• Εάν η σχέση του με το Κ.Ε.Κ. είναι ανεξάρτητων
υπηρεσιών να έχει σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπη−
ρεσιών τουλάχιστον ενός έτους.
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Συνεκτιμώνται:
• οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών της ημεδαπής ή
αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών σχολών της αλλοδαπής,
συνοδευόμενοι από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για
την ισοτιμία ή/ και την αντιστοιχία.
• οι αναγνωρισμένοι τίτλοι που αποδεικνύουν τη γνώ−
ση μιας ξένης γλώσσας.
• η ειδική εκπαίδευση (εκπαίδευση εκπαιδευτών).
4.2.2.7. Σε περίπτωση που ο Διευθυντής του Κ.Ε.Κ., ο
Διευθυντής Κατάρτισης, ο Συντονιστής Ενεργειών Κα−
τάρτισης, ο Προϊστάμενος Παραρτήματος, ή ο Ειδικός
που διαθέτει εμπειρία σε Κοινωνικά Ευαίσθητες Ομάδες
(στην περίπτωση που δεν είναι μέλος του παραπάνω
προσωπικού) είναι μέτοχοι ή εταίροι του Κ.Ε.Κ., υπο−
χρεούνται να διαθέτουν σύμβαση εργασίας, σύμφωνα
με τα οριζόμενα για κάθε θέση εργασίας, εκτός των
περιπτώσεων που εξαιρούνται από τον νόμο.
4.2.2.8. Στις περιπτώσεις που απαιτείται πτυχίο τρι−
τοβάθμιας εκπαίδευσης, γίνεται δεκτός και κάθε άλλος
τίτλος σπουδών, εφόσον κατά τον χρόνο εκδόσεώς του
δεν λειτουργούσαν Σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
στην αντίστοιχη ειδικότητα και προσκομίζεται ανάλογο
πιστοποιητικό ισοτιμίας από αρμόδια αρχή.
4.2.2.9. Στις περιπτώσεις που απαιτείται επαγγελματική
εμπειρία, νοείται η αποκτηθείσα από σχέση εξαρτημέ−
νης εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου ή ορισμένου χρόνου ή από σύμβαση εκτελέσεως
ορισμένου έργου ή από σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων
υπηρεσιών ή από σχέση έμμισθης εντολής.
4.2.2.10. Διοικητικό Προσωπικό
4.2.10.1. Στο Κ.Ε.Κ., που διαθέτει πιστοποιημένες Δο−
μές σε περισσότερες από μια Διοικητικές Περιφέρειες,
πρέπει να απασχολούνται κατ’ ελάχιστον τρία (3) άτομα
διοικητικό προσωπικό στην Κεντρική Δομή του Κ.Ε.Κ. και
κατ’ ελάχιστον ένα (1) άτομο σε κάθε Παράρτημα.
Στο προαναφερόμενο Διοικητικό προσωπικό δεν
συμπεριλαμβάνεται ο Διευθυντής Κ.Ε.Κ., ο Διευθυντής
Κατάρτισης, ο Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης, ο
Προϊστάμενος Παραρτήματος.
4.2.10.2 Στο Κ.Ε.Κ., που διαθέτει πιστοποιημένες Δομές
σε μία μόνο Διοικητική Περιφέρεια, πρέπει να απασχο−
λούνται κατ’ ελάχιστον ένα (1) άτομο διοικητικό προ−
σωπικό στην Κεντρική Δομή του Κ.Ε.Κ. και κατ’ ελά−
χιστον ένα (1) άτομο διοικητικό προσωπικό σε κάθε
Παράρτημα.
Ειδικά, για το Κ.Ε.Κ., που διαθέτει πιστοποιημένες
Δομές σε μία μόνο Διοικητική Περιφέρεια και που η
Κεντρική Δομή του βρίσκεται στα πολεοδομικά συγκρο−
τήματα Αθηνών − Πειραιώς και Θεσσαλονίκης πρέπει
να απασχολούνται κατ’ ελάχιστον τρία (3) άτομα στην
Κεντρική Δομή και ένα (1) άτομο διοικητικό προσωπικό
σε κάθε Παράρτημα.
Στο προαναφερόμενο Διοικητικό προσωπικό δεν
συμπεριλαμβάνεται ο Διευθυντής Κ.Ε.Κ., ο Διευθυντής
Κατάρτισης, ο Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης, ο
Προϊστάμενος Παραρτήματος.
4.2.10.3 Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Προσωπικό
πρέπει να είναι πλήρους απασχόλησης στο Κ.Ε.Κ. Εάν
η εργασιακή του σχέση με τον φορέα του Κ.Ε.Κ. είναι
ιδιωτικού δικαίου, να έχει σύμβαση εξαρτημένης εργα−
σίας, πλήρους απασχόλησης, αορίστου διαρκείας. Σε
κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει νόμιμη πράξη
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ορισμού των καθηκόντων του με πλήρη απασχόληση
στο Κ.Ε.Κ., που σε περίπτωση εξαρτημένης εργασίας θα
πρέπει επίσης να είναι αορίστου διαρκείας και πάντοτε
να προσκομίζεται έγγραφη αποδοχή του εργαζομένου
για την ανάληψη των σχετικών καθηκόντων του. Με
ευθύνη του φορέα του Κ.Ε.Κ. και εφ’ όσον απαιτείται, θα
πρέπει τα ανωτέρω να ανανεώνονται έγκαιρα ώστε να
καλύπτεται όλη η χρονική διάρκεια της πιστοποίησης
του φορέα για το Κ.Ε.Κ.
4.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
4.3.1. Τα Κ.Ε.Κ. χρησιμοποιούν εκπαιδευτές που ανή−
κουν στα Μητρώα Εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου
Πιστοποίησης.
4.3.2. Επίσης, εφόσον επιβάλλεται από τις ανάγκες
κατάρτισης, δύνανται να χρησιμοποιούν εκπαιδευτές,
με τους όρους που θα ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες
υπουργικές αποφάσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007−
2013).
4.3.3. Σε κάθε περίπτωση, τα Κ.Ε.Κ. υποχρεούνται να
κοινοποιούν στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης τα πλήρη
στοιχεία των Εκπαιδευτών που χρησιμοποιούν σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο εδάφιο 4.3.2. και δεν ανήκουν στα
Μητρώα Εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίη−
σης, εντός δύο μηνών από τη λήξη του προγράμματος
κατάρτισης στο οποίο τους χρησιμοποίησαν.
4.4. ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
4.4.1. Εμβαδόν Κ.Ε.Κ.
4.4.1.1. Το Κ.Ε.Κ., που διαθέτει πιστοποιημένες Δομές
σε περισσότερες από μια Διοικητικές Περιφέρειες, πρέ−
πει να έχει, κατ’ ελάχιστον, συνολικό καθαρό εμβαδόν
τουλάχιστον 550 τ.μ.
Ο ανωτέρω συνολικός χώρος κατανέμεται ως εξής:
Σε δύο Διοικητικές Περιφέρειες 550τ.μ., σε μία ή
περισσότερες Δομές.
4.4.1.2. Το Κ.Ε.Κ., που διαθέτει πιστοποιημένες Δομές
σε μία μόνο Διοικητική Περιφέρεια, πρέπει να έχει συ−
νολικό καθαρό εμβαδόν τουλάχιστον 200 τ.μ. και να
στεγάζεται σε μία ή περισσότερες Δομές. Ειδικά, για
τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθηνών − Πειραιώς και
Θεσσαλονίκης, το Κ.Ε.Κ. πρέπει να έχει συνολικό καθαρό
εμβαδόν τουλάχιστον 250 τ.μ. και να στεγάζεται σε μία
ή περισσότερες Δομές.
4.4.1.3. Σε κάθε περίπτωση αποκλείονται Δομές Κατάρ−
τισης με καθαρό εμβαδόν μικρότερο των 150 τ.μ.
4.4.1.4. Ως καθαρό εμβαδόν ορίζεται το εμβαδόν των
χώρων κυρίας χρήσης στο οποίο δεν συνυπολογίζεται
το πάχος της τοιχοποιίας και δεν συμπεριλαμβάνονται
οι υπαίθριοι, οι ημιυπαίθριοι και οι βοηθητικοί χώροι σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ. (όπως αποθήκες, λεβη−
τοστάσιο, φρεάτιο του ανελκυστήρα, κλιμακοστάσιο).
4.4.2. Αίθουσες διδασκαλίας
Κάθε Δομή πρέπει να διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας
οι οποίες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγρα−
φές:
4.4.2.1. Το καθαρό εμβαδόν δαπέδου κάθε αίθουσας
διδασκαλίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 22 τ.μ. και η
σχέση πλευρών, μικρότερης προς μεγαλύτερη, πρέπει
να είναι ίση ή μεγαλύτερη από 1:3.
4.4.2.2. Η ελάχιστη επιφάνεια χώρου κάθε αίθουσας
διδασκαλίας πρέπει να είναι 1,5 τ.μ. ανά καταρτιζόμενο
και 3 τ.μ. ανά άτομο, στην περίπτωση που ο καταρτι−
ζόμενος είναι άτομο με αναπηρίες.

4.4.2.3. Οι αίθουσες πρέπει να έχουν επαρκή άμεσο
φυσικό φωτισμό, με φωτιστική επιφάνεια τουλάχιστον
10% της επιφανείας της αίθουσας και επαρκή αερισμό
μέσω εύχρηστων φεγγιτών ή ηλεκτρικών εξαεριστή−
ρων ή κεντρικού συστήματος αερισμού (ανανέωσης του
αέρα).
4.4.2.4. Πρέπει επίσης να διαθέτουν κατάλληλο και
ομοιόμορφο τεχνητό φωτισμό.
4.4.2.5. Οι πόρτες των αιθουσών πρέπει να έχουν κα−
θαρό ελεύθερο άνοιγμα τουλάχιστον 0.90 μ. και ύψος
τουλάχιστον 2.20 μ.
4.4.2.6. Οι πόρτες των αιθουσών διδασκαλίας, των
εργαστηρίων καθώς και των λοιπών χώρων όπου είναι
δυνατόν να συγκεντρώνονται καταρτιζόμενοι, όπως
αμφιθέατρα κλπ, πρέπει να ανοίγουν από μέσα προς
τα έξω.
4.4.2.7. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για αί−
θουσες διδασκαλίας υπόγειοι χώροι.
4.4.2.8. Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος των διδακτικών
χώρων εξαιρουμένων των εργαστηριακών χώρων για
τους οποίους μπορεί να οριστεί μεγαλύτερο, δεν μπορεί
να υπολείπεται των 2.40 μ. και 2.20 μ. για οικοδομές που
έχουν διαμορφωθεί πριν από τις 30.9.55.
4.4.3. 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.
4.4.4. Κοινόχρηστοι χώροι
4.4.4.1. Οι διάδρομοι που εξυπηρετούν αίθουσες ή ερ−
γαστήρια από τις δύο πλευρές τους πρέπει να έχουν
πλάτος τουλάχιστον 2.00 μ., ενώ οι διάδρομοι που εξυ−
πηρετούν διδακτικούς χώρους από τη μία πλευρά πρέ−
πει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 1.30 μ.
4.4.4.2. Όλες οι Δομές πρέπει να διαθέτουν δικό
τους χώρο διαλειμμάτων ανάλογο με τη δυναμικότητά
τους.
4.4.4.3. Ως χώροι διαλειμμάτων συνυπολογίζονται:
α) Οι χρησιμοποιούμενοι διάδρομοι εφόσον έχουν
πλάτος τουλάχιστον 1.30 μ.
β) Στεγασμένοι ελεύθεροι χώροι (υπαίθριοι ή ημιυπαί−
θριοι)
γ) Οι προθάλαμοι
δ) Ασκεπείς χώροι αποκλειστικής χρήσης του Κ.Ε.Κ.
Οι χώροι διαλειμμάτων πρέπει να είναι εύκολα και
γρήγορα προσβάσιμοι από τις αίθουσες διδασκαλίας.
Η αποκλειστική χρήση των χώρων που αναφέρονται
ανωτέρω πρέπει να βεβαιώνεται με οποιοδήποτε
νόμιμο δικαιολογητικό που αποδεικνύει νομή, κατοχή,
χρήση ή κυριότητα. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας των
κοινόχρηστων χώρων, πρέπει να υπάρχει ρητή αποδοχή
των υπολοίπων συνιδιοκτητών του κτιρίου για την
αποκλειστική χρήση των χώρων αυτών από το Κ.Ε.Κ.
4.4.4.4. Η ελάχιστη επιφάνεια χώρου διαλειμμάτων
πρέπει να είναι 0.8 τ.μ. ανά καταρτιζόμενο.
4.4.4.5. Κάθε Δομή πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον
μία (1) τουαλέτα ανδρών και μία (1) τουαλέτα γυναικών,
για δυναμικότητα έως 60 ατόμων. Για κάθε 30 επιπλέον
καταρτιζόμενους, απαιτείται μία επιπλέον τουαλέτα.
Συνεκτιμάται η ύπαρξη προθαλάμων.
4.4.4.6. Το ελάχιστο συνολικό ύψος των στηθαίων και
των κιγκλιδωμάτων πρέπει να είναι 1.20 μ.
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4.4.5. Εργαστήρια – Χώροι πρακτικής άσκησης
4.4.5.1. Τα εργαστήρια πρέπει κατ’ αρχήν να διαθέτουν
τις κτιριολογικές προϋποθέσεις που ορίζονται για τις
αίθουσες διδασκαλίας, με δυνατότητα απόκλισης από
την οριζόμενη σχέση των πλευρών για τις αίθουσες
και του φωτισμού εφόσον υπάρχει συμπληρωματικά
επαρκής τεχνητός φωτισμός. Σε κάθε περίπτωση πρέπει
να υπάρχει σχετική έγκριση από το Δ.Σ. του Εθνικού
Κέντρου Πιστοποίησης Δομών ΣΕΚ & ΣΥΥ.
4.4.5.2. Όπου οι εργαστηριακές συνθήκες το απαιτούν
πρέπει να υπάρχουν πέραν του απαιτούμενου εργα−
στηριακού εξοπλισμού και συμπληρωματικές ειδικές
προϋποθέσεις, όπως τοπικός φωτισμός, πρόσθετα μέ−
τρα ασφαλείας και αερισμού, εάν υπάρχουν καύσεις
ή υπάρχει παραγωγή πτητικών αερίων, και γενικά συ−
μπληρωματικά μέτρα για την ασφαλή και αξιόπιστη
πραγματοποίηση της εργαστηριακής άσκησης των
καταρτιζομένων.
Επιτρέπεται η χρήση ημιυπόγειων για χώρους εργα−
στηρίων, με την προϋπόθεση ότι αυτοί διαθέτουν το
κατάλληλο φυσικό και τεχνητό φωτισμό και επαρκή
εξαερισμό.
4.4.6. Η δυναμικότητα κάθε Δομής προσδιορίζεται
σύμφωνα με τα εμβαδά των αιθουσών διδασκαλίας και
πληροφορικής σε συνδυασμό με το εμβαδόν των αντί−
στοιχων χώρων διαλειμμάτων και των χώρων υγιεινής.
Η δυναμικότητα μιας αίθουσας διδασκαλίας δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα 25 άτομα.
4.4.7. Κάθε Δομή Κατάρτισης πρέπει να διαθέτει:
4.4.7.1. Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών.
4.4.7.2. Πλήρη ηλεκτρική, υδραυλική, τηλεφωνική εγκα−
τάσταση καθώς και εγκατάσταση θέρμανσης σε όλους
τους διδακτικούς και διοικητικούς χώρους.
4.4.7.3. Ηλεκτρικούς πίνακες που να διαθέτουν ηλε−
κτρονόμους διαφυγής ρεύματος και να βρίσκονται σε
σημείο εύκολης πρόσβασης.
4.4.7.4. Αναρτημένη πινακίδα σε εμφανές σημείο με
την επωνυμία του Κ.Ε.Κ.
4.4.7.5. Σήμανση των αιθουσών διδασκαλίας, των εργα−
στηρίων, των γραφείων διοίκησης, των W.C., των χώρων
διαλειμμάτων κ.λπ.
4.4.7.6. Σήμανση των εξόδων κινδύνου.
4.4.7.7. Σχεδιαγράμματα διαφυγής σε εμφανή ση−
μεία.
4.4.7.8. Διάγραμμα χώρων – υπηρεσιών τοποθετημένο
στην κύρια είσοδο σε κατάλληλο ύψος από το έδαφος.
4.4.7.9 Συνεκτιμάται η ύπαρξη γραφείου ΣΥΥ, βιβλιοθή−
κης, αναγνωστηρίου, αίθουσας Internet, χώρου φύλαξης
παιδιών, κυλικείου, τηλεφώνου για το κοινό κ.λπ.
4.4.8. Επίσης, κάθε Δομή θα πρέπει να είναι διαρρυθμι−
σμένη σύμφωνα με τις Οδηγίες «Σχεδιάζοντας για Όλους»
του ΥΠΕΧΩΔΕ, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη, κατά
περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες των Ατόμων με Αναπηρίες
(ΑμεΑ). Συγκεκριμένα, πρέπει να εξασφαλίζεται:
4.4.8.1. Τουλάχιστον μία θέση στάθμευσης για άτομα
με αναπηρίες, σημασμένη με το ειδικό διεθνές σύμβολο
των ατόμων με ειδικές ανάγκες αποτυπωμένο στο έδα−
φος και σε ειδική πινακίδα στάθμευσης. Η θέση στάθ−
μευσης πρέπει να έχει διαστάσεις 3.50 x 5.00 μ. και
να βρίσκεται στη μικρότερη δυνατή απόσταση από το
κτίριο (εάν είναι δυνατόν λιγότερο από 50 μ.). Επίσης,
πρέπει να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη, ασφαλής και
άνετη πρόσβαση από τους χώρους στάθμευσης, προς

24671

την κύρια είσοδο ή το εσωτερικό της δομής στο επίπεδο
της κυρίας εισόδου με ράμπες, ανελκυστήρες ή άλλα
ανυψωτικά μέσα, σύμφωνα με τις Οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ
«Σχεδιάζοντας για Όλους».
4.4.8.2. Η ύπαρξη επαρκώς φωτισμένων προσβάσεων−
οδεύσεων από τους χώρους στάθμευσης προς την κυρία
είσοδο ή τον ανελκυστήρα, οι οποίες να είναι εύκολα
αναγνωρίσιμες και σηματοδοτούμενες με το διεθνές
σήμα των ΑμεΑ ακολουθούμενο με ένα βέλος σχεδια−
σμένο στο έδαφος ή σε αναρτημένες πινακίδες.
4.4.8.3. Σε περίπτωση ύπαρξης ανελκυστήρα, οι ελά−
χιστες εσωτερικές διαστάσεις του θαλάμου είναι 1.10
x 1.40 μ. Η πόρτα του πρέπει να είναι είτε αυτόματη
συρόμενη είτε ανοιγόμενη με κατάλληλα ρυθμισμένο
μηχανισμό που να επιτρέπει τη χρήση του ανελκυστήρα
από άτομα με μειωμένη δύναμη ή προβλήματα στην
κίνηση. Το ελάχιστο καθαρό άνοιγμα πόρτας του ανελ−
κυστήρα πρέπει να είναι 0.80 μ. Η απόσταση μεταξύ
της πόρτας του ανελκυστήρα και του απέναντι τοίχου,
σκάλας ή εμποδίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.50 μ.
ώστε να εξασφαλίζεται αρκετός χώρος για την κίνηση
και τον ελιγμό αναπηρικού αμαξιδίου. Τα χειριστήρια
του ανελκυστήρα τοποθετούνται σε ύψος 0.90 –1.20 μ.
από το δάπεδο.
4.4.8.4. Σε περίπτωση αναβατόριου κατακόρυφης κίνη−
σης, οι ελάχιστες διαστάσεις της πλατφόρμας είναι 0.90
x 1.20μ. και στα σημεία εξόδου και εισόδου πρέπει να
διατίθεται ικανοποιητικός χώρος για άνετη προσέγγιση
και ελιγμό αναπηρικού αμαξιδίου. Εάν έχει τοποθετη−
θεί αναβατόριο κλίμακας, οι ελάχιστες διαστάσεις της
πλατφόρμας είναι 0.80 x 1.00 μ. Προκειμένου να δια−
σφαλίζεται η ασφάλεια των χρηστών, τα αναβατόρια
πρέπει να διαθέτουν κινητή ράμπα ασφαλείας, η οποία
θα προστατεύει τον χρήστη κατά τη διάρκεια κίνησης
του αναβατορίου και πτερύγια προσαρμοσμένα στην
πλατφόρμα που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτή
και θα εμποδίζουν κατά την κίνηση του αναβατορίου
το αμαξίδιο να κινηθεί.
4.4.8.5. Σε περίπτωση επιδαπέδιας σήμανσης των προ−
σβάσεων−οδεύσεων στους εξωτερικούς ή εσωτερικούς
χώρους της Δομής, για την εξυπηρέτηση των ατόμων
με προβλήματα στην όραση, η κατάλληλη σήμανση
επιτυγχάνεται με την αλλαγή της υφής του δαπέδου
των προσβάσεων − οδεύσεων και με έντονη χρωματική
αντίθεση για τους αμβλύοπες.
4.4.8.6. Σε περίπτωση κατασκευής ράμπας, η κλίση
της επιτρέπεται να φτάνει έως 6% με μέγιστο μήκος 8
μ. Η ράμπα πρέπει να διαθέτει πλατύσκαλο στην αρχή
και στο τέλος της καθώς και σε κάθε σημείο αλλαγής
της διεύθυνσης της με διάμετρο 1.50 μ. Η επιφάνεια της
πρέπει να είναι από υλικό αντιολισθητικό, ομοιογενές,
σταθερό, ανθεκτικό στη χρήση και τις καιρικές συνθή−
κες – προκειμένου για εξωτερικές ράμπες – με μικρή
αντανακλαστικότητα και ευκολία στη συντήρηση. Για
την προστασία και την ασφάλεια του χρήστη, η ράμπα
πρέπει να διαθέτει χειρολισθήρες ύψους 0.90 μ. από το
δάπεδο. Επίσης, είναι απαραίτητο να υπάρχει περίζωμα
(σοβατεπί) ύψους 5 έως 10 εκατοστών, ώστε να εμποδί−
ζει αφενός τους τροχούς του αμαξιδίου να πλησιάζουν
τα κατακόρυφα στοιχεία της ράμπας και αφετέρου την
εκτροπή του αμαξιδίου.
4.4.8.7. Η προσβασιμότητα τουλάχιστον δύο αιθουσών
(διδασκαλίας ή πληροφορικής), ενός χώρου διοίκησης και
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του χώρου Σ.Υ.Υ., εφόσον η Δομή διαθέτει ανάλογο χώρο.
Συγκεκριμένα, το ελεύθερο καθαρό άνοιγμα στις πόρτες
των παραπάνω χώρων πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.90 μ.,
τα τραπέζια εργασίας στις προσβάσιμες αίθουσες πρέπει
να έχουν ύψος τουλάχιστόν 0.70 μ. από το δάπεδο και να
εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση για αμαξίδιο αντί
καθίσματος, αντιολισθηρό δάπεδο και ικανός ελεύθερος
χώρος ώστε να επιτρέπεται η άνετη και ανεμπόδιστη κυ−
κλοφορία αμαξιδίων στον χώρο. Σε περίπτωση που η Δομή
διαθέτει μόνο μία αίθουσα (διδασκαλίας ή πληροφορικής)
πρέπει αυτή να είναι προσπελάσιμη.
4.4.8.8. Οι ελάχιστες διαστάσεις του χώρου υγιεινής
για ΑμεΑ είναι 2.00 x 2.20 μ. Η πόρτα πρέπει να έχει
καθαρό ελεύθερο άνοιγμα 0.90 μ. και να ανοίγει από
μέσα προς τα έξω ή να είναι συρόμενη. Όσον αφορά τη
χωροθέτηση του εξοπλισμού, θα πρέπει να διασφαλίζε−
ται, κατ’ ελάχιστον, η πλάγια και μετωπική προσέγγιση
στη λεκάνη, η μετωπική προσέγγιση στο νιπτήρα, καθώς
επίσης και η πλήρης περιστροφή του αμαξιδίου (1.50 μ.
διάμετρος). Το ύψος της λεκάνης πρέπει να είναι 0.45
μ. Εκατέρωθεν της λεκάνης, αγκυρώνονται δύο μη ολι−
σθηρές οριζόντιες χειρολαβές (η μία σπαστή) μήκους
περίπου 0.75 μ. και σε ύψος 0.70 μ. το επάνω μέρος
από το δάπεδο.
4.4.8.9. Θα συνεκτιμηθεί η τοποθέτηση στην κύρια εί−
σοδο απλοποιημένου διαγράμματος χώρων – υπηρεσιών
σε κατάλληλο ύψος από το έδαφος ανάγλυφου ή σε
γραφή Braille για την εξυπηρέτηση ατόμων με προβλή−
ματα όρασης.
4.4.8.10. Θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη τουλάχιστον ενός
τηλεφώνου για το κοινό σε ύψος 0,90 έως 1,20 μ. από
το δάπεδο.
4.4.8.11. Σε κάθε περίπτωση, οι προσβάσιμοι χώροι της
Δομής πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη σήμανση
με το διεθνές σήμα των ΑμεΑ και οι προδιαγραφές
τους να είναι σύμφωνες με τις Οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ
«Σχεδιάζοντας για Όλους».
4.4.9. Σε όλες τις διαστάσεις και τα ποσοστά που ανα−
φέρονται ανωτέρω επιτρέπεται απόκλιση, επί έλαττον,
μέχρι και δέκα τοις εκατό (10%) εκτός των σημείων
4.4.1.1, 4.4.1.2, 4.4.2.2, 4.4.2.3, 4.4.2.8, 4.4.3, 4.4.4.4 και 4.4.8.
του παρόντος άρθρου.
4.4.10. Για τις Δομές Κατάρτισης που στεγάζονται σε
κτίρια λειτουργουσών σχολικών μονάδων της Πρωτο−
βάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Κ.Ε.Κ. θα
πρέπει να διαθέτουν σχετική άδεια αποκλειστικής χρή−
σης από τον οικείο Νομάρχη διάρκειας τουλάχιστον 18
μηνών. Εφόσον παράλληλα λειτουργεί και η σχολική
μονάδα, οι Δομές των Κ.Ε.Κ. πρέπει να διαθέτουν χω−
ριστή είσοδο, χώρο διαλειμμάτων και διδακτικούς χώ−
ρους από το υπόλοιπο κτίριο. Για τις Δομές Κατάρτισης
που στεγάζονται σε κτίρια μη λειτουργουσών σχολικών
μονάδων της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης, τα Κ.Ε.Κ. θα πρέπει να διαθέτουν σχετική άδεια
αποκλειστικής χρήσης από τον Γενικό Γραμματέα της
οικείας Περιφέρειας διάρκειας τουλάχιστον 18 μηνών.
4.4.11. Δεν επιτρέπεται οι Δομές Κατάρτισης να στεγά−
ζονται σε κτίρια που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη
των 50 μ. από αντλίες καυσίμων ή κοντά σε χώρους με
σοβαρή ατμοσφαιρική ή ηχητική ρύπανση.

4.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
4.5.1. Κάθε Δομή πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον
τον παρακάτω εξοπλισμό:
• Ένα (1) διαφανοσκόπειο (overhead projector) και μια
(1) οθόνη προβολής για δυναμικότητα 50 καταρτιζο−
μένων ή οποιοδήποτε άλλο μέσο προβολής ήχου και
εικόνας.
• Πίνακα ανά αίθουσα και εργαστήριο.
• Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα.
• Μία (1) τηλεόραση για δυναμικότητα 100 καταρτι−
ζομένων.
• Ένα (1) Video ή DVD για δυναμικότητα 100 καταρ−
τιζομένων.
• Τραπέζια – Καθίσματα ανά αίθουσα, αναλόγου αριθ−
μού με τη δυναμικότητα της αίθουσας και ανάλογων
προδιαγραφών με αυτά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
• Συνεκτιμάται η ύπαρξη scanner.
4.5.2. Όλα τα Κ.Ε.Κ. πρέπει να διαθέτουν, εκτός του
εξοπλισμού των χώρων Διοίκησης, τον ακόλουθο εξο−
πλισμό σε κάθε Δομή:
• Δέκα (10) προσωπικούς Η/Υ συνδεδεμένους σε δί−
κτυο, με CD−ROM, κάρτες ήχου και γραφικών, ηχεία
κλπ, σύνδεση στο διαδίκτυο καθώς και εφαρμογές λο−
γισμικού.
• Έναν εκτυπωτή laser ή inkjet.
Ο προαναφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να αναβαθμί−
ζεται σύμφωνα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας.
4.5.3. Τα Κ.Ε.Κ. που αιτούνται πιστοποίηση στα θε−
ματικά πεδία Οικονομία−Διοίκηση ή και Πληροφορική
πρέπει, επιπλέον, να διαθέτουν μία τουλάχιστον αίθου−
σα πληροφορικής με τον ακόλουθο εξοπλισμό σε κάθε
Δομή τους:
• Δέκα (10) προσωπικούς Η/Υ συνδεδεμένους σε δί−
κτυο, με CD−ROM, κάρτες ήχου και γραφικών, ηχεία
κλπ, σύνδεση στο διαδίκτυο καθώς και εφαρμογές λο−
γισμικού.
• Έναν εκτυπωτή laser ή inkjet.
Ο προαναφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να αναβαθμί−
ζεται σύμφωνα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας.
Κατά την υλοποίηση προγραμμάτων πληροφορικής
πρέπει να εξασφαλίζεται ένας (1) Η/Υ ανά δύο (2) κα−
ταρτιζόμενους.
Τα Κ.Ε.Κ. που αιτούνται πιστοποίηση στα θεματικά
πεδία Οικονομία−Διοίκηση ή και Πληροφορική και δι−
αθέτουν Δομές, οι οποίες έχουν έως και δύο χώρους
κατάρτισης (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια – χώροι
πρακτικής άσκησης) δεν υποχρεούνται να διαθέτουν
στις συγκεκριμένες Δομές τον οριζόμενο εξοπλισμό
στο σημείο 4.5.2.
4.5.4. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με τα υπόλοιπα δι−
καιολογητικά για πιστοποίηση των Κ.Ε.Κ., υποβάλλεται
κατάσταση εξοπλισμού για κάθε Δομή, στην οποία θα
αναφέρεται ο αριθμός σειράς της κατασκευάστριας
εταιρίας για κάθε συσκευή ή μηχάνημα.
4.5.5. Ο εξοπλισμός που αναφέρεται στα σημεία 4.5.1.,
4.5.2. και 4.5.3. δεν μπορεί να είναι μισθωμένος, εκτός
της περίπτωσης που για την υλοποίηση προγραμμά−
των απαιτείται και δεύτερη ή περισσότερες αίθουσες
πληροφορικής.
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Άρθρο 5
Δικαιολογητικά Πιστοποίησης
Τύπος δικαιολογητικού

Φάκελος στον οποίο κατατίθεται
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ
(κίτρινο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(πράσινο)

1.

Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού

Χ

Χ

2.

Έντυπο αίτησης πλήρως συμπληρωμένο με αρίθμηση όλων των σελίδων και
σε ηλεκτρονική μορφή.

Χ

Χ

3.

Έγγραφο του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα που να αναφέρει την πλήρη σειρά
των συστατικών του φορέα εγγράφων και των αποδεικτικών τήρησης όλων
των διατυπώσεων δημοσιότητας και προσκόμιση σε επικυρωμένα αντίγραφα
του καταστατικού του φορέα σε κωδικοποιημένη μορφή καθώς και των λοιπών
ανωτέρω εγγράφων.

Χ

Έγγραφο του νομ. εκπροσώπου του φορέα που να αναφέρει την πλήρη σειρά
των νομιμοποιητικών εγγράφων και των αποδεικτικών τήρησης των διατυπώσε−
ων δημοσιότητας για τον νόμιμο εκπρόσωπο και προσκόμιση σε επικυρωμένα
αντίγραφα όσων δεν ζητούνται σε άλλο σημείο της παρούσης.

Χ

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
Σε περίπτωση που ο φορέας εξαιρείται από την υποχρέωση έκδοσης
ασφαλιστικής ενημερότητας υποχρεούται να υποβάλλει οποιοδήποτε νόμιμο
δικαιολογητικό/επίσημο έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η εξαίρεσή του.

Χ

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ή Βεβαίωση ρύθμισης οφειλών.
Σε περίπτωση που ο φορέας εξαιρείται από την υποχρέωση έκδοσης
ασφαλιστικής ενημερότητας υποχρεούται να υποβάλλει οποιοδήποτε νόμιμο
δικαιολογητικό/επίσημο έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η εξαίρεσή του.

Χ

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο,
στην οποία βεβαιώνεται
1) ότι όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας είναι αληθή.
2) περί αποκλειστικής χρήσης των χώρων σε σχέση με τους σκοπούς του
Κ.Ε.Κ.

Χ

4.

5.

6.

7.

8.

Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα περί αποκλειστικής χρήσεως των
χώρων του Κ.Ε.Κ. με πλήρη αναφορά και καθορισμό των χώρων αυτών.

9.

Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπρόσωπου, καθώς και
των ιδιοκτητών, μετόχων ή εταίρων Ιδιωτικού Κ.Ε.Κ. ότι δεν συντρέχουν για το
πρόσωπό τους τα κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 2683/1999 και ότι δεν έχουν
την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΟΤΑ ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ.

Χ

Διευθυντής Κ.Ε.Κ.
10.

11.

12.

13.

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία βεβαιώνεται
− ότι δεν συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σχέσης σε άλλο Κ.Ε.Κ. (πλην αυτής
του εκπαιδευτή),
− ότι δεν συντρέχουν για το πρόσωπό του τα κωλύματα του άρθρου 8 του ν.
2683/1999, στην περίπτωση που δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου
ή υπαλλήλου ΟΤΑ ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ.,
− ότι αποδέχεται τον ορισμό του για πλήρη απασχόληση στο Κ.Ε.Κ. και για το
χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρούσα απόφαση.

Χ

Επικυρωμένα αποδεικτικά εκπαιδευτικής ή και επαγγελματικής εμπειρίας (πιστο−
ποιητικά προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων επαγγελ−
ματικής κατάρτισης, επίσημα έγγραφα σχετικά με εκπαιδευτική ή επαγγελματική
εμπειρία).

Χ

Σε περίπτωση μεν συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου, σύμβαση εξαρτημένης εργα−
σίας, πλήρους απασχόλησης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους και αναγγελία
πρόσληψης στον ΟΑΕΔ και νόμιμη πράξη ορισμού των καθηκόντων του με πλήρη
απασχόληση στο Κ.Ε.Κ. διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.
σε κάθε άλλη δε περίπτωση, νόμιμη πράξη ορισμού των καθηκόντων του με
πλήρη απασχόληση στο Κ.Ε.Κ., διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.

Χ
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Διευθυντής Κατάρτισης Κ.Ε.Κ.
14.

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία βεβαιώνεται
− ότι δεν συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σχέσης σε άλλο Κ.Ε.Κ. (πλην αυτής
του εκπαιδευτή),
− ότι δεν συντρέχουν για το πρόσωπό του τα κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 2683/
1999, στην περίπτωση που δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή
υπαλλήλου ΟΤΑ ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ.
− ότι αποδέχεται τον ορισμό του για πλήρη απασχόληση στο Κ.Ε.Κ. και για το
χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρούσα απόφαση.

Χ

15.

Επικυρωμένα αποδεικτικά τίτλων σπουδών.

Χ

16.

Επικυρωμένα αποδεικτικά εκπαιδευτικής ή και επαγγελματικής εμπειρίας (πι−
στοποιητικά προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις εκπαιδευτικών φορέων /επιχειρήσεων
ή φορέων επαγγελματικής κατάρτισης, επίσημα έγγραφα σχετικά με την εκ−
παιδευτική ή την επαγγελματική εμπειρία).

Χ

Σε περίπτωση μεν συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου, σύμβαση εξαρτημένης εργα−
σίας, πλήρους απασχόλησης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους και αναγγελία
πρόσληψης στον ΟΑΕΔ και Νόμιμη πράξη ορισμού των καθηκόντων του με
πλήρη απασχόληση στο Κ.Ε.Κ. διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.
Σε κάθε άλλη δε περίπτωση, νόμιμη πράξη ορισμού των καθηκόντων του με
πλήρη απασχόληση στο Κ.Ε.Κ., διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.

Χ

17.

18.

Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης
19.

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται:
− ότι δεν συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σχέσης σε άλλο Κ.Ε.Κ. (πλην αυτής
του εκπαιδευτή),
− ότι δεν συντρέχουν για το πρόσωπό του τα κωλύματα του άρθρου 8 του ν.
2683/1999, στην περίπτωση που δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου
ή υπαλλήλου ΟΤΑ ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ.
− ότι αποδέχεται τον ορισμό του για απασχόληση στο Κ.Ε.Κ. και για το χρονικό
διάστημα που ορίζεται στην παρούσα απόφαση.

Χ

Χ

20.

Επικυρωμένα αποδεικτικά τίτλων σπουδών.

Χ

Χ

21.

Επικυρωμένα αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (πιστοποιητικά προϋ−
πηρεσίας, βεβαιώσεις φορέων, επίσημα έγγραφα σχετικά με επαγγελματική
εμπειρία).

Χ

Χ

Σε περίπτωση μεν συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου, σύμβαση εξαρτημένης εργα−
σίας, πλήρους απασχόλησης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους και αναγγελία
πρόσληψης στον ΟΑΕΔ και νόμιμη πράξη ορισμού των καθηκόντων του με
απασχόληση στο Κ.Ε.Κ. διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.
Σε κάθε άλλη δε περίπτωση, νόμιμη πράξη ορισμού των καθηκόντων του με
απασχόληση στο Κ.Ε.Κ., διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.
ή
Σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, θεωρημένη από ΔΟΥ, διάρκειας
τουλάχιστον ενός έτους

Χ

Χ

22.

23.

24.

Προϊστάμενος Παραρτήματος
25.

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται
− ότι δεν συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σχέσης σε άλλο Κ.Ε.Κ. (πλην αυτής
του εκπαιδευτή),
− ότι δεν συντρέχουν για το πρόσωπό του τα κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 2683/
1999, στην περίπτωση που δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή
υπαλλήλου ΟΤΑ ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ.
− ότι αποδέχεται τον ορισμό του για πλήρη απασχόληση στο Κ.Ε.Κ. και για το
χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρούσα απόφαση.

Χ

26.

Επικυρωμένα αποδεικτικά τίτλων σπουδών.

Χ

27.

Επικυρωμένα αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (πιστοποιητικά προϋ−
πηρεσίας, βεβαιώσεις φορέων, επίσημα έγγραφα σχετικά με επαγγελματική
εμπειρία).

Χ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
28.
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Σε περίπτωση μεν συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου, σύμβαση εξαρτημένης εργα−
σίας, πλήρους απασχόλησης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους και αναγγελία
πρόσληψης στον ΟΑΕΔ και νόμιμη πράξη ορισμού των καθηκόντων του με πλήρη
απασχόληση στο Κ.Ε.Κ. διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους σε κάθε άλλη δε
περίπτωση, νόμιμη πράξη ορισμού των καθηκόντων του με πλήρη απασχόληση
στο Κ.Ε.Κ., διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.

Χ

Ειδικός σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες

29.
30.
31.

32.
33.
34.

35.

36.

Στην περίπτωση που ο ειδικός σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες καταλαμβάνει
μία από τις λοιπές θέσεις του διευθυντικού/επιστημονικού προσωπικού:
− Επικυρωμένα αποδεικτικά τίτλων σπουδών
− Επικυρωμένα αποδεικτικά επαγγελματικής ή και εκπαιδευτικής εμπειρίας που
τεκμηριώνουν την εμπειρία σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες

Χ

Σε κάθε άλλη περίπτωση:
Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται
− ότι δεν συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σχέσης σε άλλο Κ.Ε.Κ. (πλην αυτής
του εκπαιδευτή),
− ότι δεν συντρέχουν για το πρόσωπό του τα κωλύματα του άρθρου 8 του ν.
2683/1999, στην περίπτωση που δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου
ή υπαλλήλου ΟΤΑ ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ.
Επικυρωμένα αποδεικτικά τίτλων σπουδών
Επικυρωμένα αποδεικτικά επαγγελματικής ή και εκπαιδευτικής εμπειρίας που
τεκμηριώνουν την εμπειρία σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες,
Σε περίπτωση μεν συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου, σύμβαση εξαρτημένης ερ−
γασίας, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους και αναγγελία πρόσληψης στον
ΟΑΕΔ και νόμιμη πράξη ορισμού των καθηκόντων του στο Κ.Ε.Κ. διάρκειας
τουλάχιστον ενός έτους
Σε κάθε άλλη δε περίπτωση, νόμιμη πράξη ορισμού των καθηκόντων του στο
Κ.Ε.Κ., διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.
ή
Σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, θεωρημένη από ΔΟΥ, διάρκειας
τουλάχιστον ενός έτους

Χ

Διοικητικό προσωπικό
37.

38.
39.

Σε περίπτωση μεν συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου, σύμβαση εξαρτημένης εργασί−
ας, αορίστου διάρκειας και αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ και νόμιμη πράξη
ορισμού των καθηκόντων του με απασχόληση στο Κ.Ε.Κ. αορίστου διάρκειας
Σε κάθε άλλη δε περίπτωση, νόμιμη πράξη ορισμού των καθηκόντων του με
απασχόληση στο Κ.Ε.Κ., και
Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται: ότι αποδέχεται τον
ορισμό του για απασχόληση στο Κ.Ε.Κ. και για το χρονικό διάστημα που ορίζεται
στην παρούσα απόφαση.

Χ

Χ

Οικοδομική άδεια, πρόσφατα θεωρημένη από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο,
στην οποία φαίνεται η χρήση του κτιρίου για εκπαίδευση
ή οικοδομική άδεια αλλαγής χρήσης του κτιρίου, πρόσφατα θεωρημένη από
το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο, εφόσον το κτίριο δεν κατασκευάστηκε εξ‘
αρχής για τη στέγαση και λειτουργία κτιρίου εκπαίδευσης.

Χ

Χ

Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών κάθε κτιρίου ή ορόφου σε κλίμακα
1:50, θεωρημένα από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. Στα σχέδια πρέπει να
είναι χαρακτηρισμένοι όλοι οι χώροι του κτιρίου (αίθουσες διδασκαλίας, χώροι
διαλείμματος, γραφεία, εργαστήρια, χώροι υγιεινής, αποθηκευτικοί χώροι κλπ)
και να αναγράφονται οι πλήρεις διαστάσεις και το εμβαδόν δαπέδου των χώρων,
οι διαστάσεις και το εμβαδόν των παραθύρων ή άλλων φωτιστικών επιφανειών,
καθώς και το συνολικό καθαρό εμβαδόν.

Χ

Χ

Ισχύον πιστοποιητικό πυρασφάλειας του κτιρίου ή ορόφου για χρήση εκπαί−
δευσης, από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Χ

Χ

Κτιριακές υποδομές
40.

41.

42.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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43.

44.

45.

46.

Μισθωτήριο συμβόλαιο, εάν πρόκειται για ενοικιαζόμενο κτίριο, θεωρημένο από
την αρμόδια ΔΟΥ. Σε περίπτωση υπομίσθωσης, ιδιωτικό συμφωνητικό υπομί−
σθωσης και αρχικό συμφωνητικό μίσθωσης στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται
ρητώς ότι επιτρέπεται η υπομίσθωση ή
Επίσημο αντίγραφο συμβολαίου, εάν πρόκειται για ιδιόκτητο κτίριο, συνοδευόμενο
από πιστοποιητικό μεταγραφής του οικείου υποθηκοφυλακείου ή επίσημο
αντίγραφο συμβολαίου από το οικείο υποθηκοφυλακείο ή
Οποιοδήποτε νόμιμο δικαιολογητικό που αποδεικνύει νομή, κατοχή, χρήση,
κυριότητα κάθε κτιρίου.

Χ

Χ

Στέγαση Κ.Ε.Κ. σε σχολικές μονάδες
Σε περίπτωση που το Κ.Ε.Κ. στεγάζεται σε κτίρια λειτουργουσών σχολικών
μονάδων, θα πρέπει να διαθέτει σχετική άδεια αποκλειστικής χρήσης από τον
οικείο Νομάρχη και για χρόνο όχι μικρότερο των 18 μηνών.
Σε περίπτωση που το Κ.Ε.Κ. στεγάζεται σε κτίρια μη λειτουργουσών σχολικών
μονάδων, θα πρέπει να διαθέτει σχετική άδεια αποκλειστικής χρήσης από τον
Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και για χρόνο όχι μικρότερο των
18 μηνών.

Χ

Χ

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τους συνιδιοκτήτες ότι
αποδέχονται την αποκλειστική χρήση των κοινόχρηστων χώρων από το Κ.Ε.Κ.
(σε περίπτωση συνιδιοκτησίας κοινόχρηστων χώρων).

Χ

Χ

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο
του Κ.Ε.Κ. στην οποία βεβαιώνεται ότι ο εξοπλισμός ανήκει στο φορέα του Κ.Ε.Κ.,
συνοδευόμενη από κατάσταση εξοπλισμού στην οποία αναφέρεται ο αριθμός
σειράς της κατασκευάστριας εταιρίας για κάθε συσκευή ή μηχάνημα.

Χ

Χ

Παραστατικά αγοράς του εξοπλισμού ή και κάθε άλλο δικαιολογητικό που
αποδεικνύει κυριότητα του εξοπλισμού.

Χ

Χ

Εξοπλισμός
47.

48.

Άρθρο 6
Διαδικασία Πιστοποίησης
6.1. Υποβολή Αίτησης Πιστοποίησης
Ο φορέας υποβάλλει στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης σφραγισμένο
φάκελο που περιλαμβάνει σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο,
αντίγραφο) και σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση του για
πιστοποίηση, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαι−
ολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, με
αρίθμηση όλων των σελίδων του φακέλου και με αναφορά
στην αίτηση όλων των συνημμένων δικαιολογητικών.
6.2. Διάρθρωση φακέλου
Το περιεχόμενο του φακέλου πιστοποίησης διαρθρώ−
νεται ως ακολούθως:
− Σε κίτρινο φάκελο (ντοσιέ) (πρωτότυπο και αντίγρα−
φο) κατατίθεται η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά της
υπό πιστοποίηση Κεντρικής Δομής του Κ.Ε.Κ.
− Σε πράσινο φάκελο (ντοσιέ) (πρωτότυπο και αντί−
γραφο) κατατίθεται η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά
του κάθε υπό πιστοποίηση Παραρτήματος.
6.3. Χρηματικό ποσό
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καταβάλλουν, για κάθε
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, χρηματικό ποσό
900 ευρώ και, επιπροσθέτως, για κάθε Δομή Κατάρτι−
σης (Κεντρική Δομή ή και Παράρτημα) χρηματικό ποσό
ανάλογα με το εμβαδόν της Δομής ως ακολούθως:
− Από 150 τ.μ. έως 300 τ.μ.: 700 ευρώ.
− Από 300+ τ.μ. έως 600 τ.μ.: 900 ευρώ
− Από 600+ τ.μ. και άνω: 1.100 ευρώ.
6.4. Έλεγχος Πληρότητας − Συμβατότητας
6.4.1. Ο φάκελος μετά την κατάθεσή του, αποσφρα−
γίζεται, ελέγχεται η πληρότητά του όσον αφορά τα

συνημμένα δικαιολογητικά καθώς και η τήρηση όλων
των όρων και προδιαγραφών σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρούσας απόφασης, και συμπληρώνεται το Δελτίο
Πληρότητας – Συμβατότητας.
6.4.2. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελ−
λιπή ή δεν είναι συμβατά με τους όρους και τις προδι−
αγραφές της παρούσας απόφασης, ζητείται εγγράφως
από τους αντίστοιχους φορείς να αποστείλουν, εντός
τριάντα (30) ημερών από την γνωστοποίηση, τα απαι−
τούμενα δικαιολογητικά.
Μετά την παραλαβή εξετάζονται εκ νέου τα δικαιο−
λογητικά και το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχι−
ζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφαίνεται για
την πληρότητα και συμβατότητά τους.
6.4.3. Σε περίπτωση που ο φορέας του Κ.Ε.Κ είτε δεν
προσκομίσει τα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας
των τριάντα (30) ημερών, είτε αυτά τα οποία θα προ−
σκομίσει δεν είναι συμβατά με όλους τους όρους και
τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης, η αίτηση
χαρακτηρίζεται ελλιπής και απορρίπτεται. Το Διοικητι−
κό Συμβούλιο είναι δυνατόν να αποφασίσει παράταση
της προθεσμίας αυτής, η οποία όμως δεν μπορεί να
υπερβαίνει συνολικά τους δύο (2) μήνες.
6.4.4. Το Δελτίο Πληρότητας − Συμβατότητας κατα−
χωρίζεται σε ειδικό κατάλογο του Εθνικού Κέντρου
Πιστοποίησης και λαμβάνει ειδικό κωδικό αριθμό, ο
οποίος γνωστοποιείται στον αιτούντα φορέα μαζί με
το αποτέλεσμα ελέγχου πληρότητας − συμβατότητας
του φακέλου.
6.4.5. Τα Κ.Ε.Κ. των οποίων οι φάκελοι κρίνονται πλή−
ρεις και συμβατοί υπόκεινται στη συνέχεια σε επιτόπιο
έλεγχο για αξιολόγηση, σύμφωνα με τη διαδικασία που
ορίζεται παρακάτω.
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6.4.6. Τα Κ.Ε.Κ. των οποίων οι φάκελοι απορρίπτονται
και δεν προωθούνται σε επιτόπιο έλεγχο για αξιολό−
γηση, δύνανται να ζητήσουν την επιστροφή του χρη−
ματικού ποσού που έχουν καταβάλλει, ανάλογα με το
εμβαδόν της Δομής, για κάθε Δομή που απορρίπτεται.
6.5. Επιτόπιοι έλεγχοι − Κλιμάκια Ελέγχου
6.5.1. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από διμελή
κλιμάκια ελέγχου, τα οποία συγκροτούνται με απόφα−
ση του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών
ΣΕΚ & ΣΥΥ.
6.5.2. Η σύνθεση των διμελών κλιμακίων έχει ως
εξής:
Για έλεγχο και βαθμολόγηση των κριτηρίων:
Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ –ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
– ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Δ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
− ένας υπάλληλος του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίη−
σης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή ένας
εκπρόσωπος των αρμόδιων υπηρεσιών κατάρτισης,
απασχόλησης και κοινοτικών πόρων του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και
− ένας εμπειρογνώμονας, με εξειδίκευση σε θέματα
επαγγελματικής κατάρτισης ή και αγοράς εργασίας.
Για έλεγχο και βαθμολόγηση των κριτηρίων:
Γ. ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
− ένας υπάλληλος του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίη−
σης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή ένας
εκπρόσωπος των αρμόδιων υπηρεσιών κατάρτισης,
απασχόλησης και κοινοτικών πόρων του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και
− ένας πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας
6.5.3. Η συγκρότηση κάθε διμελούς κλιμακίου ελέγ−
χου, με την παραπάνω σύνθεση, γίνεται κατόπιν κλη−
ρώσεως από τους καταλόγους του Μητρώου Ελεγκτών
− Αξιολογητών του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συ−
νεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή / και του
Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών του Υπουργείου Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
6.5.4. Τα μέλη των Διμελών Κλιμακίων Ελέγχου υπο−
βάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία
δεσμεύονται ότι δεν έχουν εμφανή ή αφανή οικονομική
σχέση και εν γένει συνεργασία οποιασδήποτε μορφής
με τους υπό πιστοποίηση φορείς των Κ.Ε.Κ. Επίσης,
δεν επιτρέπεται να έχουν συγγενικό δεσμό μέχρι και
έκτου βαθμού συγγενείας με τους ιδιοκτήτες, μετόχους,
εταίρους, μέλη του ΔΣ, διευθυντικά στελέχη, νόμιμους
εκπροσώπους ή συντελεστές των υπό πιστοποίηση
Κ.Ε.Κ. Σε περίπτωση που συντρέχει οποιοδήποτε από
τα προαναφερόμενα κωλύματα, ο ελεγκτής − αξιολο−
γητής οφείλει να ζητά την εξαίρεσή του.
6.5.5. Για την οργάνωση των επιτόπιων ελέγχων ο Το−
μέας Πιστοποίησης του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης
Δομών ΣΕΚ & ΣΥΥ. έχει την ευθύνη:
− της οργάνωσης των κλιμακίων ελέγχου
− της οργάνωσης και του συντονισμού των επιτόπιων
ελέγχων
− της διενέργειας δειγματοληπτικών δευτεροβάθμιων
επιτόπιων ελέγχων
− της σύνθεσης της βαθμολογίας
− της ποιοτικής αξιολόγησης του έργου των κλιμακίων
ελέγχου
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6.5.6. Το έργο των διμελών κλιμακίων ελέγχου συνί−
σταται:
Για έλεγχο και βαθμολόγηση των κριτηρίων:
Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ –ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
− ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Δ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
− στην εξέταση της αίτησης και των συνημμένων δι−
καιολογητικών αναφορικά με τα ελεγχόμενα κριτήρια
− στη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου για την επαλή−
θευση των στοιχείων του φακέλου
− στη διενέργεια επιτόπιων συνεντεύξεων με τον Δι−
ευθυντή Κατάρτισης (εφ’ όσον πρόκειται για έλεγχο
της Κεντρικής Δομής του Κ.Ε.Κ.) με βάση προκαθορι−
σμένο ερωτηματολόγιο το οποίο συμπεριλαμβάνεται
στο Έντυπο Ελέγχου Κεντρικής Δομής
− στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των κριτηρίων
Α, Β, Δ, του Κ.Ε.Κ. σύμφωνα με το Έντυπο Ελέγχου που
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Για έλεγχο και βαθμολόγηση των κριτηρίων:
Γ. ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
− στην εξέταση της αίτησης και των συνημμένων δι−
καιολογητικών αναφορικά με την κτιριακή υποδομή.
− στη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου για την επαλή−
θευση των στοιχείων του φακέλου
− στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των κριτηρίων
Γ του Κ.Ε.Κ. σύμφωνα με το Έντυπο Ελέγχου που επι−
συνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
6.5.7. Ο επιτόπιος έλεγχος για την επαλήθευση των
στοιχείων του φακέλου του Κ.Ε.Κ. και η βαθμολόγηση
αποτυπώνονται στο Έντυπο Ελέγχου, ξεχωριστά από
κάθε αξιολογητή που συμμετέχει στο Κλιμάκιο.
Ο βαθμός της κάθε υπό πιστοποίηση Δομής προκύπτει
ανά άξονα κριτηρίων, ως ο μέσος όρος της βαθμολογίας
των δύο αξιολογητών του Κλιμακίου.
6.5.8. Σε όλους τους φορείς, των οποίων ο φάκελος
κρίθηκε πλήρης, διενεργείται πρωτοβάθμιος επιτόπιος
έλεγχος. Η σύνθεση κάθε διμελούς κλιμακίου πρωτο−
βάθμιου έλεγχου παραμένει σταθερή για την εξέταση
ενός αριθμού φακέλων (όχι μεγαλύτερο του 10) και τη
διενέργεια των αντιστοίχων επιτόπιων ελέγχων. Μετά
την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου αριθμού ελέγχων
και την αποτύπωση των αποτελεσμάτων τους, τα κλιμά−
κια διαλύονται. Ακολουθεί συγκρότηση νέων κλιμακίων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, για
τη διεκπεραίωση ενός συγκεκριμένου αριθμού φακέλων
(10), οπότε διαλύονται κ.ο.κ.
6.5.9. Επίσης, το Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Πιστο−
ποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
δύναται να διενεργεί δευτεροβάθμιους δειγματοληπτι−
κούς ελέγχους με σκοπό την εποπτεία του έργου των
διμελών κλιμακίων πρωτοβάθμιου έλεγχου.
Για τη διενέργεια των δειγματοληπτικών δευτεροβάθ−
μιων επιτόπιων ελέγχων συγκροτούνται ειδικά διμελή
κλιμάκια, ανάλογου συνθέσεως με τα διμελή κλιμάκια
πρωτοβάθμιου ελέγχου. Η επιλογή των μελών των εν
λόγω κλιμακίων γίνεται από το Μητρώο Ελεγκτών−Αξι−
ολογητών του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχι−
ζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Οι δευτεροβάθμιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι διενερ−
γούνται σε δείγμα φορέων, το οποίο επιλέγεται έτσι,
ώστε να είναι στατιστικά αξιόπιστο και να καλύπτει κάθε
διμελές κλιμάκιο πρωτοβάθμιου ελέγχου. Το έργο των
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διμελών κλιμακίων δευτεροβάθμιου ελέγχου καθώς και
η διαδικασία βαθμολόγησης και αξιολόγησης γίνονται
σύμφωνα με τα ισχύοντα στα σημεία 6.5.6 και 6.5.7.
6.5.10. Ο Τομέας Πιστοποίησης συγκρίνει τα αποτελέ−
σματα κάθε δευτεροβάθμιου ελέγχου με τα αντίστοιχα
αποτελέσματα του πρωτοβάθμιου ελέγχου.
Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των αποτελεσμάτων του
πρωτοβάθμιου και του δευτεροβάθμιου ελέγχου μικρότερης
του 25% ισχύει ο βαθμός του πρωτοβάθμιου ελέγχου.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχει απόκλιση
ίση ή μεγαλύτερη του 25% μεταξύ των αποτελεσμάτων
του πρωτοβάθμιου και του δευτεροβάθμιου ελέγχου ακυ−
ρώνονται όλοι οι πρωτοβάθμιοι επιτόπιοι έλεγχοι του
συγκεκριμένου διμελούς κλιμακίου. Ο Γενικός Διευθυντής
του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης διατάσσει την επανάληψη των εν
λόγω ελέγχων από άλλο διμελές κλιμάκιο πρωτοβάθμιου
ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Ο Γενι−
κός Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχι−
ζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης δύναται να εισηγηθεί
στο Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης την αναζήτηση ενδεχομένων
ευθυνών και επιβολή πάσης φύσεως κυρώσεων.
6.6. Γνωμοδοτική Επιτροπή
6.6.1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Πι−
στοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
συγκροτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή Πιστοποίησης η
οποία απαρτίζεται από:
− Το Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Πιστο−
ποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης,
αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο του Τομέα Πι−
στοποίησης ή τον Προϊστάμενο του Τομέα Σχεδιασμού,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.
− Έναν εκπρόσωπο (ανώτερο υπάλληλο) των αρμόδιων
υπηρεσιών συντονισμού, κατάρτισης, απασχόλησης και
κοινοτικών πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας ή τον αναπληρωτή του.
− Έναν εκπρόσωπο (ανώτερο υπάλληλο) του ΟΑΕΔ ή
τον αναπληρωτή του.
6.6.2. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η επιβεβαίωση
των διαδικασιών ελέγχου, αξιολόγησης και βαθμολό−
γησης των πρωτοβάθμιων διμελών κλιμακίου ελέγχου
καθώς και των δειγματοληπτικών δευτεροβάθμιων ελέγ−
χων και η εισήγηση προς το Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου
Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτι−
σης αναφορικά με τα υπό πιστοποίηση Κ.Ε.Κ.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει σημαντική
διάσταση (απόκλιση ίση ή μεγαλύτερη του 25%) ανάμεσα
στις βαθμολογήσεις των μελών ενός κλιμακίου επιτόπιου
ελέγχου, δύναται να εισηγηθεί στο Δ.Σ. επαναβαθμολό−
γηση με τη διενέργεια και νέου επί τόπου ελέγχου.
6.7. Χορήγηση πιστοποίησης
6.7.1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Πι−
στοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτι−
σης πιστοποιούνται τα Κ.Ε.Κ. όσων υποψήφιων φορέ−
ων πληρούν τα κριτήρια της παρούσας απόφασης και
συγκεντρώνουν βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 60,
κατ’εφαρμογή του άρθρου 7.
6.7.2. Η απόφαση του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Πιστο−
ποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης,
για τη χορήγηση ή όχι της πιστοποίησης σε κάθε Κ.Ε.Κ.,
γνωστοποιείται στο φορέα του Κ.Ε.Κ. εντός 30 ημερών
από την ημερομηνία λήψης της απόφασης.

Το Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχι−
ζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορεί να απο−
φασίσει, την επανάληψη της διαδικασίας ελέγχου και
βαθμολόγησης, εάν το κρίνει αναγκαίο.
6.8. Διάρκεια ισχύος πιστοποίησης
Η πιστοποίηση ισχύει, εφ’ όσον τηρούνται τα εκά−
στοτε κριτήρια και όροι πιστοποίησης. Η πιστοποίηση
ανανεώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε
ισχύον Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης πι−
στοποιημένων Κ.Ε.Κ. Τα Κ.Ε.Κ. που πιστοποιούνται με
την παρούσα, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον Σύστημα
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης μετά την πάροδο
έτους από τη λήψη της Πιστοποίησης.
Άρθρο 7
Σύστημα Ελέγχου − Αξιολόγησης − Βαθμολόγησης
7.1. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υπό πιστο−
ποίηση Κ.Ε.Κ. γίνεται βάσει των ακόλουθων τεσσάρων
αξόνων κριτηρίων:
A. Οργάνωση, Λειτουργία − Παρεχομένη Κατάρτιση,
Συμπληρωματικές Υπηρεσίες
B. Διευθυντικό και Επιστημονικό Προσωπικό
Γ. Υλικοτεχνική Υποδομή
Δ. Συνέντευξη από τον Διευθυντή Κατάρτισης
Κάθε άξονας κριτηρίων αποτελείται από επί μέρους
παραμέτρους με διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας
και κλίμακα βαθμολογίας από 1 έως 100. Τα κριτήρια, οι
παράμετροι, οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας και
ο τρόπος βαθμολόγησης αποτυπώνονται στο Έντυπο
Ελέγχου το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πα−
ρούσας απόφασης και παρατίθεται στο τέλος αυτής.
Η συνολική βαθμολογία κάθε Δομής Κατάρτισης συ−
ντίθεται από τέσσερις επιμέρους βαθμούς, οι οποίοι
αποτυπώνουν την αξιολόγηση:
− οργάνωσης, λειτουργίας / παρεχόμενης κατάρτισης/
Συμπληρωματικές Υπηρεσίες
− του διευθυντικού και επιστημονικού προσωπικού της
Δομής,
− της επάρκειας και ποιότητας της υλικοτεχνικής
υποδομής,
− της συνέντευξης
Οι τέσσερις βαθμοί συμμετέχουν στη συνολική βαθμο−
λογία με συντελεστές βαρύτητας που αποτυπώνονται
στον επόμενο πίνακα:
Κατηγορία Βαθμού
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συντελεστής
Βαρύτητας
(βi)
0,35

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

0,3

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

0,3

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Κ.Ε.Κ.

0,05

Μ − 035Α+0,3Β+0,3Γ+0,05Δ

7.2. Η βαθμολογία του κάθε υπό πιστοποίηση Κ.Ε.Κ.
αποτυπώνεται σε επίπεδο Δομής.
Ο βαθμός Δομής προκύπτει σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 7.1. του παρόντος άρθρου και αποτελεί
το βαθμό με τον οποίο συμμετέχει η κάθε Δομή του
ΚΕΚ στις εκάστοτε προκηρύξεις.
Σε περίπτωση που τα ΚΕΚ υλοποιούν ενέργειες κα−
τάρτισης εκτός ίδιων δομών σε πιστοποιημένους χώ−
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ρους άλλων ΚΕΚ, τότε ο βαθμός Δομής υπολογίζεται
ως εξής: Οι επιμέρους βαθμοί Α,Β και Δ, προέρχονται
από το ΚΕΚ που υλοποιεί την ενέργεια ως μέσος όρος
των αντίστοιχων βαθμών Α,Β και Δ όλων των πιστο−
ποιημένων δομών του, ενώ ο βαθμός Γ είναι ο βαθμός
της Δομής στην οποία υλοποιείται η κατάρτιση.
Στην περίπτωση που τα ΚΕΚ υλοποιούν ενέργειες
κατάρτισης εκτός πιστοποιημένων Δομών, τότε ο βαθ−
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μός της Δομής προκύπτει ως ο μέσος όρος του βαθμού
όλων των πιστοποιημένων Δομών του ΚΕΚ
H παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται εφεξής και στο
πλαίσιο του Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
των Κ.Ε.Κ. (κοινή υπουργική απόφαση 111384/13.5.2003).
7.3. Τα κριτήρια αξιολόγησης ελέγχονται αποτυπώνονται
και βαθμολογούνται κατά περίπτωση σε κάθε Δομή Κα−
τάρτισης ξεχωριστά, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α. Οργάνωση, λειτουργία
– Παρεχόμενη Κατάρτιση
– Συμπληρωματικές Υπηρεσίες

Κατηγορία Βαθμού
Α.1. Οργάνωση και λειτουργία

ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Κατηγορία Βαθμού

Α. Οργάνωση, λειτουργία
– Παρεχόμενη Κατάρτιση
– Συμπληρωματικές Υπηρεσίες

Κεντρική Δομή

Παράρτημα

Χ

Α.2. Παρεχόμενη κατάρτιση
Χ
Α.2.4.1. Εκπαιδευτική εμπειρία του Κ.Ε.Κ. (ΔΕΙΚΤΗΣ).
Χ
Χ
Α.3 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες
Χ
Β. Ανθρώπινο δυναμικό
Β.1. Διευθυντής Κ.Ε.Κ.
X
Β.2. Διευθυντής Κατάρτισης
Χ
Β.2. Προϊστάμενος Παραρτήματος
Χ
Β.3. Συντονιστής Ενεργειών κατάρτισης
Χ
Χ
Β.4. Ειδικός σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες
Χ
Γ. Υλικοτεχνική Υποδομή
Γ. Κτιριακή υποδομή/εξοπλισμός
Χ
Χ
Δ. Συνέντευξη
Δ. Συνέντευξη
Χ
Ο τελικός βαθμός κάθε άξονα κριτηρίων προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών του αντίστοιχου
διμελούς κλιμακίου επί τόπου ελέγχου.
Η βαθμολογία κάθε Δομής Κατάρτισης προκύπτει από τους επιμέρους βαθμούς της Δομής και από μεταφορά
των λοιπών βαθμών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Β. Ανθρώπινο Δυναμικό

Γ. Υλικοτεχνική Υποδομή

Κεντρική Δομή

Παράρτημα

Α.1. Οργάνωση και λειτουργία

βΑ1

μεταφορά

Α.2. Παρεχόμενη κατάρτιση

βΑ2

μεταφορά

Α.2.4.1. Εκπαιδευτική εμπειρία του Κ.Ε.Κ. (ΔΕΙΚΤΗΣ).

βΑ241

βΑ241

Α.3 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες

βΑ3

μεταφορά

Β.1. Διευθυντής Κ.Ε.Κ.

βΒ1

μεταφορά

Β.2. Διευθυντής Κατάρτισης

βΒ2

…………………….

Β.2. Προϊστάμενος Παραρτήματος

…………

βΒ2

Β.3. Συντονιστής Ενεργειών κατάρτισης

βΒ3

βΒ3

Β.4. Ειδικός σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες

βΒ4

μεταφορά

Γ. Κτιριακή υποδομή/εξοπλισμός

βΓ

βΓ

Δ. Συνέντευξη
Δ. Συνέντευξη
βΔ
μεταφορά
7.4. Στις περιπτώσεις που ως εκπαιδευτική εμπειρία λαμβάνεται η εμπειρία του Διευθυντή Κατάρτισης, σύμφωνα με
το σημείο 4.1. της παρούσας απόφασης, ως βαθμός Εκπαιδευτικής Εμπειρίας (βαθμός βΑ241) στην Κεντρική Δομή και
στα Παραρτήματα λαμβάνεται ο βαθμός του Διευθυντή Κατάρτισης (Βαθμός βΒ1) με συντελεστή βαρύτητας 10%.
Άρθρο 8
Άλλες Διατάξεις
8.1. Απαγορεύεται η χρήση των χώρων του Κ.Ε.Κ. για οποιαδήποτε δράση που δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο
αποκλειστικής δράσεως του Κ.Ε.Κ. όπως αυτό περιγράφεται στο σημείο 2.2, της παρούσας απόφασης. Η αποκλειστι−
κή χρήση των χώρων, όπως ανωτέρω ορίζεται, βεβαιώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Κ.Ε.Κ.
8.2. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα του Κ.Ε.Κ. είναι υπεύθυνος για την παροχή όλων των στοιχείων που
σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Κ.Ε.Κ. στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
8.3. Σε περίπτωση συγχώνευσης φορέων Κ.Ε.Κ., η πιστοποίηση μεταφέρεται στο μετά την συγχώνευση νομικό πρό−
σωπο, εφ’ όσον αυτό υποβάλλει σχετική αίτηση και εφ’ όσον η διάδοχη κατάσταση πληροί όλες τις προϋποθέσεις της
παρούσας απόφασης. Ο νέος φορέας, σε σχέση με το Κ.Ε.Κ., υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
του παλαιού φορέα, αλλά και στις ευθύνες για κάθε πράξη ή παράλειψη του παλαιού φορέα.
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8.4. Τα Κ.Ε.Κ. μπορούν να διαφημίζονται ακολουθώντας
τις αρχές που διέπουν την προβολή και διαφήμιση και
καθορίζονται από την νομοθεσία περί αθέμιτου αντα−
γωνισμού και από συναφείς διατάξεις.
8.5. Δεν συμβιβάζεται η ιδιότητα του νόμιμου εκπρο−
σώπου Φορέα Κ.Ε.Κ. καθώς και η ιδιότητα του ιδιοκτήτη
ή μετόχου ή εταίρου Ιδιωτικού Φορέα Κ.Ε.Κ. προς την
ιδιότητα του δημοσίου Υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΟΤΑ ή
υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και προς τα πρόσωπα που
συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 2683/1999.
Επίσης, δεν συμβιβάζεται η ιδιότητα εκπροσώπων Κ.Ε.Κ.
στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. του
Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης. Οι παραπάνω αναφερόμενοι
υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 με την
οποία δηλώνουν ότι δεν συντρέχουν για το άτομό τους
τα παραπάνω ασυμβίβαστα. Από την ρύθμιση εξαιρούνται
τα Κ.Ε.Κ. του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., των ΑΕΙ, Τ.Ε.Ι., Ο.Τ.Α. και
γενικά του Δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα.
8.6. Τα Κ.Ε.Κ. που έχουν λάβει την οριστική πιστοποίηση
υπόκεινται σε συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση
από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον
«Σύστημα Συνεχούς Ελέγχου Παρακολούθησης και Αξιο−
λόγησης» το οποίο ορίζει τους όρους και τις διαδικασίες
τήρησης των κριτηρίων και των όρων πιστοποίησης καθώς
και της συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης της
λειτουργίας των πιστοποιημένων Κ.Ε.Κ. και της αποτελε−
σματικότητας των υλοποιούμενων δράσεων.
8.7. Μετά την υλοποίηση κάθε κύκλου προγραμμάτων
επαγγελματικής κατάρτισης του ΕΣΠΑ. θα υπάρχει αξι−
ολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των πιστοποιημένων
Κ.Ε.Κ. από τους καταρτισθέντες. Η αξιολόγηση θα γί−
νεται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα καταρτισθέντων. Η
δειγματοληψία, το ερωτηματολόγιο, η διακίνηση του
καθώς και η επεξεργασία των απαντήσεων θα γίνεται
με ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχι−
ζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Άρθρο 9
Διαχείριση αλλαγών πιστοποιημένων στοιχείων
9.1. Ως αλλαγή ή μεταβολή ορίζεται κάθε τροποποίηση,
αντικατάσταση, μετατροπή ή συμπλήρωση των επιμέ−
ρους στοιχείων των νομικών και λοιπών υποχρεώσεων,
της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής, του διευθυ−
ντικού, επιστημονικού και διοικητικού προσωπικό καθώς
και της εξειδίκευσης των πιστοποιημένων Κ.Ε.Κ.
Οι αιτούμενες από τα Κ.Ε.Κ. αλλαγές ή μεταβολές πρέπει
να πληρούν τους κατά περίπτωση όρους και προϋποθέ−
σεις και να είναι συμβατές με την παρούσα απόφαση.
Κάθε αλλαγή ή μεταβολή που αφορά θέματα τα οποία
εμπίπτουν στα κριτήρια και τους όρους πιστοποίησης
και περιλαμβάνονται στη παρούσα απόφαση πρέπει να
δηλώνεται εντός δέκα ημερών από την πραγματοποίηση
της στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Εφ’ όσον η αιτούμενη αλλαγή είναι δυνατόν να εμποδίζει ή
επηρεάζει δυσμενώς την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων
υποχρεώσεων του Κ.Ε.Κ., δύναται το Εθνικό Κέντρο Πιστοποί−
ησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης να ελέγξει
το θέμα αυτό και το Κ.Ε.Κ. υποχρεούται να αποδείξει ότι δεν
υπάρχει εκκρεμότητα τέτοιων δράσεων είτε ότι, παρά την
αιτούμενη αλλαγή, έχει εξασφαλίσει την νόμιμη υλοποίηση
*02019991509090040*

του προγράμματος, καθώς επίσης και να προσκομίσει στο
Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης όποιο σχετικό έγγραφο του ζητηθεί.
9.2. Το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης θα προβαίνει σε σχετικό
έλεγχο και βαθμολόγηση της νέας κατάστασης, σύμ−
φωνα με το Έντυπο Ελέγχου που επισυνάπτεται στην
παρούσα απόφαση. Στις περιπτώσεις που απαιτείται
επί τόπου έλεγχος, θα καταβάλλεται χρηματικό ποσό,
το ύψος του οποίου θα καθοριστεί και θα αναπροσαρ−
μόζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου.
9.3. Οι αλλαγές / μεταβολές στις οποίες δύνανται
να προβούν τα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής
Κατάρτισης κατηγοριοποιούνται ως εξής:
α) Αλλαγές νομικής φύσεως
β) Αλλαγές στην εξειδίκευση του Κ.Ε.Κ.
γ) Αλλαγές, αντικαταστάσεις στο διευθυντικό, επιστη−
μονικό και διοικητικό προσωπικό
δ) Αλλαγές στην κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή
9.4. Διαδικασία
Το πιστοποιημένο Κ.Ε.Κ. υποβάλλει στο Εθνικό Κέντρο
Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης,
σφραγισμένο φάκελο ο οποίος περιέχει τη διαβιβαστική
επιστολή με την οποία το Κ.Ε.Κ. αιτείται την αλλαγή και
σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) α) συμπλη−
ρωμένες τις σχετικές σελίδες από το Έντυπο Αίτησης της
πιστοποίησης, β) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με αρίθ−
μηση όλων των σελίδων και γ) αποδεικτικό καταβολής του
απαιτούμενου χρηματικού ποσού, όπως αυτό καθορίζεται
με απόφαση του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Συγκεκριμένα, προσκομίζονται:
Για τις Αλλαγές νομικής φύσης:
• Διαβιβαστική επιστολή με την οποία ο Φορέας του
Κ.Ε.Κ. αιτείται την αλλαγή.
• Συμπληρωμένες οι σχετικές σελίδες από το Έντυπο
Αίτησης της πιστοποίησης.
• Γνωμοδότηση δικηγόρου σύμφωνα με την οποία τεκ−
μηριώνεται ότι οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν την
τήρηση των όρων και προϋποθέσεων πιστοποίησης.
• Όλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που ορίζονται
στην παρούσα απόφαση εφόσον η αλλαγή Νομικής
φύσεως επιφέρει αλλαγές άλλης κατηγορίας πιστο−
ποιημένων στοιχείων.
Για τις Αλλαγές στην εξειδίκευση του Κ.Ε.Κ.:
• Διαβιβαστική επιστολή με την οποία ο Φορέας του
Κ.Ε.Κ. αιτείται την αλλαγή.
• Συμπληρωμένες οι σχετικές σελίδες από το Έντυπο
Αίτησης της πιστοποίησης.
Για τις Αλλαγές, αντικαταστάσεις διευθυντικού, επι−
στημονικού και διοικητικού προσωπικού, για τις Αλλαγές
στην κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή και για Αλλαγή
στην εξειδίκευση του Κ.Ε.Κ.
• Διαβιβαστική επιστολή με την οποία ο Φορέας του
Κ.Ε.Κ. αιτείται την αλλαγή.
• Συμπληρωμένες οι σχετικές σελίδες από το Έντυπο
Αίτησης της πιστοποίησης.
• Όλα τα σχετικά κατά περίπτωση δικαιολογητικά που
ορίζονται στο Άρθρο 5 της παρούσας απόφασης.
9.4.1. Μετά την κατάθεση του φακέλου, εξετάζεται η πλη−
ρότητα και συμβατότητα όλων των παραπάνω δικαιολογη−
τικών. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή
δεν είναι συμβατά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
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απόφαση, ζητείται εγγράφως από τους αντίστοιχους φο−
ρείς να αποστείλουν, εντός τριάντα (30) ημερών από την
γνωστοποίηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Μετά την παραλαβή εξετάζονται εκ νέου τα δικαιο−
λογητικά και το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχι−
ζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφαίνεται για
την πληρότητα και συμβατότητά τους.
Σε περίπτωση που ο φορέας του Κ.Ε.Κ είτε δεν προ−
σκομίσει τα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας των
τριάντα (30) ημερών, είτε αυτά τα οποία θα προσκο−
μίσει δεν είναι συμβατά με όλους τους όρους και τις
προδιαγραφές της παρούσας απόφασης, η αίτηση χα−
ρακτηρίζεται ελλιπής και απορρίπτεται. Το Διοικητικό
Συμβούλιο είναι δυνατόν να αποφασίσει παράταση της
προθεσμίας αυτής, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερ−
βαίνει συνολικά τους δύο (2) μήνες.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας−
συμβατότητας και προκειμένου να αξιολογηθεί η νέα
κατάσταση, ακολουθεί επί τόπου έλεγχος
α) στην περίπτωση αλλαγής στην κτιριακή υποδομή
του Κ.Ε.Κ. και
β) στην περίπτωση αλλαγής του Διευθυντή Κατάρτισης.
9.4.2. Στις παραπάνω περιπτώσεις όπου απαιτείται επί
τόπου έλεγχος, με απόφαση του Δ.Σ. συγκροτούνται
Κλιμάκια για τη διενέργεια του ελέγχου και την επαλή−
θευση των στοιχείων του φακέλου και την αξιολόγηση
και βαθμολόγηση του Κ.Ε.Κ.
Κάθε μέλος του Κλιμακίου αποτυπώνει την κρίση του
και βαθμολογεί τη νέα κατάσταση στο Έντυπο Ελέγχου
που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Στην περίπτωση αλλαγής κτιριακής υποδομής, η σύν−
θεση του Κλιμακίου Επί τόπου Ελέγχου έχει ως εξής:
(α) ένας υπάλληλος του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίη−
σης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή ένας
εκπρόσωπος των αρμόδιων Υπηρεσιών κατάρτισης,
απασχόλησης και κοινοτικών πόρων του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
και
(β) ένας Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας
Στην περίπτωση αλλαγής του Διευθυντή Κατάρτισης
η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως εξής:
(α) ένας υπάλληλος του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίη−
σης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή ένας
εκπρόσωπος των αρμόδιων υπηρεσιών κατάρτισης,
απασχόλησης και κοινοτικών πόρων του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και
(β) ένας εμπειρογνώμονας, με εξειδίκευση σε θέματα
επαγγελματικής κατάρτισης ή και αγοράς εργασίας.
Στην περίπτωση αλλαγής κτιριακής υποδομής και του
Διευθυντή Κατάρτισης η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως
εξής:
(α) ένας υπάλληλος του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίη−
σης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή ένας
εκπρόσωπος των αρμόδιων υπηρεσιών κατάρτισης,
απασχόλησης και κοινοτικών πόρων του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και
(β) ένας εμπειρογνώμονας, με εξειδίκευση σε θέματα
επαγγελματικής κατάρτισης ή και αγοράς εργασίας.
(γ) ένας Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας
Τα μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου επιλέγονται από το «Μη−
τρώο Ελεγκτών − Αξιολογητών» του Εθνικού Κέντρου Πιστο−
ποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
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9.4.3 Το Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζό−
μενης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφασίζει τελεσίδικα
για την πιστοποίηση της νέας κατάστασης του Κ.Ε.Κ. Το
Δ.Σ. μπορεί να ζητήσει, εάν κρίνει αναγκαίο, την επανάληψη
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης. Σε κάθε περί−
πτωση δεν πιστοποιείται η νέα κατάσταση εφ΄ όσον δεν
πληρούνται τα κριτήρια και οι όροι της παρούσας απόφα−
σης και η νέα βαθμολογία της Δομής είναι μικρότερη από
60, σύμφωνα με το σημείο 6.7.1. της παρούσας απόφασης.
9.4.4. Η νέα κατάσταση θεωρείται πιστοποιημένη μετά
τη λήψη της σχετικής απόφασης έγκρισης από το Δ.Σ.
του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης η οποία γνωστοποιείται
στο ενδιαφερόμενο Κ.Ε.Κ. εντός 30 ημερών από την
ημερομηνία λήψης της απόφασης. Σε περίπτωση που
η έγκριση αφορά την κτιριακή υποδομή του Κ.Ε.Κ., το
Κ.Ε.Κ. δύναται να υλοποιεί επιδοτούμενες ενέργειες στη
νέα Δομή μόνο μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης
από το Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνε−
χιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
9.4.5. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος αλλαγής
προσωπικού, το Κ.Ε.Κ. οφείλει εντός 10 ημερών να επανυ−
ποβάλλει αίτηση αλλαγής η οποία να είναι σύμφωνη με τα
οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, οι
θέσεις του διευθυντικού και επιστημονικού προσωπικού δεν
μπορούν να παραμένουν κενές για διάστημα μεγαλύτερο
των δύο μηνών με εξαίρεση λόγους ανωτέρας βίας. Σε περί−
πτωση αλλαγής του διοικητικού προσωπικού, οι θέσεις δεν
μπορούν να παραμένουν κενές για διάστημα μεγαλύτερο
του ενός μήνα με εξαίρεση λόγους ανωτέρας βίας.
Άρθρο 10
Διοικητικές Κυρώσεις
10.1. Εάν διαπιστωθεί ότι με το φάκελο υποψηφιότητας
για πιστοποίηση δηλώθηκαν ή κατατέθηκαν στοιχεία ψευ−
δή ή αποκρύφθηκαν τα αληθή, των οποίων στοιχείων το
αληθές ή η ύπαρξη θα είχε ως συνέπεια τη μη χορήγηση
της πιστοποίησης ή την χορήγησή της, αλλά με βαθμο−
λογία χαμηλότερη της επιτευχθείσης, το Δ.Σ. του Εθνικού
Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης με απόφαση του, ανακαλεί την δοθείσα πι−
στοποίηση, η οποία πλέον θεωρείται ως μηδέποτε δοθεί−
σα. Επιπροσθέτως, δύναται με την ίδια απόφασή του το
Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης, να επιβάλλει τον αποκλει−
σμό του Κ.Ε.Κ. από τη διαδικασία πιστοποίησης, εφόσον
οι παραβάσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, όπως επίσης
είναι δυνατόν να επιβάλλει σωρευτικά και τον αποκλει−
σμό της συμμετοχής σε άλλο Κ.Ε.Κ., από τη διαδικασία
πιστοποίησης, έστω κι’ αν το πρώτο παύσει να υπάρχει,
στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι μέλη του Δ.Σ.,
διαχειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι γενικώς, όπως επίσης
εταίροι, μέτοχοι κ.λ.π. του πρώτου Κ.Ε.Κ.
10.2. Οι κατά τα ανωτέρω αποφάσεις του Δ.Σ. του Εθνι−
κού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης, για άρση πιστοποίησης ή αποκλεισμού από τη
σχετική διαδικασία κοινοποιούνται στο αντίστοιχο Κ.Ε.Κ. και
στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Το Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζό−
μενης Επαγγελματικής Κατάρτισης έχει το δικαίωμα να
αποφασίζει οποτεδήποτε τη διενέργεια επιτόπιων ελέγ−
χων για οποιοδήποτε θέμα, όπως π.χ. για τη συνδρομή
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των κριτηρίων πιστοποίησης και την ενδεχόμενη διάστα−
ση της δηλώσεως από την αλήθεια, κατά τα ανωτέρω.
10.3. Σε περίπτωση μεταβολής, με την επιφύλαξη των
μεταβολών που έτυχαν εγκρίσεως από το Δ.Σ. του Εθνικού
Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης κατ’ Άρθρο 9 της παρούσης, των στοιχείων
της νομικής ή πραγματικής κατάστασης, που δηλώθηκε
και ελήφθη υπόψη για την πιστοποίηση του Κ.Ε.Κ., όπως
γενικώς και σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων
της παρούσης υπουργικής απόφασης, το Δ.Σ. του Εθνικού
Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης με απόφασή του και ανάλογα με την βαρύτη−
τα των παραβάσεων επιβάλλει διαζευκτικά ή σωρευτικά:
10.3.1. Παρατήρηση, εάν η παράβαση δεν έχει σημαντικές
επιπτώσεις στη λειτουργικότητα ή στην αξιοπιστία του
Κ.Ε.Κ., με παράλληλη εύλογη προθεσμία προς επαναφορά
και συμμόρφωση στα νόμιμα, εφ’ όσον αυτό είναι αντι−
κειμενικώς δυνατό. Εάν η μεταβολή αυτή πληροί τις προ−
ϋποθέσεις εγκρίσεως κατ’ Άρθρο 9 της παρούσης, πλην
αυτής της εμπροθέσμου δηλώσεως, τότε είναι δυνατόν
αυτή η μεταβολή να εγκριθεί και να παραμείνει.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής στην
ίδια ή παρόμοια παράβαση, έστω κι αν η αρχική παράβα−
ση, έτυχε εγκρίσεως εκ των υστέρων, κατά τα αμέσως
ανωτέρω αναφερόμενα, είναι δυνατόν να αίρεται ολικά
η πιστοποίηση, ή μερικά, εφ’ όσον τούτο είναι δυνατόν
κατά το αμέσως επόμενο εδάφιο 10.3.2.
10.3.2. Μερική άρση της δοθείσης πιστοποίησης και για
χρονικό διάστημα μέχρι δύο ετών, εάν η παράβαση είναι
σημαντική και εφόσον οι συνέπειες της παράβασης αυτής
περιορίζονται στα πλαίσια ενός θεματικού πεδίου προγραμ−
μάτων, ενός προγράμματος ή σε ένα μέρος με λειτουργική
ή κτιριολογική κ.λ.π. αυτοτέλεια και εφόσον η μερική αυτή
άρση δεν θίγει τις ελάχιστες απαιτήσεις, προϋποθέσεις και
όρους, που θέτει η παρούσα απόφαση για την επέκεινα
κτιριακώς, λειτουργικώς κ.λ.π. αυτοτελή ενότητα − μέρος του
Κ.Ε.Κ., σε αντίθετη περίπτωση η μερική άρση πρέπει να αφο−
ρά ολόκληρη αυτή την ενότητα − μέρος του Κ.Ε.Κ., κ.ο.κ.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η άρση της πιστοποίησης
περιορίζεται στο να εξαιρούνται εφεξής από το πιστο−
ποιηθέν σύνολο του Κ.Ε.Κ., τα τμήματα του εκείνα, που
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο υφίστανται
τις συνέπειες της παράβασης και τα οποία αφορά η
μερική άρση πιστοποίησης.
10.3.3. Ολική άρση της πιστοποίησης:
α. Για οποιαδήποτε παράβαση, εάν έχει ήδη επιβληθεί
η κύρωση της μερικής άρσης πιστοποίησης.
β. Εάν η παράβαση αφορά σε θέματα ασφάλειας της
ζωής ή υγείας των ανθρώπων.
γ. Εάν η παράβαση είναι ιδιαίτερα σημαντική και, ανε−
ξαρτήτως του εάν οι συνέπειες της περιορίζονται ή όχι
κατά την ανωτέρω παρ. 10.3.1., περίπτωση β΄, έχει και
επέκεινα γενικότερες επιπτώσεις στην ευρυθμία, στην
τάξη κ.λ.π. του συστήματος των πιστοποιήσεων και γε−
νικώς στην ομαλότητα και την ευταξία, που απαιτείται
για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Κέντρου Πι−
στοποίησης.

δ. Εάν διαπιστωθούν τουλάχιστον 3 διαδοχικές παραβά−
σεις έστω και επουσιώδεις και ανόμοιες μεταξύ τους.
Το Δ.Σ. επιβάλλοντας την κύρωση της ολικής άρσης πι−
στοποίησης, με την ίδια απόφασή του επιβάλλει υποχρε−
ωτικά και αποκλεισμό από τις επόμενη διαδικασία πιστο−
ποίησης για χρονικό διάστημα από 2 έως 5 έτη. Κατά την
διάρκεια του αποκλεισμού αυτού, έστω και εάν ο φορέας
του ΚΕΚ παύσει να υπάρχει, δεν δύναται να πιστοποιηθεί
ούτε άλλο ΚΕΚ, στον φορέα του οποίου συμμετέχει, με
οποιαδήποτε από τις κατωτέρω ιδιότητες, κάποιο από τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι μέλη του Δ.Σ., διαχει−
ριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι γενικώς, όπως επίσης εταίροι,
μέτοχοι κ.λ.π. του πρώτου Κ.Ε.Κ. ή του νομικού προσώπου,
που είναι εταίρος, μέτοχος, κ.λ.π. του πρώτου Κ.Ε.Κ.
10.4. Τα ευρήματα των ελέγχων που διενεργεί το
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
στα ΚΕΚ, εφ’ όσον συνιστούν παράβαση επισύρουσα την
επιβολή κυρώσεως, αποτελούν, για το ΕΚΕΠΙΣ, επαρκή
απόδειξη, επιτρεπομένης της ανταποδείξεως.
10.5. Για την επιβολή οιασδήποτε κυρώσεως απαιτείται
η προηγούμενη γνωστοποίηση στο Κ.Ε.Κ. ή στους μετό−
χους, εταίρους κ.λ.π. αυτού, εάν συντρέχει περίπτωση
αποκλεισμού αυτών κατά τα ανωτέρω στο παρόν Άρθρο
αναφερόμενα, με πληρότητα της παράβασης και κλήση
να εκφράσουν εγγράφως τις απόψεις τους, εντός ευλό−
γου χρόνου, που δεν θα ξεπερνά τις 10 μέρες.
Η απόφαση για μερική ή ολική άρση πιστοποίησης
κοινοποιείται στο Κ.Ε.Κ. και στο Υπουργείο Απασχόλη−
σης και Κοινωνικής Προστασίας.
Άρθρο 11
Λοιπές Διατάξεις
11.1. Τα κριτήρια είναι δυνατόν να συμπληρωθούν, τροπο−
ποιηθούν ή αλλάξουν, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στα
σύγχρονα πρότυπα μάθησης ενηλίκων στο πλαίσιο της μη
τυπικής επαγγελματικής κατάρτισης και της παροχής συ−
νοδευτικών, υποστηρικτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, όσον
αφορά τα κτιριολογικά κριτήρια, αυτά θα πρέπει πάντοτε να
συμφωνούν με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Γ.Ο.Κ.,
του Κτιριοδομικού Κανονισμού και γενικότερα της εκάστοτε
ισχύουσας νομοθεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, και για το λόγο αυτό
θα θεωρούνται εκάστοτε αναλόγως τροποποιημένα.
11.2. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελούν τα
Έντυπα Ελέγχου − Βαθμολόγησης του Κ.Ε.Κ.
Άρθρο 12
Kαταργητικές διατάξεις
Καταργείται η υπ’ αριθμ. 110327/14.2.2005 (ΦΕΚ 230/
Β/21.02.2005) όμοια απόφαση «Σύστημα Πιστοποίησης
Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)».
Οι διατάξεις της με αριθμό 110327/14.2.2005 (ΦΕΚ 230/
Β/21.2.2005) απόφασης, που καταργείται με την παρού−
σα, εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τις ενέργειες
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ (2000−2006).
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Άρθρο 13
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

AΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02019991509090040*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

