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Οι κρατικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσία εφαρµογών 

των προγραµµάτων του Ε.Κ.Τ. http://www.eye-ekt.gr/  περιέχουν τα 

προγράµµατα κατάρτισης στα οποία τα Κ .Ε .Κ . ( Κέντρα 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης ) είναι ανάδοχοι , τα αναλαµβάνουν και τα 

υλοποιούν .. 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ (2-5)  



Τα ΚΕΚ αναθέτουν σε εκπαιδευτές / εκπαιδεύτριες  ενταγµένους στο 

µητρώο Β του ΕΚΕΠΙΣ δηλαδή στο µητρώο των πιστοποιηµένων 

εκπαιδευτών που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει το πρόγραµµα 300 ωρών 

» Εκπαίδευση Εκπαιδευτών » του ΕΚΕΠΙΣ να αναλάβουν ώρες 

µαθηµάτων στα προγράµµατα κατάρτισης όταν αρχίζουν οι 

υλοποιήσεις . 



Η πρόταση µου είναι να διεξάγονται ηλεκτρονικές δηµοπρασίες των 

προγραµµάτων όπου οι εκπαιδευτές του µητρώου Β του ΕΚΕΠΙΣ να 

πραγµατοποιούν είσοδο µε κωδικούς και να επιλέγουν τα προγράµµατα 

και τα ωράρια που έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν και να 

α ν α λ α µ β ά ν ο υ ν ω ς ε κ π α ι δ ε υ τ έ ς κα ι µ ε έ ν α σ ύ σ τ η µ α 

χρονοπρογραµµατισµού για ένα διάστηµα 4 µηνών ή και περισσότερο να 

γίνονται αναθέσεις των τµηµάτων στους εκπαιδευτές της αντίστοιχης 

ειδικότητας ( πληροφορική , οικονοµικά , τουριστικά , «πράσινα» 

επαγγέλµατα, γλώσσα κλπ ) .  



Άρα όλα τα προγράµµατα των ΚΕΚ θα αναρτώνται σε ιστοσελίδες στο 

internet , όλοι οι εκπαιδευτές θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα Κ.Ε.Κ. και 

θα µπορούν να συµµετέχουν στα προγράµµατα των κοινοιτικών 

κονδυλίων χωρίς αποκλεισµούς και αδικίες και πρακτική εφαρµογή της 

έννοιας της ισονοµίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης . 



Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της πρότασης και 
της άµεσης , πρακτικής εφαρµογής της µε απόλυτη 

διαφάνεια , αξιοκρατεία , έγκαιρη ενηµέρωση των 
εκπαιδευτών , αξιοποίηση του επιστηµονικού 
δυναµικού   που είναι ενταγµένοι στο µητρώο 

πιστοποιηµένων εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ 
αποτελείται από τα εξής βήµατα : 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (6-9) 



   Το Κ.Ε.Κ. αναλαµβάνει να υλοποιήσει ένα πρόγραµµα 
κατάρτισης από την Ε.Υ.Ε.  

   Το Κ.Ε.Κ. ορίζει   ωράριο µε ηµεροµηνίες και ώρες 
υλοποίησης του προγράµµατος και αναπληρωτή εκπαιδευτή . 

   Το Κ.Ε.Κ. ενηµερώνει το ΕΚΕΠΙΣ & την Ε.Υ.Ε. για το 
ωράριο και τους καταρτιζόµενους που συµµετέχουν στο 
πρόγραµµα µέσω ηλεκτρονικής φόρµας  

    Η Ε.Υ.Ε. πραγµατοποιεί ηλεκτρονική ανάρτηση του 
προγράµµατος στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΕΚΕΠΙΣ .  

   Η ανάρτηση περιλαµβάνει το ΚΕΚ , ωράριο , αντικείµενο 
κατάρτισης ,θεµατικές ενότητες  ,  πλήθος  ωρών , ειδικότητα   
εκπαιδευτή . 



  Ο εκπαιδευτής εισέρχεται µε τον ΑΜ του ΕΚΕΠΙΣ στην 
ιστοσελίδα και επιλέγει το πρόγραµµα αφού γνωρίζει το 
ωράριο , το ΚΕΚ και την ειδικότητα κατάρτισης  

  Ο 1ος εκπαιδευτής / εκπαιδεύτρια  που επιλέγει το 
πρόγραµµα αναλαµβάνει την υλοποίηση σε συνεργασία µε το 
Κ.Ε.Κ.  

   Το πρόγραµµα αναθέτει  στον εκπαιδευτή την διδασκαλία 

   Το πρόγραµµα αποκλείει τον εκπαιδευτή µε αυτόν το 
Α.Μ. από όλα τα προγράµµατα που υλοποιούνται χρονικά 
στο ίδιο ωράριο π.χ.  9 π.µ. – 3 µ.µ. τις ίδιες ηµεροµηνίες . 

   Το πρόγραµµα   ενηµερώνει µε email το Κ.Ε.Κ. και τον 
εκπαιδευτή για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας . 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η πρόταση από τα σχόλια των εκπαιδευτών , ειδικών 

επιστηµόνων , καταρτιζοµένων γίνεται αποδεκτή και είναι 

άµεσα υλοποιήσιµη . Τα αποτελέσµατα είναι θετικά σε 

εκπαιδευτικό επίπεδο για την  πλειοψηφία των εκπαιδευτών και 

καταρτιζοµένων που ωφελούνται από µια τέτοια πρόταση  

όπως και οι εργαζόµενοι στα Κ.Ε.Κ. και η πλειοψηφία των  

ιδιοκτητών / ιδιοκτητριών Κ.Ε.Κ.   



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η διαφάνεια , οι ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στα κοινοτικά 

κονδύλια , η αξιοκρατεία , η συµµετοχή στην ποιότητα και 

ποσότητα του έργου κατάρτισης , η απόρριψη κάθε 

αποκλεισµού σε εκπαιδευτική δραστηριότητα  πρέπει να 

αποτελούν τα κριτήρια της επιλογής εκπαιδευτών στα 

προγράµµατα των Κ.Ε.Κ.  


