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 ΤΣΗΜΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 

 

         ΟΓΗΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

 

 

Με ηελ ππ. αξ. ΓΙΔΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/νηθ. 19975 (ΦΔΚ 1592/η. Β/30.09.2010) απόθαζε 

ηνπ Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

θαζηεξώζεθε λέν Σύζηεκα Πηζηνπνίεζεο ηεο Δπηκόξθσζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Τ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνύ. 

 

Με ηε λέα Υπνπξγηθή Απόθαζε εμαζθαιίδεηαη: 

α. Μεγαιύηεξε αμηνπηζηία, αληηθεηκεληθόηεηα θαη επηζηεκνληθή ζηήξημε ζην έξγν ηεο 

Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Πηζηνπνίεζεο. 

β. Μεγαιύηεξε επειημία θαη απηνηέιεηα ηνπ Σπζηήκαηνο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερνκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ ζε επίπεδν 

ζρεδηαζκνύ θαη αμηνιόγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο. 

γ. Δλαξκόληζε ησλ κεζόδσλ πηζηνπνίεζεο ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ κε όζα 

νξίδνπλ νη αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

 

        Τν Σύζηεκα Πηζηνπνίεζεο ηεο Δπηκόξθσζεο είλαη έλα νινθιεξσκέλν θαη εληαίν    

πιαίζην αξρώλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ απνηειείηαη από ηξείο  ζπληζηώζεο:  

 ηελ πηζηνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ δνκώλ, 

 ηελ πηζηνπνίεζε πξνγξακκάησλ επηκόξθσζεο θαη θαηάξηηζεο, 

 ηελ πηζηνπνίεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ. 

 

Με ηελ ππ.αξ.1/4.5.2011 απόθαζε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Πηζηνπνίεζεο, 

εγθξίζεθαλ ηα έληππα, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Σπζηήκαηνο 

Πηζηνπνίεζεο ηεο Δπηκόξθσζεο. 

 

Ο παξώλ νδεγόο  επεμεγεί ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ Σπζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο 

ηεο Δπηκόξθσζεο θαη παξνπζηάδεη ηα έληππα ηα νπνία πξέπεη λα ζπκπιεξώλνληαη 

από ηνπο Φνξείο θαηά ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο  επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ πξνο 

πηζηνπνίεζε. Τα πξνο πηζηνπνίεζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ππνβάιινληαη ζηελ 

Κεληξηθή Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο, κέζσ ηνπ Απηνηεινύο Τκήκαηνο Πηζηνπνίεζεο, 

Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο θαη Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ηνπ ΔΚΓΓΑ, ην νπνίν, ζύκθσλα κε 
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ηελ Υ.Α. απνηειεί ΄Οξγαλν ππνζηήξημεο ηνπ Σπζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο ηεο 

Δπηκόξθσζεο,  ζε ςεθηαθή θαη έληππε κνξθή.   

 

 

A. Πιζηοποίηζη εκπαιδεςηικών δομών – ππώηη ζςνιζηώζα ηος ςζηήμαηορ 

Πιζηοποίηζηρ  

Οη  πηζηνπνηεκέλεο δνκέο, κε ηελ ππνβνιή ηνπ πξώηνπ Φαθέινπ Σρεδηαζκνύ 

Δπηκνξθσηηθνύ Πξνγξάκκαηνο, νθείινπλ λα γλσζηνπνηήζνπλ ζηελ ΚΔΠ ηα ζηνηρεία 

ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο Υ.Α. , ζπκπιεξώλνληαο θαη 

ππνβάιινληαο ην ΄Δνηςπο Γ1, «ηοισεία Πιζηοποιημένηρ Γομήρ». 

 

Γηα νηαδήπνηε αιιαγή ιακβάλεη ρώξα ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εληύπνπ, ν Φνξέαο ελεκεξώλεη ην Απηνηειέο Τκήκα Πηζηνπνίεζεο, Γηαρείξηζεο 

Πνηόηεηαο θαη Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ηνπ ΔΚΓΓΑ, ην νπνίν έρεη ηελ επζύλε ηήξεζεο 

ηνπ ζρεηηθνύ Μεηξώνπ. 

 

 

 

B. Πιζηοποίηζη ππογπαμμάηων επιμόπθωζηρ και καηάπηιζηρ – δεύηεπη 

ζςνιζηώζα ηος ςζηήμαηορ Πιζηοποίηζηρ 

 

B.1. Τποβολή ππογπαμμαηιζμού επιμοπθωηικών ππογπαμμάηων. 

Οη  πηζηνπνηεκέλεο δνκέο πνπ πξόθεηηαη λα πινπνηήζνπλ επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο Υ.Α., νθείινπλ λα γλσζηνπνηνύλ 

ζηελ ΚΔΠ, κέζσ ηνπ Απηνηεινύο Τκήκαηνο Πηζηνπνίεζεο, ηνλ Ινύλην θαη Γεθέκβξην 

θάζε έηνπο, θαηάινγν ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα ππνβάινπλ πξνο πηζηνπνίεζε ην 

εξρόκελν εμάκελν, ζπκπιεξώλνληαο ην ΄Δνηςπο Γ2, «Δξαμηνιαίορ 

Ππογπαμμαηιζμόρ Πιζηοποίηζηρ Δπιμοπθωηικών Ππογπαμμάηων».  
 

Υπνβνιή πξνγξάκκαηνο , εθηάθησο θαη εθηόο θαηαιόγνπ, ζα γίλεηαη δεθηή κόλν κεηά 

από ηεθκεξίσζε ηνπ επείγνληνο ή/θαη ηνπ ζεκαληηθνύ ραξαθηήξα ηνπ. 

 

B.2. Τποβολή Φακέλος σεδιαζμού Δπιμοπθωηικού ππογπάμμαηορ. 

Κάζε Φάθεινο Σρεδηαζκνύ Δπηκνξθσηηθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ 

ΚΔΠ πξνο πηζηνπνίεζε, θαηαηίζεηαη ζην Απηνηειέο Τκήκα Πηζηνπνίεζεο, 

Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο θαη Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ηνπ ΔΚΓΓΑ ζε έληππε θαη 

ειεθηξνληθή κνξθή κε δηαβηβαζηηθό πνπ θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ λoκίκνπ 

εθπξνζώπνπ ηεο πηζηνπνηεκέλεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο.  

 

Τα απαηηνύκελα γηα θάζε πξόγξακκα ζηνηρεία ζπκπιεξώλνληαη ζηα αληίζηνηρα πεδία 

πνπ πεξηιακβάλεη ην ΄Δνηςπο Φ1, «Φάκελορ σεδιαζμού Δπιμοπθωηικού 

Ππογπάμμαηορ». 

 

Κάζε Φάθεινο Σρεδηαζκνύ ζπλνδεύεηαη από: 

Ι. Βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο όηη ην ζεκαηηθό 

αληηθείκελν ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο εκπίπηεη ζην ζεκαηηθό πεδίν 

επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ ηεο δνκήο, ΄Δνηςπο Φ3 «Βεβαίωζη». 

ΙΙ. Δθζέζεηο αμηνιόγεζεο ηνπ Φαθέινπ Σρεδηαζκνύ από 2 εκπεηξνγλώκνλεο νη νπνίνη 

νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο ΄Δνηςπο 

Φ2, «Δνηςπο Αξιολόγηζηρ Φακέλος σεδιαζμού».  
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Μαδί κε ηηο εθζέζεηο αμηνιόγεζεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ε απόθαζε νξηζκνύ 

ηνπο θαη ηα βηνγξαθηθά ησλ εκπεηξνγλσκόλσλ νη νπνίνη δελ ζα πξέπεη λα κεηέρνπλ 

ζην ζρεδηαζκό ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

 

Β.3. Δπικαιποποίηζη Πιζηοποιημένος Φακέλος σεδιαζμού Δπιμοπθωηικού 

Ππογπάμμαηορ. 

 Η επηθαηξνπνίεζε πηζηνπνηεκέλνπ Φαθέινπ Σρεδηαζκνύ κπνξεί λα γίλεη από ηελ 

εθπαηδεπηηθή δνκή κε ηελ ππνβνιή, κέζσ ηνπ Απηνηεινύο Τκήκαηνο Πηζηνπνίεζεο, 

Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο θαη Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ηνπ ΔΚΓΓΑ, ζπκπιεξσκέλνπ ηνπ 

Δνηύπος Φ5, «Αίηηζη για επικαιποποίηζη πιζηοποιημένος θακέλος ζσεδιαζμού 
επιμοπθωηικού ππογπάμμαηορ» καδί κε ην λέν θάθειν ζρεδηαζκνύ. 

 

 

Γ. Πιζηοποίηζη γνώζεων και δεξιοηήηων – ηπίηη ζςνιζηώζα ηος ςζηήμαηορ 

Πιζηοποίηζηρ 

 

Η αμηνιόγεζε ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ γλώζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηώληαη 

ζην πιαίζην ελόο πηζηνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο , ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ.3 ηεο 

Υ.Α., κπνξεί λα γίλεη κε δηαθόξνπο ηξόπνπο θαη γηα θάζε πξόγξακκα κε όπνηνλ 

θξίλεηαη σο πιένλ θαηάιιεινο γηα ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζηόρσλ . 

 

Δλλνείηαη όηη, ε κέζνδνο αμηνιόγεζεο, έρεη πεξηγξαθεί ζηνλ ππνβιεζέληα θάθειν 

ζρεδηαζκνύ ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη έρεη εγθξηζεί από ηελ ΚΔΠ. 

 

Γηα θάζε πηζηνπνηεκέλν πξόγξακκα πξέπεη λα ππνβάιεηαη ζην Απηνηειέο Τκήκα 

Πηζηνπνίεζεο, Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο θαη  Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ε θαηάζηαζε ησλ  

επηηπρόλησλ θαη απνηπρόλησλ, ζύκθσλα κε ην ΄Δνηςπο Γ1, «Καηάζηαζη 

επιηςσόνηων-αποηςσόνηων» 

  

 

 

 

 

         


