
 1 

 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φορείς ∆ια Βίου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης 
Έντυπο για την υποστήριξη της Πράξης:  
«Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»,  
συγχρηματοδοτούμενης, στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ελληνικό Δημόσιο 

 
Σύνταξη: Σουβαλιώτη Αικατερίνη (ΠΕΣΥΠ - Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) 
Επιμέλεια: Ραφαηλίδης Αλέξανδρος 

Το ανθρώπινο δυναμικό του Γραφείου ∆ιασύνδεσης  της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: 
 Σπύρος  Πανέτσος: Επιστημονικός Υπεύθυνος  
 Αλέξανδρος Ραφαηλίδης: Υπεύθυνος Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού 
 Ιωάννα Κεχαγιά: Τεχνική Υποστήριξη 

 
Που και πως θα μας βρείτε: 
Επικοινωνήστε μαζί μας καθημερινά, από τις 08:30 έως 14:30 (τηλ.: 2102896885, 
fax: 2102896788, e-mail: gdaspete@aspete.gr), ή επισκεφθείτε μας στις 
εγκαταστάσεις της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 
14121), για την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών. 
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Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) 

(http://www.eopp.gov.gr/) 
 

Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι ΝΠΙ∆ του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων ο οποίος συστάθηκε βάσει της υπ’ αριθ.  ΚΥΑ 119959/20-10-
2011 (ΦΕΚ 2351Β) και αποτελεί τον εθνικό φορέα πιστοποίησης των εκροών 
της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης και λειτουργεί ως εθνική 
δομή των Ευρωπαϊκών ∆ικτύων που διαχειρίζονται θέματα προσόντων και 
Ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας και κινητικότητας. 
Βασικός στόχο του Οργανισμού είναι η δημιουργία και ανάπτυξη του 

Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και η αντιστοίχιση του με το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων. 
Επιπλέον, ο Ε.Ο.Π.Π. συνεχίζει να υλοποιεί το έργο του καταργηθέντος 

Ο.Ε.Ε.Κ. όσον αφορά στην πιστοποίηση, τη χορήγηση ισοτιμιών και την 
αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων όλων των 
κατηγοριών. 
Οι αρμοδιότητες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εξυπηρετούν την ανάγκη δημιουργίας 

ενός ισχυρού πυλώνα για την  υλοποίηση δράσεων στα πλαίσια της εθνικής 
πολιτικής στους τομείς της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού 
προσανατολισμού, της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δομών 
της δια βίου μάθησης. 
Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) 

παρακολουθώντας τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας έχει αναλάβει 
για την Ελλάδα από την 21η ∆εκεμβρίου 2010, την υλοποίηση της κοινοτικής 
πρωτοβουλίας Europass/Eυρωδιαβατήριο, με την ιδιότητα του Εθνικού 
Κέντρου Europass. 
Στους σκοπούς του Οργανισμού περιλαμβάνονται: 

 η δημιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και η 
αντιστοίχιση του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 

 η αντιστοίχιση των προσόντων που αποκτώνται μέσω της τυπικής 
εκπαίδευσης, της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης στα 
επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 

 η δημιουργία κλαδικών περιγραφικών δεικτών σε μορφή γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αντιστοιχούν στα επίπεδα του Εθνικού 
Πλαισίου Προσόντων 

 η πιστοποίηση των εκροών της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης 
μάθησης και ειδικότερα:  

1. η ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης και πιστοποίησης των 
προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και της 
άτυπης μάθησης, η πιστοποίηση των προσόντων αυτών και η 
αντιστοίχισή τους στα πλαίσια του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και  

2. η αδειοδότηση και ο έλεγχος λειτουργίας φορέων πιστοποίησης των 
προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και της 
άτυπης μάθησης 

 η ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος μεταφοράς πιστωτικών μονάδων 
για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

 η διασφάλιση της ποιότητας της μη τυπικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία 
με τους λοιπούς αρμόδιους φορείς 
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 η εισήγηση του καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των 
κατόχων προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της ∆ιά Βίου 
Μάθησης, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης 

 η αντιστοίχιση στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων διεθνών κλαδικών 
προσόντων 

 η αναγνώριση της ισοτιμίας εκπαιδευτικών τίτλων της αλλοδαπής με 
εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης. 

Στις αρμοδιότητες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που αφορούν τον τομέα της 
συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού ενδεικτικά 
περιλαμβάνονται: 

 Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των αρμόδιων φορέων των 
Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Εργασίας, στο σχεδιασμό και την 
εφαρμογή Εθνικής Πολιτικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού. 

 Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και ο συντονισμός της δράσης των 
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής 
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με σκοπό τη βελτίωση των ήδη 
παρεχόμενων  υπηρεσιών, μέσω της συνεχούς ενημέρωσης και 
ανταλλαγής πληροφοριών. 

 Η παροχή κάθε είδους και μορφής υπηρεσιών επαγγελματικού 
προσανατολισμού προς τους αρμόδιους φορείς των Υπουργείων 
Παιδείας και Εργασίας, τα Κέντρα και τους φορείς επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις επιχειρήσεις, καθώς και τις οργανώσεις 
των εργοδοτών και εργαζομένων. 

 Η εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών του τομέα της 
Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε 
συνεργασία ή/και συμπληρωματικά με τους υπάρχοντες φορείς (δομές) 
των δύο Υπουργείων. 

 Ο προσδιορισμός αφενός των προϋποθέσεων και κανόνων λειτουργίας 
των φορέων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και 
αφετέρου της επάρκειας των προσόντων των στελεχών παροχής 
υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και η 
τήρηση αντίστοιχων μητρώων. 

 Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής 
επαγγελματικού προσανατολισμού για την υποστήριξη του έργου των 
στελεχών ΣΥΕΠ αλλά και για την δια βίου υποστήριξη των πολιτών σε 
θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης σταδιοδρομίας. 

 Η συμμετοχή στη διαμόρφωση προτύπων, κανόνων και διαδικασιών 
διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών συμβουλευτικής και 
επαγγελματικού προσανατολισμού στο πλαίσιο του Εθνικού Πλαισίου 
Ποιότητας για τη δια βίου μάθηση. 
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Εκπαίδευση Ενηλίκων 
 
Οι ραγδαίες και βαθιές αλλαγές στον επιστημονικό, τεχνολογικό, οικονομικό, 

κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα προβάλλουν επιτακτική την ανάγκη για 
επικαιροποίηση και διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των 
πολιτών προκειμένου να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις 
της προσωπικής και εργασιακής τους ζωής. 
Η ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση με 

σκοπό την ενεργοποίηση των ατόμων και ομάδων για ατομική και κοινωνική 
ανάπτυξη, η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και η αύξηση 
των δυνατοτήτων κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης, ώθησαν τα κράτη-
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές 
στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. 
Στην Ελλάδα φορείς που υλοποιούν δράσεις εκπαίδευσης ενηλίκων είναι: 

 Το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.∆.ΕΚ.Ε.) 
[www.ideke.edu.gr]. Το Ι.∆.ΕΚ.Ε. διαχειρίζεται προγράμματα, όπως: 

1. Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) 
2. Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.) 
3. Σχολές Γονέων (Σ.Γ.) 
4. Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες 

τεχνολογίες, κ.α 
 Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) [www.eap.gr]. Στους 
σκοπούς του μεταξύ άλλων εντάσσεται η προσφορά δυνατότητας 
σπουδών σε ομάδες πληθυσμού που δεν είχαν την ευκαιρία πρόσβασης 
στην Ανώτατη εκπαίδευση ή επιθυμούν να ενισχύσουν τα προσόντα 
τους σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία. Το Ε.Α.Π. μπορεί επίσης να 
οργανώνει και να υλοποιεί Προγράμματα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης κατά τις 
διατάξεις του Νόμου 3369/2005. 
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Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα                                               
«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 

 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & ∆ια Βίου Μάθηση» 

(ΕΚ∆ιΒιΜ) αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), μέσω του οποίου 
χρηματοδοτούνται δράσεις για:  

 την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος 
αλλά και παράλληλα με το εκπαιδευτικό σύστημα 

 τη σύνδεση εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας 
 τη δια βίου μάθηση και 
 την έρευνα. 

Οι πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π. ΕΚ∆ιΒιΜ) προέρχονται 
κατά το υψηλότερο ποσοστό από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 
από το Εθνικό Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων. Τονίζεται ότι κάθε δράση 
συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΚΤ πρέπει οπωσδήποτε να αφήνει 
μετά την ολοκλήρωσή της ένα αναπτυξιακό αποτέλεσμα στη χώρα, σε 
μικρότερο ή μεγαλύτερο εύρος επωφελούμενου πληθυσμού.  
Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΚ∆ιΒιΜ, με 

συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ πρέπει:  
 να έχουν χαρακτήρα καινοτόμο, 
 να στηρίζουν την εισαγωγή νέων θεσμών ή την αναβάθμιση 
παλαιότερων, 

 να συμβάλουν στην εξάλειψη κοινωνικών ανισοτήτων 
 να έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα στην προαγωγή του ανθρώπινου 
δυναμικού της χώρας 

 και γενικότερα να έχουν σημαντικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα.  
Αρμόδια για τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η Ειδική 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΚ∆ιΒιΜ (ΕΥ∆ ΕΚ∆ιΒιΜ). 
 
Βασικό στοιχείο ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδιασμού για την παιδεία 

κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 αποτελεί το τετράπτυχο 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ». 
Οι ανωτέρω στρατηγικές κατευθύνσεις και επιλογές έχουν διαμορφωθεί στα 

πλαίσια ενός συγκεκριμένου αναπτυξιακού προτύπου που έχει υιοθετήσει η 
Ελληνική Κυβέρνηση, για την Κοινωνία της Γνώσης και την Καινοτομία, όπως 
περιγράφεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. 
www.espa.gr 
Μέσω του ΕΣΠΑ επιδιώκεται για την «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» : 

 Ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος και η αναβάθμιση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. 

 Η ενίσχυση και η ποιοτική αναβάθμιση των συστημάτων και των 
υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 Η βελτίωση της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. 
 Η ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης, η διευκόλυνση της πρόσβασης και 
η μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση. 

 Η επιτάχυνση της μετάβασης στην κοινωνία και την οικονομία της 
γνώσης, με την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και την 
αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας. 
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Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, οι επενδύσεις για την εκπαίδευση ανέρχονται σε 3,3 
δις. ευρώ δημόσιας δαπάνης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και ∆ια Bίου Μάθηση» και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (ΠΕΠ) περιόδου 2007-2013. Τα παραπάνω προγράμματα 
καλούνται να διαδραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη σύνδεση της 
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την ισόρροπη κοινωνική και 
οικονομική ανάπτυξη όλων των Περιφερειών της χώρας. 
Η συνολική στρατηγική για την παιδεία θα χρηματοδοτηθεί στην 
προγραμματική περίοδο 2007-2013 από: 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το οποίο θα 
συγχρηματοδοτήσει το τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση 
και ∆ια Βίου Μάθηση» με 1.440 Μ€ (από σύνολο ∆ημόσιας ∆απάνης 
2.215 Μ€). 

2. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το οποίο 
θα συγχρηματοδοτήσει τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
για την ανάπτυξη κτιρίων και εξοπλισμού σε όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης, της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης & της δια βίου 
μάθησης. Οι πόροι υπολογίζονται σε 1.160 Μ€ αυξημένοι σε σχέση με το 
Γ’ ΚΠΣ. 

3. Εθνικούς πόρους μέσα από το Εθνικό Πρόγραμμα ∆ημοσίων 
Επενδύσεων και τον Τακτικό Προϋπολογισμό του κράτους. 

Η στρατηγική στόχευση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Bίου Μάθηση» 
απευθύνεται και στις τρεις κατηγορίες περιφερειών (Σύγκλισης, Σταδιακής 
Εξόδου, Σταδιακής Εισόδου) που εμπίπτουν και στους δύο Στόχους, δηλαδή 
τον Στόχο της «Σύγκλισης» και τον Στόχο της «Περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης». Η επιλέξιμη γεωγραφική περιοχή για 
το νέο Ε.Π. είναι επομένως το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. 
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Προγράμματα ∆ια Βίου Μάθησης 
 
Εθνικό Πρόγραμμα Εθελοντικής ∆ράσης για τη ∆ιαχείριση 
Κινδύνων και Κρίσεων και την Αντιμετώπιση Εκτάκτων 
Αναγκών: «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους» 
 
Η διαχείριση του κινδύνου αποτελεί τη συνισταμένη ενός πλέγματος 

ενεργειών που συντείνουν σε έναν κοινό στόχο, την αντιμετώπιση της 
έκτακτης ανάγκης. Η εθελοντική δράση επιτυγχάνει το βέλτιστο αποτέλεσμα 
μέσα από τη συντονισμένη παρέμβαση, η οποία γίνεται με συγκεκριμένους 
κανόνες και προσχεδιασμένο πλάνο ενεργειών. 
Τα τελευταία χρόνια, είμαστε μάρτυρες καταστροφικών φυσικών φαινομένων, 
εκ των οποίων κάποια προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες ενώ 
άλλα είναι ανεξάρτητα από τον ανθρώπινο παράγοντα. 
Η αποψίλωση των δασικών εκτάσεων, το μπάζωμα των ρεμάτων, οι δασικές 

πυρκαγιές, ο μη καθαρισμός των αποχετευτικών φρεατίων κ.ά., έχουν 
καταστήσει πολλές περιοχές θύματα πλημμύρας. Αρκετές ζωές έχουν χαθεί 
γιατί δεν λαμβάνονται ορισμένα βασικά μέτρα, όπως η άμεση μεταφορά 
υπερηλίκων, ατόμων με ειδικές ανάγκες και μικρών παιδιών σε ασφαλή μέρη, 
η άμεση χρησιμοποίηση πλωτού σωστικού μέσου και η έγκαιρη αξιολόγηση 
των μετεωρολογικών ενδείξεων ώστε να λαμβάνονται προληπτικά αυξημένα 
μέτρα επιφυλακής. 
Τη θερινή περίοδο, οι ∆ήμοι και οι Κοινότητες που γειτνιάζουν με δασικές 

εκτάσεις, οργανώνουν εθελοντική πυρασφάλεια. Έχει διαπιστωθεί, όμως, ότι, 
στην τεράστια πλειοψηφία τους, οι εθελοντές υστερούν στον τομέα της 
καταστολής. Συγκεκριμένα, όταν εκδηλωθεί η πυρκαγιά, οι εθελοντές πρέπει 
να ενεργούν ακολουθώντας ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα δράσης, στο 
οποίο ο καθένας να έχει συγκεκριμένο ρόλο έτσι ώστε η αυθόρμητη εμπλοκή 
τους να μην έχει ακριβώς τα αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. 
Στους πρόσφατους σεισμούς, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα ενημέρωσης 

του κόσμου, σε δύο κυρίως παραμέτρους, για τις ενέργειες κατά τη διάρκεια 
του σεισμού και για εκείνες που αποσκοπούν στη διάσωση πληγέντων και την 
παροχή πρώτων βοηθειών. 
Οι βασικές γνώσεις ναυαγοσώστη είναι ιδιαίτερα χρήσιμες κατά τη θερινή 

περίοδο στις παραλίες και στα θαλάσσια ταξίδια και προσφέρουν τη 
δυνατότητα άμεσης παρέμβασης, χωρίς να εκθέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του 
παρεμβαίνοντος. Η εξοικείωση, επίσης, με τις οργανωτικές δομές και την 
εφαρμογή των σωστικών ενεργειών καθώς και με τη χρήση των σωστικών 
μέσων στη ναυσιπλοΐα είναι επιβεβλημένη. 
Σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, η συντεταγμένη και 

οργανωμένη δράση των πολιτών μπορεί να αποτρέψει πολλά δυσάρεστα και 
να σώσει κυριολεκτικά ζωές. 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται από κοινού με τα Υπουργεία 

Προστασίας του Πολίτη (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας – 
Πυροσβεστικό Σώμα – Λιμενικό Σώμα), Εθνικής Άμυνας (Κ.ΟΜ.Α.Κ), 
Υποδομών Μεταφορών και ∆ικτύων (Ο.Α.Σ.Π.), καθώς και τις εθελοντικές 
οργανώσεις Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και Μ.Κ.Ο. Praksis. 
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Στόχος 
 
Το πρόγραμμα εκπαιδεύει πολίτες-εθελοντές στην απόκτηση δεξιοτήτων 

διαχείρισης κινδύνου στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης ώστε οργανωμένα να 
παρεμβαίνουν άμεσα, ουσιαστικά και προγραμματισμένα, για να 
προστατεύουν τον εαυτό τους και τους συμπολίτες τους κατά τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. Οι επιδιωκόμενες δεξιότητες είναι: 

  Λήψη αποφάσεων και λύση προβλημάτων 
  Ομαδοσυνεργατική δράση 
  ∆ιαχείριση πληροφορίας 
  Αυτοπροστασία 
  Παροχή Πρώτων Βοηθειών - ∆ιασώσεις 
  Οργάνωση - ∆ιαχείριση καταυλισμών 
  Ψυχοκοινωνική στήριξη πληγέντων 
  ∆ιαχείριση πανικού 

 
Επιπρόσθετα στοιχεία 

 
Το πρόγραμμα διεξάγεται σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και 

άλλους φορείς (Σχολεία, Νοσοκομεία, κ.ά) και διαρθρώνεται σε επί μέρους 
ενότητες 100 εκπαιδευτικών ωρών. Οι εθελοντές εκπαιδεύονται στα 
παρακάτω θεματικά πεδία: 

  Γνωσιακές παράμετροι του κινδύνου(Λύση προβλήματος/Λήψη 
απόφασης – ∆ιαχείριση πληροφορίας – ∆ιαχείριση πανικού – Λειτουργία 
σε ομάδες) 

 Πυρκαγιές – Πλημμύρες 
 Σεισμοί – ∆ιασώσεις 
  Ναυτικά Ατυχήματα – Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος 
  Πρώτες βοήθειες – ∆ιαχείριση καταυλισμών. 
  Ασύμμετρες απειλές 

Η διάρκεια κάθε ημερήσιας εκπαίδευσης είναι από 4 έως 6 ώρες. 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 25 ημέρες σε διάστημα 2,5 
μηνών. 
Η εκπαίδευση αποτελείται από το θεωρητικό μέρος (σεμινάρια - συζήτηση) και 
το πρακτικό μέρος (δραστηριότητες, εργαστήρια, απόκτηση βασικών 
δεξιοτήτων), το οποίο διεξάγεται σε ειδικούς χώρους. 
Υλοποιούνται περί τα 25 προγράμματα σε ετήσια βάση, με τη συμμετοχή 30 
έως 40 εκπαιδευομένων σε κάθε πρόγραμμα. 
 
Επικοινωνία 
 
Τηλέφωνο: 213 1311502, 213 1311503, 213 1311505 
Fax: 213 1311563 
Ιστοχώρος:http://www.ethelontismos.gr 
e-mail: ethelontismos@gsae.edu.gr 
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Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Απόκτηση Βασικών ∆εξιοτήτων 
στις Νέες Τεχνολογίες (ΗΡΩΝ-2) 
 
Το πρόγραμμα «Ήρων-2» σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία ∆ιά Βίου 

Μάθησης (Γ.Γ.∆.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας ∆ιά Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων και υλοποιείται από το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων (Ι.∆.ΕΚ.Ε.). Εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΣΠΑ 2007-13) και από το Ελληνικό ∆ημόσιο. 
 
Στόχος 

 
Οι συνεχείς εξελίξεις στο πεδίο των επιστημών, η διαρκής ανάπτυξη και 

διείσδυση των νέων τεχνολογιών στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό 
περιβάλλον σε συνδυασμό με τις γενικότερες τάσεις που παρατηρούνται στην 
απασχόληση, δημιουργούν μια νέα ευαίσθητη ομάδα πολιτών, τους «ψηφιακά 
αναλφάβητους». Ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού που δεν κατέχει βασικές 
δεξιότητες πάνω στις νέες τεχνολογίες αδυνατεί να συμμετάσχει ενεργά στο 
κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι. Στη χώρα μας, το 
ποσοστό αυτό του πληθυσμού είναι μεγαλύτερο από εκείνο των εταίρων μας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ψηφιακό αυτό χάσμα προσπαθεί να γεφυρώσει 
το πρόγραμμα «Ήρων-2». 
 
Ομάδα – Στόχος 

 
Το έργο απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους ενήλικες, αρχάριους στην 
πληροφορική, που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν βασικές 
γνώσεις και δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες. Μοναδική προϋπόθεση 
συμμετοχής είναι οι εκπαιδευόμενοι να είναι άνω των 18 ετών.  
Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδευτούν 76.800 άτομα μέσω της 
λειτουργίας 4.960 τμημάτων πανελλαδικά σε διάστημα τριών εκπαιδευτικών 
περιόδων (2008-09, 2009-10 & 2010-11). 
Περιεχόμενο του προγράμματος 
Αρχικά, διδάσκεται ένας βασικός κορμός ύλης που είναι απαραίτητος σε 
όλους τους εκπαιδευόμενους (Λειτουργικό Σύστημα Windows). Οι υπόλοιπες 
ενότητες (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, χρήση διαδικτύου και 
προγράμματα παρουσιάσεων) διδάσκονται σε μεγαλύτερη ή μικρότερη 
έκταση, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και 
σε συμφωνία με τον εκπαιδευτή του τμήματος. 
 
Περιεχόμενο: 

  Βασικές έννοιες πληροφορικής 
  Η χρήση του λειτουργικού συστήματος Windows 
  Η χρήση κειμενογράφου (Word) 
  Η χρήση υπολογιστικών φύλλων (Excel) 
  Η χρήση προγράμματος παρουσιάσεων (Powerpoint) 
  Οι βασικές λειτουργίες του διαδικτύου (αρχές χρήσης, πλοήγηση, κ.λπ.) 
  Η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 
  Η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο (μηχανές αναζήτησης) 
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  Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο διαδίκτυο για την εξυπηρέτηση των 
πολιτών. 

  Σύγχρονα θέματα που αφορούν στη χρήση του διαδικτύου (ασφάλεια, ιοί 
υπολογιστών, κ.λπ.) 

 
∆ιάρκεια – Πιστοποιητικό – Αιτήσεις συμμετοχής 

 
Η εκπαίδευση διαρκεί 50 ώρες και ολοκληρώνεται σε διάστημα 10 

εβδομάδων (5 ώρες ανά εβδομάδα). Με το πέρας των μαθημάτων, όσοι 
επιτυγχάνουν στις τελικές εξετάσεις λαμβάνουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης.  
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στις κατά τόπους γραμματείες 
του προγράμματος. Τα μαθήματα γίνονται, κατά κύριο λόγο, στα εργαστήρια 
πληροφορικής των σχολείων της ελληνικής επικράτειας, απογευματινές ώρες, 
και παρέχονται δωρεάν. 
 
Επικοινωνία 
 
Τηλ.: 213 131 1671 
E-mail: heron@ideke.edu.gr  
∆ιεύθυνση κεντρικών γραφείων: Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, ΤΚ 11143 Αθήνα 
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Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την 
ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό «Οδυσσέας» 
 

Το Έργο εντάσσεται στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και ∆ια 
Βίου Μάθηση» του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και το Ελληνικό ∆ημόσιο. 

O «Οδυσσέας» απευθύνεται σε Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 
και σε υπηκόους Τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 
16 ετών και άνω, χωρίς καμία διάκριση, που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας. 
Το Έργο αφορά στην οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικού προγράμματος 
για την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας ως ∆εύτερης, στοιχείων της 
ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, ώστε όλοι οι εκπαιδευόμενοι 
να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και 
διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την επίτευξη γλωσσικής και 
πολιτισμικής κατανόησης, απαραίτητων στοιχείων για την ενεργό κοινωνική 
ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους. Η ολοκλήρωση του 
προβλεπόμενου κύκλου σπουδών δίνει στους εκπαιδευόμενους τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας 
Επιπέδου Α2 της Γ.Γ.∆.Β.Μ., το οποίο θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για 
την απόκτηση από τους Υπηκόους τρίτων χωρών του καθεστώτος του επί 
μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με την ελληνική Νομοθεσία για το Σύστημα 
Πιστοποίησης. 

 
Κύριοι στόχοι του Έργου είναι: 

 η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως μέσον για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού και την 
αποτελεσματικότερη ενεργό ένταξη των μεταναστών και των οικογενειών 
τους  

 η ενίσχυση της αυξανόμενης κινητικότητας των εργαζομένων στην Ε.Ε. 
 η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας και της απασχολησιμότητας και η 
βελτίωση της θέσης εργασίας τους,  

 η εξασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στη (δια βίου) 
μάθηση 

 η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την οικογένεια  
 η ενίσχυση της ισότητας ευκαιριών των δύο φύλων και της κοινωνικής και 
επαγγελματικής θέσης των γυναικών 

 η προώθηση της διαπολιτισμικής μάθησης και η ενίσχυση των 
διαπολιτισμικών ικανοτήτων 

 η προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού 
 η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 
 η ενίσχυση και προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της ατομικής 
ευημερίας. 

 
Ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι: 

 Να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι τις δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να 
ανταποκρίνονται στις επικοινωνιακές καταστάσεις της καθημερινής ζωής. 

 Να εξοικειωθούν με τις κοινωνικές συνήθειες, την καθημερινή ζωή, τις 
συνθήκες διαβίωσης και ό,τι άλλο στοιχειοθετεί την κοινωνική ζωή, την 
ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας. 
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 Να αναπτύξουν τη γλωσσική δεξιότητα σε τέτοιο βαθμό, ώστε, όσοι 
επιθυμούν, να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τους τίτλους υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης ή / και να ενταχθούν στην τυπική εκπαίδευση (Σχολεία 
∆εύτερης Ευκαιρίας) ή να παρακολουθήσουν προγράμματα δια βίου 
μάθησης, για να αποκτήσουν βασικές και νέες βασικές δεξιότητες, 
απαραίτητες για την προσωπική κι επαγγελματική ανάπτυξή τους. 

 Να αποκτήσουν οι Υπήκοοι Τρίτων Χωρών το Πιστοποιητικό 
Ελληνομάθειας Επιπέδου Α2 που χορηγείται από τη Γ.Γ.∆.Β.Μ., 
απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του καθεστώτος του επί 
μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα. 

 
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης 
 
Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα, Α1 και Α2, 

διάρκειας 125 και 175 ωρών αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα: 
 
Επίπεδο Α1: Εισαγωγικά μαθήματα στην ελληνική γλώσσα, την ιστορία και 
τον πολιτισμό, καθώς και στον τρόπο ζωής της ελληνικής κοινωνίας. Οι 
εκπαιδευόμενοι αποκτούν τη γλωσσική δεξιότητα αλλά και πρακτικές 
κοινωνικές ικανότητες, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
επικοινωνιακές καταστάσεις της καθημερινής ζωής και να εξοικειωθούν με το 
κοινωνικό περιβάλλον, την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας.  
 
Επίπεδο Α2: Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, στοιχείων της ελληνικής 
ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Στο συγκεκριμένο επίπεδο 
προβλέπονται δύο (2) θεματικές ενότητες: Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, 
διάρκειας 150 ωρών, και Στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού 
πολιτισμού, διάρκειας 25 ωρών. Μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω 
επιπέδου, οι εκπαιδευόμενοι δύνανται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις 
της Γ.Γ.∆.Β.Μ. για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας 
επιπέδου Α2, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 
 
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στο επίπεδο Α1 και Α2 κατόπιν αξιολόγησης 

του επιπέδου ελληνομάθειας, με χρήση κατάλληλου «εργαλείου ανίχνευσης 
γλωσσικών δεξιοτήτων», ώστε να προσφέρεται ουσιαστική μάθηση και να 
μεγιστοποιηθεί η επιτυχής συμμετοχή τους στη ∆ιαδικασία Πιστοποίησης της 
Ελληνομάθειας επιπέδου Α2. Μετά την ολοκλήρωση του Επιπέδου Α1 οι 
εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται με ανάλογο «εργαλείο προόδου» προκειμένου 
να διαπιστωθεί η απόκτηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αντιστοιχούν 
στο συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσομάθειας. 
 
Και στα δυο επίπεδα μάθησης και εφόσον διαπιστωθεί η επιτυχής 

ολοκλήρωση ενός επιπέδου, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Πιστοποιητικό 
∆ια Βίου Εκπαίδευσης.  
 
Τα μαθήματα γίνονται σε όλους τους νομούς της χώρας και παρέχονται 

δωρεάν. Σε κάθε εκπαιδευόμενο διανέμεται εκπαιδευτικό και επικουρικό υλικό 
– έντυπο και ηλεκτρονικό – με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων του. 
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Σε κάθε τμήμα μάθησης ο μέσος όρος συμμετεχόντων υπολογίζεται σε 
δεκαπέντε (15) εκπαιδευόμενους. Τα τμήματα δύνανται να λειτουργούν 
πρωινές ή απογευματινές ώρες, ανάλογα με την επιθυμία των 
εκπαιδευομένων και εφόσον συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός 
υποψηφίων. Τα μαθήματα διαρκούν τρεις (3) ώρες και διεξάγονται δύο (2) 
έως τρεις (3) ημέρες κάθε εβδομάδα. Ωστόσο, η υπαγωγή του Προγράμματος 
στο πεδίο της «∆ια Βίου Μάθησης» συνεπάγεται ευελιξία, όσον αφορά στο 
ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα.  
Ο κάθε εκπαιδευόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει συστηματικά το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο έχει ενταχθεί. Το όριο των απουσιών 
καθορίζεται στο 20% επί του συνόλου των ωρών. Σε περίπτωση που υπερβεί 
το όριο των απουσιών διαγράφεται από το συγκεκριμένο τμήμα και 
υποχρεούται, εφόσον επιθυμεί, να ενταχθεί και να επαναλάβει από την αρχή 
το συγκεκριμένο Επίπεδο. 
Τμήματα μάθησης ξεκινούν το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα από το 

Σεπτέμβριο έως και τον Απρίλιο.  
Τα συνολικά προβλεπόμενα τμήματα εκπαίδευσης και για τα τρία (3) 

εκπαιδευτικά έτη (2008 – 2011) ανέρχονται σε 1100, στα οποία εκτιμάται ότι 
θα συμμετάσχουν περίπου 16.500 εκπαιδευόμενοι. 



 16 

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγίων Αναργύρων 
 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγίων Αναργύρων λειτουργεί με 
βάση προγραμματική σύμβαση, η οποία υπογράφηκε στις 12/7/1994 (άρθρο 
11 του ν. 1416/84 «τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της ∆ημοτικής 
και Κοινοτικής νομοθεσίας, για την ενίσχυση της αποκέντρωσης και την 
ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»), από τους παρακάτω 
συμβαλλόμενους φορείς: 

 Υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 
 ∆ήμος Αγίων Αναργύρων, 
 Ν.Ε.Λ.Ε. Αθήνας, 
 ∆ημοτική Επιχείρηση Αγίων Αναργύρων. 
Η παραπάνω σύμβαση εντάσσεται στο γενικό προγραμματισμό της 

Γενικής Γραμματείας ∆ιά Βίου Μάθησης για δημιουργία Κ.Ε.Κ. στην 
περιφέρεια της Αττικής, σύμφωνα με τον κανονισμό 815/1984 της Ε.Ε. 
Στο Κ.Ε.Κ. Αγίων Αναργύρων υλοποιείται ετήσιο πρόγραμμα κατάρτισης με 
γενικό τίτλο: «Συστήματα Αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας». 

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα: 
1.  Εγκαταστάσεις Ανεμογεννητριών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (270 

διδακτικές ώρες), 
2.  Εξοικονόμηση Ενέργειας – Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (270 διδακτικές 

ώρες), 
3.  Ηλιακά Συστήματα για Θέρμανση – Ψύξη (200 διδακτικές ώρες), 
4. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου (170 διδακτικές ώρες). 
 

Στόχοι: 
  Η ανάπτυξη νέων μορφών παραγωγικών δραστηριοτήτων και σχέσεων 
που θα συμβάλουν στη μείωση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης. 

  Η προσφορά εναλλακτικών ευκαιριών απασχόλησης με πρόσθετη 
κατάρτιση, ιδίως σε όσους βρίσκονται σε κίνδυνο ανεργίας, λόγω της 
αλλαγής των συνθηκών της αγοράς εργασίας. 

  Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας στην προστασία του 
περιβάλλοντος και στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(Α.Π.Ε.). 

  Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η άσκηση της ικανότητας για συμμετοχή στις 
κοινωνικοοικονομικές διαδικασίες και η ολόπλευρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των καταρτιζομένων. 

 

Ομάδα – Στόχος: 
 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες, πτυχιούχους της ∆ευτεροβάθμιας 
Τεχνικής Εκπαίδευσης (Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Λ., Τ.Ε.Ε., ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Σ., ΕΠΑ.Σ., 
Ι.Ε.Κ.), καθώς και σε πτυχιούχους ή τελειόφοιτους της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (ΤΕΙ, ΑΕΙ), ανάλογων ειδικοτήτων, ανεξάρτητα από φύλο ή 
εθνικότητα. 
 

Χρηματοδότηση 
 
 

Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης του Κ.Ε.Κ. Αγίων 
Αναργύρων, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση λειτουργίας, 
καλύπτεται από πιστώσεις της Γενικής Γραμματείας ∆ιά Βίου Μάθησης και 
από πιστώσεις του ∆ήμου Αγίων Αναργύρων με ποσοστά 75% και 25% 
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αντίστοιχα επί του προϋπολογισμού, ο οποίος καταρτίζεται κάθε έτος και 
εγκρίνεται από τους παραπάνω φορείς. 
 

Επιπρόσθετα στοιχεία 
 

Τα μαθήματα γίνονται μία ή δύο ημέρες την εβδομάδα, ανάλογα με το θέμα. 
Για όλα τα τμήματα απαιτείται γνώση χειρισμού Η/Υ. 
Η φοίτηση είναι δωρεάν, υποχρεωτική και δεν αποτελεί λόγο αναβολής από 
το στρατό. 
Η επιλογή των σπουδαστών γίνεται από 1/10 έως 5/10. 
Το πρόγραμμα ξεκινάει το 1ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται 
έως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. 
Το ωράριο είναι απογευματινό (17.30 έως 21.15). 
Αιτήσεις εγγραφής γίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες του Σεπτεμβρίου από 
16.00 έως 21.00. 
Σε κάθε τμήμα, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θεωρητικό 
και πρακτικό μέρος.  
Το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις καθώς και 
λογισμικά πακέτα υπολογισμού και προσομοίωσης των εγκαταστάσεων. Το 
πρόγραμμα ολοκληρώνεται με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε βιομηχανικούς 
χώρους και εκθέσεις ανάλογων αντικειμένων. 
Μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους, οι σπουδαστές παίρνουν βεβαίωση 
εφόσον έχουν παρακολουθήσει κανονικά και έχουν αξιολογηθεί με βαθμό 
τουλάχιστον 40 στην κλίμακα των 100, στην οποία αναγράφεται ο τίτλος του 
τμήματος, η διάρκεια (διδακτικές ώρες) και ο βαθμός αξιολόγησης. Κανονική 
θεωρείται η φοίτηση όταν ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 
85% των ωρών που πραγματοποιήθηκαν. 
 

Επικοινωνία: 
Τηλέφωνο & Fax: 210 2691681 
e-mail : kekaa@otenet.gr 



 18 

 
Σχεδιασμός και η Υλοποίηση Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και Στελεχών ∆ια Βίου Μάθησης 

 

Βασικός σκοπός του έργου «Ο Σχεδιασμός και η Υλοποίηση 
Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και Στελεχών ∆ιά 
Βίου Μάθησης» είναι η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων, των ικανοτήτων 
και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών και των στελεχών της διά βίου μάθησης 
με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση προγραμμάτων εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης για εκπαιδευτές ενηλίκων και στελέχη της Γενικής 
Γραμματείας ∆ιά Βίου Μάθησης και του Ινστιτούτου ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων. 
 

Κύριοι στόχοι του Έργου είναι: 
  H παροχή ποιοτικής αρχικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης εκπαιδευτών 
  H προώθηση καινοτόμων μεθοδολογιών εκπαίδευσης στο πεδίο της 
εκπαίδευσης ενηλίκων 

  Η ευελιξία ως προς τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία 
  Η ενοποίηση των διαδικασιών επιμόρφωσης των εκπαιδευτών, 
επιμορφωτών και στελεχών της εκπαίδευσης ενηλίκων της Γ.Γ.∆.Β.Μ. και 
του Ι.∆.ΕΚ.Ε. 

  Η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων  

 
Επιμέρους στόχοι του Έργου είναι: 

  Η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και η βελτίωση της θέσης εργασίας 
των εκπαιδευτών 

  Η υιοθέτηση και διάχυση εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, η οποία στηρίζεται 
στο μοντέλο της από εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

  Η επαφή των εκπαιδευτών ενηλίκων με τα σύγχρονα περιβάλλοντα 
μάθησης και τις νέες εκπαιδευτικές πρακτικές και προοπτικές της διά βίου 
μάθησης 

 H υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε θεματικά 
πεδία, όπως:  
 οι μεθοδολογίες και η διδακτική ενηλίκων, 
 η παραγωγή πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού, 
 ο σχεδιασμός διδακτικών ενοτήτων, 
 η διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών ενηλίκων, 
 η κατανόηση της διεργασίας και της εξέλιξης της εκπαιδευτικής 

ομάδας, 
 η εκπαίδευση και υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, 
 η επεξεργασία σε θέματα παιδαγωγικής και, ειδικότερα, διδακτικής 

που αφορούν στην εκπαίδευση ενήλικων εκπαιδευομένων, και, 
ειδικότερα, στη φιλοσοφία και την εφαρμογή του Προγράμματος 
Σπουδών των Σ.∆.Ε., στη διδακτική μεθοδολογία και τη μελέτη 
εκπαιδευτικών τεχνικών που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση 
ενηλίκων 

 η εκπαίδευση ενηλίκων με τη χρήση νέων τεχνολογιών 
 η ανάπτυξη μεθοδολογίας συμβουλευτικής παρέμβασης σε άτομα και 

ομάδες, 
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 η συνεργασία συμβούλου και εκπαιδευτή ενηλίκωνη κατανόηση των 
αρχών, των στόχων, της οργάνωσης, του συντονισμού, της 
διεξαγωγής και παρακολούθησης των διαδικασιών αξιολόγησης 
εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 Η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο οργάνωσης και 
διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων, στις αρχές συντονισμού, οργάνωσης, 
σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, στη σύνδεση με την τοπική κοινωνία, 
στην εφαρμογή πολιτικών εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Ε.Ε., 

 η διαρκής ενημέρωση των ατόμων που ασχολούνται επαγγελματικά με την 
εκπαίδευση ενηλίκων με ευέλικτο τρόπο ως προς την εξέλιξη  
 των τάσεων, 
 των μεθόδων, 
 των στρατηγικών και 
 των προτεραιοτήτων στη ∆ιά Βίου Μάθηση. 

 

Ομάδα – Στόχος (επωφελούμενοι) 
 

Ομάδα-στόχο του Έργου αποτελούν οι εκπαιδευτές και τα στελέχη της 
Γ.Γ.∆.Β.Μ. και του Ι.∆.ΕΚ.Ε. 

 
Προγράμματα Εκπαίδευσης 

 

1. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ 
 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτών 
εκπαιδευτών ενηλίκων, οι οποίοι αναλαμβάνουν να διδάξουν σε επιμέρους 
προγράμματα του Έργου. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη λεπτομερή αναδρομή στο προφίλ και το 
ρόλο του Εκπαιδευτή Ενηλίκων, στο πλαίσιο και το περιεχόμενο των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών, τα οποία θα υλοποιηθούν από το 
παρόν έργο, την παρουσίαση των εκπαιδευτικών υλικών (έντυπων, 
ηλεκτρονικών και πολυμεσικών), καθώς και την παρουσίαση της 
μεθοδολογικής διάστασης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των 
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Από τις 25 ώρες του συγκεκριμένου προγράμματος, οι 10 ώρες 
πραγματοποιούνται από απόσταση και οι 15 πραγματοποιούνται μέσω δύο 
(2) διά ζώσης συντονιστικών εκπαιδευτικών συναντήσεων μεταξύ εκπαιδευτή 
και εκπαιδευομένων. 
 

2. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ 
 

Το Πρόγραμμα ∆ιά Βίου Εκπαίδευσης από Απόσταση, «Εκπαίδευση 
Εκπαιδευτών Ενηλίκων» αποσκοπεί στην κατανόηση των αρχών και της 
φιλοσοφίας της εκπαίδευσης ενηλίκων, στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση 
εκπαιδευτών ενηλίκων σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, στη διερεύνηση 
των εκπαιδευτικών αναγκών σε ενήλικες εκπαιδευόμενους, στο σχεδιασμό 
διδακτικών ενοτήτων και παραγωγής πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού, και 
στην αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα αποσκοπεί στην κατανόηση της διεργασίας και της εξέλιξης της 
εκπαιδευτικής ομάδας, στην εκπαίδευση ενηλίκων με τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών καθώς και στην αξιολόγηση της εξέλιξης της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας (αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων – εκπαιδευομένων) 
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και την πιστοποίηση δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων. 
Το Πρόγραμμα ∆ιά Βίου Εκπαίδευσης από Απόσταση, «Εκπαίδευση 
Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διεξάγεται με τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης 
ενηλίκων από Απόσταση και διαρκεί 100 ώρες.  
Από τις 100 ώρες του συγκεκριμένου προγράμματος, οι 75 ώρες 
πραγματοποιούνται από απόσταση και οι 25 πραγματοποιούνται μέσω πέντε 
(5) διά ζώσης συντονιστικών εκπαιδευτικών συναντήσεων μεταξύ εκπαιδευτή 
και εκπαιδευομένων. 

Η παρακολούθηση του προγράμματος αυτού κρίνεται απαραίτητη για την 
προετοιμασία εισαγωγής των εκπαιδευτών στο Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών 
Ενηλίκων, το οποίο θα διαμορφωθεί στο άμεσο μέλλον. 
 

3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος επιμόρφωσης είναι η 
ενημέρωση των στελεχών διοίκησης δομών της Γ.Γ.∆.Β.Μ. και του Ι.∆.ΕΚ.Ε. 
σχετικά με θέματα θεσμικής λειτουργίας δομών και διαδικασιών 
εκπαιδευτικών μονάδων με έμφαση στη διά βίου μάθηση και στην εκπαίδευση 
ενηλίκων, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης ενηλίκων, 
οργάνωσης και διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων, αρχών συντονισμού, 
οργάνωσης, σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, διοίκησης ανθρώπινου 
δυναμικού, σύνδεσης με την τοπική κοινωνία, δημοσιότητας και 
επικοινωνιακής προβολής των προγραμμάτων εκπαίδευσης στους φορείς, τα 
ΜΜΕ και το ευρύ κοινό, πολιτικών εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Ε.Ε., 
επαγγελματικής ανάπτυξης και αξιολόγησης υπηρεσιών διά βίου 
εκπαίδευσης, κατανόησης της διαμόρφωσης ενός ενιαίου συστήματος 
πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, εκπαιδευτών και δομών, καθώς 
και ανάλυσης του ρόλου της διεύθυνσης - διοίκησης σε δομές διά βίου 
μάθησης. 

Από τις 25 ώρες του συγκεκριμένου προγράμματος, οι 10 ώρες 
πραγματοποιούνται από απόσταση και οι 15 πραγματοποιούνται μέσω δύο 
(2) διά ζώσης συντονιστικών εκπαιδευτικών συναντήσεων μεταξύ εκπαιδευτή 
και εκπαιδευομένων. 

 

4. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Σκοπός του προγράμματος επιμόρφωσης είναι η παρουσίαση των 
θεμάτων συμβουλευτικής της Γ.Γ.∆.Β.Μ. και του Ι.∆.ΕΚ.Ε., της ανάλυσης του 
ρόλου των συμβούλων και, ειδικότερα, βασικές έννοιες και πεδία εφαρμογής 
της Συμβουλευτικής, θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογία 
συμβουλευτικής παρέμβασης, ατομική και ομαδική συμβουλευτική στην 
εκπαίδευση ενηλίκων, συνεργασία συμβούλου και εκπαιδευτή, σύνδεση με 
την τοπική κοινωνία, Συμβουλευτική Οικογένειας, Σχολές Γονέων: σύνδεση 
σχολείου – οικογένειας, βασικές έννοιες και πεδία εφαρμογής της 
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, σύνδεση με την τοπική αγορά εργασίας.  
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
και απευθύνεται σε στελέχη παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών της 
Γ.Γ.∆.Β.Μ. και του Ι.∆.ΕΚ.Ε. 

Από τις 25 ώρες του συγκεκριμένου προγράμματος, οι 10 ώρες 
πραγματοποιούνται από απόσταση και οι 15 πραγματοποιούνται μέσω δύο 
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(2) διά ζώσης συντονιστικών εκπαιδευτικών συναντήσεων μεταξύ εκπαιδευτή 
και εκπαιδευομένων. 
 

5. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑ∆ΕΣ 

 

Σκοπός του προγράμματος επιμόρφωσης είναι η ανάλυση των 
εκπαιδευτικών αναγκών και των χαρακτηριστικών των μεταναστών, των 
παλιννοστούντων, των Roma, των μελών της μουσουλμανικής μειονότητας, 
των κρατουμένων σε σωφρονιστικά καταστήματα, των Α.Μ.Ε.Α., της έννοιας 
της διαφορετικότητας, της κοινωνικής ένταξης και επανένταξης, των 
παραγόντων που εμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, του ρόλου του 
εκπαιδευτή ενηλίκων, της χρήσης των εκπαιδευτικών τεχνικών και εργαλείων, 
της διαπολιτισμικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής καθώς και της 
εκπαίδευσης και υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης και απευθύνεται σε εκπαιδευτές και στελέχη της Γ.Γ.∆.Β.Μ. και 
του Ι.∆.ΕΚ.Ε.  

Από τις 25 ώρες του συγκεκριμένου προγράμματος, οι 10 ώρες 
πραγματοποιούνται από απόσταση και οι 15 πραγματοποιούνται μέσω δύο 
(2) διά ζώσης συντονιστικών εκπαιδευτικών συναντήσεων μεταξύ εκπαιδευτή 
και εκπαιδευομένων. 

 

6. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Σ∆Ε 
 

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα 
Σχολεία ∆εύτερης ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.) επεξεργάζεται θέματα παιδαγωγικής και 
ειδικότερα διδακτικής που αφορούν στην εκπαίδευση ενήλικων 
εκπαιδευομένων και, ειδικότερα, στη φιλοσοφία και την εφαρμογή του 
Προγράμματος Σπουδών των Σ.∆.Ε., στη διδακτική μεθοδολογία (μελέτη 
εκπαιδευτικών τεχνικών που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων, όπως 
ομαδοσυνεργατική μάθηση και διδασκαλία, οργάνωση και υλοποίηση σχεδίων 
δράσης (projects), εξοικείωση με βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
όπως προσομοίωση, παιχνίδι ρόλων, μελέτη περίπτωσης, κ.ά.), και σε 
εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης, κατάλληλους για ενήλικες (περιγραφική 
και εξατομικευμένη διαδικασία αξιολόγησης μέσω ανάλογων παιδαγωγικών 
εργαλείων, π.χ. της οργάνωσης και διαμόρφωσης φακέλου υλικού (portfolio), 
του βαθμού συμμετοχής, δέσμευσης και αποτελεσματικότητας από τη 
συμμετοχή των ενήλικων εκπαιδευομένων στα ελεύθερα εργαστήρια και τα 
projects και επίσης των διαδικασιών διαμόρφωσης και αξιοποίησης εργαλείων 
αυτό-αξιολόγησης).  

Από τις 25 ώρες του συγκεκριμένου προγράμματος, οι 10 ώρες 
πραγματοποιούνται από απόσταση και οι 15 πραγματοποιούνται μέσω δύο 
(2) διά ζώσης συντονιστικών εκπαιδευτικών συναντήσεων μεταξύ εκπαιδευτή 
και εκπαιδευομένων. 
 

7. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ 

 

Σκοπός του προγράμματος επιμόρφωσης είναι η κατανόηση της συμβολής 
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση 
και ειδικότερα στην εξ αποστάσεως στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων της Γ.Γ.∆.Β.Μ. και του Ι.∆.ΕΚ.Ε. Επιχειρείται η εκμάθηση της 
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λειτουργικότητας και των διαδικασιών των διαδικτυακών Συστημάτων 
∆ιαχείρισης Μάθησης (LMS), τα οποία διαμορφώνουν μαθησιακές κοινότητες 
με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πιο αναλυτικά, εξετάζονται οι λειτουργίες που 
υποστηρίζει η εκπαιδευτική πλατφόρμα του ΚΕ.∆.Β.Μ.ΑΠ., όπως σύγχρονη 
και ασύγχρονη επικοινωνία των χρηστών της, δημιουργία προφίλ, 
βαθμολογίες, ανατροφοδότηση, σύστημα αυτο-αξιολόγησης των 
εκπαιδευομένων και σύστημα διανομής και παρουσίασης ψηφιοποιημένου 
εκπαιδευτικού υλικού. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν, κατά 
προτεραιότητα, οι εν δυνάμει εκπαιδευτές των εξ αποστάσεως 
προγραμμάτων. 
 

Ολοκλήρωση Παρακολούθησης Προγραμμάτων Εκπαίδευσης: 
 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης των προγραμμάτων, 
διάρκειας 25 ωρών, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν Πιστοποιητικό 
Επιμόρφωσης και μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του 
προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, διάρκειας 100 ωρών, οι 
εκπαιδευόμενοι αποκτούν Πιστοποιητικό ∆ιά Βίου Εκπαίδευσης (Ν. 
3369/2005). 
 

Το έργο «Ο Σχεδιασμός και η Υλοποίηση Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και Στελεχών ∆ιά Βίου Μάθησης» εντάσσεται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση 2007 -2013», 
Άξονας 7 , 8 και 9 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό ∆ημόσιο. 
 

Επικοινωνία: 
Τηλέφωνο: 2131311672, 2131311652, 2131311653, 2131311677 
Fax: 210 2530541 
e-mail: ekesap@ideke.edu.gr 
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Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης μέσω του ΚΕ.∆ΒΜ.ΑΠ. της Γ.Γ.∆.Β.Μ. 
 

Η Πράξη «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευσης μέσω του Κέντρου ∆ιά Βίου Μάθησης από Απόσταση της 
Γενικής Γραμματείας ∆ιά Βίου Μάθησης – ΑΠ 7, 8, 9» σχεδιάστηκε από τη 
Γενική Γραμματεία ∆ιά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.∆.Β.Μ.) και υλοποιείται από το 
Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.∆.ΕΚ.Ε.) στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση 2007-
2013».  
 

Στόχος 
 

Βασικός σκοπός της Πράξης είναι η ενίσχυση της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. Η ηλεκτρονική εκπαίδευση από απόσταση, στηριζόμενη στην 
ευρεία χρήση των ΤΠΕ, αίρει τους γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς 
της παραδοσιακής εκπαίδευσης και παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους 
πολίτες και στο «δικό τους» χρόνο να ενταχθούν σε σύγχρονα και ευέλικτα 
προγράμματα εκπαίδευσης για την επικαιροποίηση και ανάπτυξη των 
υπαρχουσών βασικών δεξιοτήτων αλλά και την απόκτηση νέων βασικών 
δεξιοτήτων, καθώς και για τη δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων 
προσωπικής εξέλιξης και ισότητας ευκαιριών. 

 

Χρηματοδότηση 
 

Το Έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και ∆ιά 
Βίου Μάθηση» 2007-2013 και είναι συγχρηματοδοτούμενο από κοινοτικούς 
και εθνικούς πόρους. 

 

Επιπρόσθετα στοιχεία 
 

Κάθε εκπαιδευτική περίοδο, διεξάγονται 68 τμήματα μάθησης σε 27 σημεία 
παρουσίας στην επικράτεια. Για το σύνολο της Πράξης προβλέπονται να 
εκπαιδευτούν 6120 πολίτες που έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα 
εξής πέντε θεματικά πεδία: 1) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 
2) Οικονομία - ∆ιοίκηση – Επιχειρήσεις, 3) Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη, 4) Πολιτισμός, Τουρισμός, Περιφερειακή Ανάπτυξη, 5) Κοινωνική 
Οικονομία και Επιχειρηματικότητα. 
Τα τμήματα μάθησης είναι 250ωρα πλην των 125ωρων τμημάτων μάθησης 

του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κοινωνική Οικονομία και 
Επιχειρηματικότητα». Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος οδηγεί 
στην απόκτηση Πιστοποιητικού ∆ιά Βίου Εκπαίδευσης. 

 

Επικοινωνία 
Τηλέφωνο: 2105914431 
Ιστοχώρος: http://www.keeenap.gr/keeenap 
e-mail: kedvmap@ideke.edu.gr 
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Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ KAI ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ) 
πρώην  ΕΘΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΕΙΝ)) 

 

Το ΕΘΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΕΙΝ) μετονομάστηκε σε Ι∆ΡΥΜΑ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ) μετα την συγχώνευση δια 
απορροφήσεως του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
(Ι∆ΕΚΕ) και του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ σε ενιαίο φορέα, που εποπτεύεται 
από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, βάσει της 
ΚΥΑ 127175/Η (ΦΕΚ Β2508/4-11-2011). 
Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, έχει ως βασική αποστολή του τη φροντίδα 

της μαθητικής και φοιτητικής νεολαίας και την ανάπτυξη μιας σειράς 
πολιτιστικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 
Το Ε.Ι.Ν. με το περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής των προγραμμάτων 

του, ενθαρρύνει τη συμμετοχή ενός ευρύτερου κοινού και ενός σημαντικού 
αριθμού φορέων, όπως: Ελληνική Νεολαία, Φοιτητές - Σπουδαστές - 
Μαθητές, σχολεία και πανεπιστήμια, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, 
εκπαιδευτικούς, οργανισμούς και φορείς με κοινή ή παράλληλη δράση, 
αθλητικά σωματεία – ομοσπονδίες - συλλόγους και Τρίτη ηλικία. 
Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) είναι σχετικά νέος 

θεσμός, καθώς το πρωτοϊδρυμένο Κ.Π.Ε. Κλειτορίας, ξεκίνησε τη λειτουργία 
του μόλις το 1993. Το χρονικό αυτό σημείο σηματοδοτεί και την απαρχή της 
δραστηριοποίησης του Ίδρυματος Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης 
(ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ) ( πρώην Εθνικό Ιδρύμα Νεότητας [Ε.Ι.Ν.] ) σχετικά με την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, αφού υπήρξε ο φορέας που παραχώρησε τους 
χώρους της Μαθητικής Εστίας Κλειτορίας προκειμένου να στεγαστεί το πρώτο 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η ιστορία δικαιώνει τη λειτουργία των 
ΚΠΕ, στη διάρκεια ανάπτυξης του Β΄ και Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, 
οδηγώντας έτσι στην άνθηση του θεσμού, με παράλληλη αύξηση του αριθμού 
τους.  
Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν και χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013) και του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», 64 ΚΠΕ, 
εξακτινωμένα σε αστικές και περιφερειακές περιοχές της χώρας. Με βάση το 
θεσμικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία των ΚΠΕ, οι 
δράσεις στις οποίες δύναται να εμπλακούν συνοψίζονται στην εκπαίδευση 
μαθητών, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, την παραγωγή εκπαιδευτικού 
υλικού, την ανάπτυξη θεματικών δικτύων, (τοπικής,περιφερειακής,εθνικής ή 
και διεθνούς εμβέλειας).  
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των ∆ράσεων για τη ∆ια Βίου Μάθηση, τα 

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης απευθύνονται και σε ομάδες πολιτών 
από την τοπική κοινωνία, μέσω της εκπαίδευσης και επιμόρφωσής τους σε 
θέματα που έχουν να κάνουν με τα περιβαλλοντικά προβλήματα, την αειφόρο 
ανάπτυξη του τόπου, τον πολιτισμό και την τοπική κοινωνία. Τέτοιες ομάδες 
μπορεί να είναι τάξεις Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας, υπάλληλοι Νομαρχιακής 
και ∆ημοτικής Αυτοδιοίκησης, Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, μέλη 
Συμβουλίων νέων, Κ.Α.Π.Η., Σύλλογοι της περιοχής, επαγγελματικές ομάδες 
που η δραστηριότητά τους συνδέεται με το περιβάλλον και την αειφορία, 
φοιτητές και μεταπτυχιακοί σπουδαστές Σχολών με συναφές αντικείμενο.  
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / EIN 
 
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης / Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας 

(συντομογραφία Κ.Ε.Κ.- Ε.Ι.Ν.) ιδρύθηκε το 1995 και πιστοποιήθηκε ως 
Κ.Ε.Κ. εθνικής εμβέλειας,( με αριθμό πιστοποίησης 11101126). Έχει έδρα 
στην Αθήνα 6η Στάση Λ. Χασιάς Ίλιον Αττικής , Κεντρική δομή στα Καλάβρυτα 
Αχαΐας και παράρτημα στο Μουζάκι Καρδίτσας. ∆ιαθέτει συνολικά 7 πλήρως 
εξοπλισμένες αίθουσες, και εργαστήρια πληροφορικής στις οποίες μπορούν 
να καταρτίζονται παράλληλα 225 άτομα. 

 Το ΚΕΚ-Ε.Ι.Ν.έχει πιστοποιηθεί στα ακόλουθα θεματικά πεδία: 
 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ  
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ 
 

Ι.Ε.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

Ι.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
Κατακουζηνού 16- Τ.Κ. 68100 

Αλεξανδρούπολη, 
25510-25202 http://iek-alexandr.evr.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
ΤΕΕ ∆ιδυμοτείχου, Λεωνίδου 52-

54, Τ.Κ.: 68300, ∆ιδυμότειχο 
25530-22478 http://iek-didym.evr.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ∆ΡΑΜΑΣ 
Ταχ. Θυρίδα 47 Βιομηχανική 

Περιοχή, Τ.Κ.: 66100, ∆ράμα 
25210-81394 http://iek-dramas.dra.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ Περιγιάλι 2, Τ.Κ.: 65000, Καβάλα 2510-233029 http://iek-kaval.kav.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Τέρμα Σισμανόγλου, Τ.Κ.: 

69100, Κομοτηνή 
25310-37269 http://iek-komot.rod.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΞΑΝΘΗΣ 
Νεάπολη, 1ο ΤΕΕ Ξάνθης, Τ.Κ.: 

67100, Ξάνθη 
25410-77464 http://iek-xanth.xan.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Ι.Ε.Κ. ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ 
ΤΕΕ Αριδαίας, Τ.Κ.: 58400, 

Αριδαία 
23840-24928 http://iek-aridaias.pel.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣ Σταδίου 145, Τ.Κ.: 59100, Βέροια 23310-71743 http://iek-veroias.ima.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
ΤΕΕ Γιαννιτσών, 

Πενταπλάτανος, Τ.Κ.: 58100, 

Γιαννιτσά 

23820-83356 http://iek-giann.pel.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. Ε∆ΕΣΣΑΣ 
Μελίνας Μερκούρη 20, Τ.Κ.: 

58200, ΄Εδεσσα 
23810-22282 http://iek-edess.pel.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ 
ΤΕΕ Επανομής, Ν. Σαρβάνη 2, 

Τ.Κ.: 57500, Επανομή 

Θεσσαλονίκης 

23920-44960 http://iek-epanom.thess.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΕΥΟΣΜΟΥ 
2ο ΤΕΕ Ευόσμου,Τέρμα 

Σμύρνης, Τ.Κ.: 562 24, Εύοσμος
2310-709759 http://iek-evosm.thess.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΘΕΡΜΗΣ 
Γυμνάσιο - Ενιαίο Λύκειο 

Θέρμης, Γοργοποτάμου, Τ.Κ.: 

57001, Θέρμη 

2310-461601 http://iek-therm.thess.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο 
∆ημόκριτος, Ολυμπίου ∆ιαμαντή 

1, Τ.Κ.: 546 29, Θεσσαλονίκη 
2310-539622 http://1iek-thess.thess.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
Ηπείρου 10, Τ.Κ.: 601 00, 

Κατερίνη 
23510-26228 http://iek-kater.pie.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΚΙΛΚΙΣ 
Τέρμα Λεοναρδοπούλου, Τ.Κ.: 

611 00, Κιλκίς 
23410-26612 http://iek-kilkis.kil.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 
ΤΕΕ Κουφαλίων, Τέρμα 

Τζιβαροπούλου, Τ.Κ.: 571 00, 

Κουφάλια 

23910-54232 http://iek-koyfal.thess.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΛΑΓΚΑ∆Α 
ΤΕΕ Λαγκαδά, Λαγκαδά προς 

Χρυσαυγή, Τ.Κ.: 572 00, 

Λαγκαδάς 

23940-25951 http://iek-lagkad.thess.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
Πρώην Στρατόπεδο 

Στρεμπενιώτη, Τ.Κ.: 567 01, 

Νεάπολη 

2310-600963 http://iek-neapol.thess.sch.gr 
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Ι.Ε.Κ. ΝΕΩΝ ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ 
ΤΕΕ Νέων Μουδανιών, 

Λεωφόρος Ελευθερίας, Τ.Κ.: 632 

00, Νέα Μουδανιά 

23730-26250 http://iek-n-moudan.chal.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝ 
Μεραρχίας 153, Τ.Κ.: 621 25, 

Σέρρες 
23210-45880 http://iek-serron.ser.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΤΕΕ Σιδηροκάστρου, Παλατίδη 6

Τ.Κ.: 623 00, Σιδηρόκαστρο 
23230-25341 http://iek-sidir.ser.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΣΙΝ∆ΟΥ 
Γυμνάσιο & Ενιαίο Λύκειο 

Σίνδου, Τ.Κ.: 574 00, Σίνδος 
2310-795154 http://iek-sindou.thess.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ 
Αθαν. ∆ιάκου 17 & Ζαΐμη 2, Τ.Κ.: 

553 37, Τριανδρία 
2310-949237 http://iek-triandr.thess.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 
ΕΕ Πολυγύρου, Τ.Κ.: 631 00, 

Πολύγυρος 
23710-23995 http://iek-chalk.chal.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 
ΧΟΛ. ΣΥΓΚΡΟΤ. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 

ΤΕΕ - ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΖΙΧΝΗΣ, Τ.Κ.: 620 42, Ν. ΖΙΧΝΗ

23240-22338 http://iek-n-zichn.ser.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Ι.Ε.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
1ο χλμ. Γρεβενών - Κοζάνης, 

Τ.Κ.: 511 00, Γρεβενά 
24620-84183 http://iek-greven.gre.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΕΕ Καστοριάς, Εργατικές 

Κατοικίες, Τ.Κ.: 521 00, 

Καστοριά 

24670-27671 http://iek-kastor.kas.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ 
Βερμίου 26, Τ.Κ.: 501 00, 

Κοζάνη 
24610-23816 http://iek-kozan.koz.sch.gr/ 

Ι.Ε.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 
Καραζάνου, Συγκρότημα 3ου 

Ενιαίου Λυκείου, Τ.Κ.: 502 00, 

Πτολεμαϊδα 

24630-54286 http://iek-ptolem.koz.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
3ο χλμ. Φλώρινας - Νίκης, Τ.Κ.: 

531 00, ∆ήμος: Φλώρινα, Τηλ.: 

23850-45015 

23850-45015 http://iek-florin.flo.sch.gr 

ΙΕΚ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Ι.Ε.Κ. ΑΡΤΑΣ 
Πάροδος Πατρ. Αθηναγόρα, 

Τ.Κ.: 471 00, Άρτα 
26810-28878 http://iek-artas.art.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
28ης Οκτωβρίου 7, Τ.Κ.: 461 00, 

Ηγουμενίτσα 
26650-26987 http://iek-igoum.thesp.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8ο Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων, 

Τέρμα ∆ωδώνης, Τ.Κ.: 454 45, 

Ιωάννινα 

26510-41319 http://1iek-ioann.ioa.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΕΕ Πρέβεζας,Τ.Θ. 78, 

Σκαμνούλα, Τ.Κ.: 481 00, 

Πρέβεζα 

26820-29066 http://iek-prevez.pre.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ι.Ε.Κ. ΒΟΛΟΥ 
1ο ΤΕΕ Ν. Ιωνίας Βόλου, Φυτόκο 

Ν. Ιωνία, Τ.Κ.: 384 46, Βόλος 
24210-83885 http://1iek-volou.mag.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
Βασ. Γρίβα (έναντι 

πυροσβεστικής), Τ.Κ.: 431 00, 

Καρδίτσα 

24410-71990 http://iek-kardits.kar.sch.gr 
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Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ 
Τέρμα Καρδίτσης, Τ.Κ.: 413 34, 

Λάρισα 
2410-619752 http://1iek-laris.lar.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. 2ο ΛΑΡΙΣΑΣ 
11ο Λύκειο Λάρισας, 

∆ημοσθένους 20, Τ.Κ.: 413 36, 

Λάρισα 

2410-551904, 
2410-553798

fax: 2410-
550842 

http://2iek-laris.lar.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Τέρμα Μακεδονίας (ΤΕΕ 

Τρικάλων), Τ.Κ.: 421 00, Τρίκαλα
24310-75931 http://iek-trikal.tri.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Ι.Ε.Κ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
2ο Ενιαίο Λύκειο Ζακύνθου, 

περιοχή «Παναγούλα», Τ.Κ.: 291 

00, Ζάκυνθος 

26950-43500 http://iek-zakynth.zak.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
1ο ΤΕΕ Κέρκυρας, Ευαγγέλου 

Ναπολέοντος 12, Τ.Κ.: 491 00, 

Κέρκυρα 

26610-47530 http://iek-kerkyr.ker.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
Μαζαράκη 2, Τ.Κ.: 281 00, 

Αργοστόλι 
26710-26852 http://iek-kefall.kef.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Ι.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
4ο Ενιαίο Λύκειο Αγρινίου, 

Κοινότητα Αγ. Κωνσταντίνου, 

Τ.Κ.: 300 27, Αγρίνιο 

26410-57872 http://iek-agrin.ait.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΟΥ 
ΤΕΕ Αιγίου, Ξηρολίθια Αιγίου, 

Τ.Κ.: 251 00, Αίγιο 
26910-22177 http://iek-aigiou.ach.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 
Γυμνάσιο Καλαβρύτων, Τ.Κ.: 250 

01, Καλάβρυτα 
26920-23763 http://iek-kalavr.ach.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ 
Ακρωτηρίου 294, Τ.Κ.: 263 32, 

Πάτρα 
2610-311800 http://1iek-patras.ach.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΠΥΡΓΟΥ 
2ο χλμ. Εθν. οδού Πύργου-

Κυπαρισσίας, Τ.Κ.: 271 00, 

Πύργος 

26210-37121 http://iek-pyrgou.ilei.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Ι.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
ΤΕΕ Άμφισσας, Λεωφόρος 

Σαλώνων 44, Τ.Κ.: 331 00, 

Άμφισσα 

22650-72024 http://iek-amfiss.fok.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
Π. Μπακογιάννη 4, Τ.Κ.: 361 00, 

Καρπενήσι 
22370-24058 http://iek-karpen.eyr.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ Γαλανεϊκα, Τ.Κ.: 351 00, Λαμία 22310-29558 http://iek-lamias.fth.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 
Καραγιάννη 2 & Αντιγόνου 

(Βούρκος Χαλκίδας), Τ.Κ.: 341 

00, Χαλκίδα 

22210-78140 http://iek-chalk.eyv.sch.gr 
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Ι.Ε.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ι.Ε.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
2ο Ενιαίο Λύκειο, Καλλιθέας & 

Παπάγου 23, Τ.Κ.: 173 34, Άγιος 

∆ημήτριος 

210-9763227 http://iek-ag-dimitr.att.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
Αγ. Σωτήρας 1, Τ.Κ.: 145 65, 

Άγιος Στέφανος 
210-6216783 http://iek-ag-stefan.att.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
2ο ΤΕΕ, Ηρώων Πολυτεχνείου 

35 & Ερεχθείων 2, Τ.Κ.: 135 61, 

Αγ. Ανάργυροι 

210-2691699 http://iek-ag-anarg.att.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ 
6ο Ενιαίο Λύκειο, Μίνωος & 

Προόδου 1, Τ.Κ.: 122 41, 

Αιγάλεω 

210-5695608 http://iek-aigal.att.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΝΑΣ 
Λεωφόρος Λεούση 1, Τ.Κ.: 180 

10, Αγία Παρασκευή 
22970-25381 http://iek-aigin.att.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Πέλικα 7, Τ.Κ.: 151 22, Μαρούσι
210-6233953, 
210-8024524 

http://iek-amarous.att.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ 
Παπαναστασίου & Μετσόβου, 

Κόκκινος Μύλος, Τ.Κ.: 136 71, 

Αχαρνές 

210-2384333 http://iek-acharn.att.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΒΑΡΗΣ Μουτούση 2, Τ.Κ.: 166 72, Βάρη 210-9653266 http://iek-varis.att.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
2ο Ενιαίο Λύκειο, Πασσώβ 8, 

Τ.Κ.: 111 46, Άνω Πατήσια 
210-2231607 http://iek-galats.att.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 
Αγαμέμνωνος και Ιλίου 17, Τ.Κ.: 

166 75, Γλυφάδα 
210-9643434 http://iek-glyfad.att.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
Βουλιαγμένης 521 & Εθνάρχου 

Μακαρίου, Τ.Κ.: 163 41, 

Ηλιούπολη 

210-9953688 http://iek-ilioup.att.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 
Μυστρά 23 & Έλλης, Τ.Κ.: 187 

57, Κερατσίνι 
210-4009001 http://iek-kerats.att.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
3ο Εν. Λύκειο, Πατρών & 

Κορίνθου, Τ.Κ.: 145 64, Κηφισιά
210-6253118 http://iek-kifiss.att.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 
5ο Ενιαίο Λύκειο, Σολωμού 2-4, 

Τ.Κ.: 181 22, Κορυδαλλός 
210-4960922 http://iek-koryd.att.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Γυμνάσιο Μαρκόπουλου, 

Παπαβασιλείου 36, Τ.Κ.: 190 03, 

Μαρκόπουλο 

22990-40670 http://iek-markop.att.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΡΩΝ 
1ο & 2ο Γυμνάσιο Μεγάρων, 

Μουσείου 1, Τ.Κ.: 191 00, 

Μέγαρα 

22960-83360 http://iek-megar.att.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
1ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης, 

Κορίνθου & Χείρωνος, Τ.Κ.: 144 

52, Μεταμόρφωση 

210-2850916 http://iek-metam.att.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
3ο Ενιαίο Λύκειο Ν. Ιωνίας, 

∆εμιρδεσίου 126, Τ.Κ.: 142 33, 

Νέα Ιωνία 

210-2712521 http://iek-n-ionias.att.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
Αγ. Φωτεινής 2 Α, Τ.Κ.: 171 21, 

Αθήνα 
210-9310495 http://iek-n-smyrn.att.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ 
Κινικίου 16 & Αγίου Ιωάννου, 

Τ.Κ.: 184 50, Νίκαια 
210-4253345 : http://www.ieknikaias.gr/ 
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Ι.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ 
Πειραιώς 95, Μοσχάτο (Καμίνια), 

Τ.Κ.: 185 41, Πειραιάς 
210-4827660 http://1iek-peiraia.att.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Χαλκίδος & Οδυσσέως, Τ.Κ.: 121 

33, Περιστέρι 
210-5754988 http://iek-perist.att.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΕΕ Χαϊδαρίου, Αγίας Τριάδας & 

Ρίμινι, Τ.Κ.: 124 62, Χαϊδάρι 
210-5779884 http://iek-chaid.att.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Ι.Ε.Κ. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 
2ο χλμ. Άργους-Ναυπλίου 

(∆αλαμανάρα), Τ.Κ.: 212 00, 

Άργος 

27510-62910 http://iek-argol.arg.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Λ. Αθηνών 170, Τ.Κ.: 241 00, 

Καλαμάτα 
27210-94563 http://iek-kalam.mes.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟY-
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 

2ο ΤΕΕ Λουτρακίο , Οδός 

Επιδαύρου, Κυρά Βρύση, Τ.Κ.: 

201 00, Κόρινθος 

27410-85991 http://iek-korinth.kor.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ 
ΤΕE Σπάρτη, Λεωφ. Σπάρτης-

Γυθείου, Τ.Κ.: 231 00, Σπάρτη 
27310-20301 http://iek-spart.lak.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
Τέρμα Τεγέας, Τ.Κ.: 221 00, 

Τρίπολη 
2710-242812 http://iek-tripol.ark.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Ι.Ε.Κ. ΛΗΜΝΟΥ 
Ενιαίο Λύκειο Μύρινας, 

Λ.ημοκρατίας, Τ.Κ.: 814 00, 

Λήμνος 

22540-25340 http://iek-limnou.les.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Στρατή Μυριβήλη 108, Τ.Κ.: 811 

00, Mυτιλήνη 
22510-23033 http://iek-mytil.les.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥ 
Ενιαίο Λύκειο Σάμου,Κανάρι 13, 

Τ.Κ.: 831 00, Σάμος 
22730-25300 http://iek-samou.sam.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΧΙΟΥ 
3ο Ενιαίο Λύκειο Χίου, 28ης 

Οκωβρίου, Χριστός Βαρβασίου, 

Τ.Κ.: 821 00, Χίος 

22710-27111 http://iek-chiou.chi.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
Καλαμιώτισσα, Τ.Κ.: 852 00, 

Κάλυμνο 
22430-51216 http://iek-kalymn.dod.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΚΩ 
ΤΕΕ Κώ, Εθνικής, Αντιστάσεως, 

Τ.Κ.: 853 00, Κώς 
22420-29890 http://iek-ko.dod.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΡΟ∆ΟΥ 
Σχολικό Συγκρότημα 4ου ΓΕΛ 

Ρόδου - 2ου ΕΠΑΛ Ρόδου, Τ.Κ.: 

851 00, Αγιοι Απόστολοι, Ρόδος

22410-76195 http://iek-rodou.dod.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΣΥΡΟΥ 
2ο Γυμνάσιο Σύρου, 

Ξηρόκαμπος Ερμούπολης, Τ.Κ.: 

841 00, Σύρος 

22810-81090 http://iek-syrou.kyk.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΚΡΗΤΗΣ 

Ι.Ε.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
2ο Ενιαίο Λύκειο Αγίου 

Νικολάου, Ξηρόκαμπος, Τ.Κ.: 

721 00, Άγιος Νικόλαος 

28410-28441 ttp://iek-ag-nikol.las.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Περιοχή Εσταυρωμένου, Τ.Κ.: 

714 10, Ηράκλειο 
2810-261114 http://1iek-irakl.ira.sch.gr 
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Ι.Ε.Κ. 2ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Πρώην Αμερικάνικη Βάση 

Γούρνες-Πεδιάδας, Τ.Κ.: 715 00, 

Ηράκλειο 

2810-762762 http://2iek-irakl.ira.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
Εμμανουήλ Λαμπράκη 8, Τ.Κ.: 

722 00, Ιεράπετρα 
28420-27512 http://iek-ierap.las.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
8ο ∆ημοτικό Σχολείο, Περιβόλια, 

Τ.Κ.: 741 00, Ρέθυμνο 
28310-53970 http://iek-rethymn.reth.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΣΗΤΕΙΑΣ 
2ο Ενιαίο Λύκειο Σητείας, 

Πισκοκεφάλου, Τ.Κ.: 723 00, 

Σητεία 

28430-25230 http://iek-siteias.las.sch.gr 

Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ 
Συγκρότημα Γενικού Λυκείου 

Ακρωτηρίου, Προφήτης Ηλίας 

Ακρωτηρίου, Τ.Κ.: 731 00, Χανιά

8210-59855 http://iek-chanion.chan.sch.gr 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΚ ΟΑΕ∆ 
 

1. ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11, Τ.Κ. 122 43, Αιγάλεω, τηλ. 210-5989455) 

2. ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Λεωφόρος Γαλατσίου 13, Τ.Κ.11141 Αθήνα, τηλ. 210-2110871) 

3. ΙΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Παλαιά Εθνική οδός Αθηνών-Θηβών Τ.Κ.19600 Μάνδρα Αττικής, 
τηλ. 210-5548911) 

4. ΙΕΚ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Πεύκων 112/14122- Ηράκλειο, τηλ : 210-2819427, 2810226) 

5. ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (∆ωδεκανήσου 6-12 Τ.Κ.174 56 Άλιμος, τηλ. 210-9925288) 

6. ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Γ. Λύρα 140, Τ.Κ.145 64 Κηφισιά, τηλ. 210- 8002798) 

7. ΙΕΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47 Τ.Κ.18345 Μοσχάτο, τηλ. 210-4818654) 

8. ΙΕΚ ΡΕΝΤΗ (Πέτρου Ράλλη 83 και Κηφισού Τ.Κ.18233 Αγ. Ι. Ρέντης, τηλ. 210-
3478594) 

9. ΙΕΚ ΡΟ∆ΟΥ (Θ.Σοφούλη 93/ Τ.Κ. 85100, Ρόδος. τηλ.: 22410-22039 ή 22410-31077). 

10. ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123, τηλ. 2310 – 740897) 

11. ΙΕΚ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, τηλ. 2310 – 696216) 

12. ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ (Ασώματα Ημαθίας, Τ.Κ. 59100, τηλ. 23310 – 28167) 

13. ΙΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ (11ο ΧΙΛ. Κοζάνης – Λάρισας, Τ.Κ. 50100, τηλ. 24610 – 20041) 

14. ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ (Περιοχή Κουρή, Τ.Κ. 50200, τηλ. 24630 – 80444) 

15. ΙΕΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ( 3ο χιλ.Φλώρινας - Νίκης / 53100 - ΦΛΩΡΙΝΑ , ΤΗΛ.: 23850-44466, 
23850-24841). 

16. ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ( Περιγιάλι Καβάλας – Τ.Κ. 65110. τηλ. 2510 – 228834) 

17. ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ ( 6ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών – Θεσ/νίκης, Λευκώνας, Τ.Κ. 62100, τηλ. 
23210 – 50005) 

18. ΙΕΚ ∆ΡΑΜΑΣ ( Περιοχή Μυλοποτάμου, Τ.Κ. 66100, τηλ. 25210 – 81131) 

19. ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Χίλια ∆ένδρα, Τ.Κ. 69100, τηλ. 25310 – 24918 ) 

20. ΙΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ (Αρχή Κων/πόλεως, Τ.Κ. 68200, τηλ. 25520 – 25716) 

21. ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ (Λαχανόκηποι 2, Τ.Κ. 67100, τηλ. 25410 – 62825 ) 

22. ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ (Πεδίο Άρεως, Τ.Κ. 38334, τηλ. 24210 – 60744) 

23. ΙΕΚ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ (Τέρμα οδού Τρικάλων, Τ.Κ. 43100, τηλ. 24410 – 71576) 

24. ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ερμογένους 10, Λάρισα, Τ.Κ. 41447, τηλ. 2410 – 530082) 

25. ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ (Μεγάλη Βρύση, Λαμία, Τ.Κ. 35100, τηλ. 22310 –51086, 20120 ) 

26. ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( 3ο χιλ.Ιωαννίνων – Αθηνών, Ιωάννινα Τ.Κ. 45000, τηλ. 26510 
68160) 

27. ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Εθνική οδός Αγρινίου-Αμφιλοχίας/ τηλ.: 26410-21630, 26410-55314) 

28. ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ (Λεωφ. Άργους-Ναυπλίου, Τύρινθα Αργολίδας, Τ.Κ. 21100, τηλ. 
27520 – 21721) 

29. ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Εθνική οδός Καλαμάτας-Αθήνας, τηλ.: 27210-69534, 27210-
69354) 

30. ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ( Λεωφ. Αθηνών, Ρίο,Τ.Κ. 26000, τηλ. 2610-910041, 910042) 

31. ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ (4ο χιλ. Λεωφ. Πύργου-Πατρών, Τ.Κ. 27100, τηλ. 26210 – 22247) 
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ΚΕΚ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 
Καταλόγους Πιστοποιημένων από τον ΕΟΠΠΕΠ ΚΕΚ μπορείτε να βρείτε (με 

δυνατότητα αναζήτησης) στην Ιτοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ: 
http://www.ekepis.gr/main/∆ράσειςΥπηρεσίες/ΚΕΚ/ΠιστοποιημένοιΦορείς/ta

bid/77/Default.aspx 
 
Στην ίδιο δικτυακό τόπο μπορείτε να αναζητήσετε Κέντρα Κοινωνικής και 

Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και Εξειδικευμένα 
Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Απεξαρτημένων Ατόμων ή 
Ατόμων υπό απεξάρτηση. 

 
Επίσης, υπό διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ 

βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών. Στο άμεσο 
μέλλον θα υπάρξει αντίστοιχος Κατάλογος των πιστοποιημένων από τον 
Οργανισμό σχετικών δομών. 



 34 

 
Ινστιτούτο εργασίας ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ (ΙΝ.Ε.)  

 
Προγράμματα Κατάρτισης ΚΕΚ 
 

Το ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση ανέργων σε 
πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με 
υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου 
περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα) στις 8 Περιφέρειες 
Σύγκλισης» κατά την περίοδο 2011-2012 θα υλοποιήσει τα ακόλουθα 
Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

 

Τίτλος 
προγράμματος 

Περιφέρεια-
Πόλη 

Ώρες Άτομα Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Επικοινωνία 

Εργάτες κατασκευής 
δημόσιων έργων 
φιλικών προς το 
περιβάλλον 

Πελ/νήσου – 
Τρίπολη 

800 20 ∆ημοτικό, 
Γυμνάσιο, 
Λύκειο 

Email: 
Inepel@otenet.gr 
Τηλ. 2710 243345  
 

Τυποποίηση/Εμπορία 
προϊόντων βιολογικής 
γεωργίας 

∆υτικής 
Ελλάδας - 
Πάτρα 

800 18 ∆ημοτικό, 
Γυμνάσιο,  
Λύκειο, ΙΕΚ, 
ΑΤΕΙ 
 

Email: 
Inedytel@otenet.gr 
Τηλ  
2610 226347 

 

Το ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του Έργου «Κατάρτιση ανέργων σε 
πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με 
υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού 
στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, και στις 3 περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» 
του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού 2007-2013», θα υλοποιήσει κατά 
τη χρονική περίοδο 2011-2012 τα ακόλουθα Προγράμματα Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης: 
 

Τίτλος 
προγράμματος 

Περιφέρεια-
Πόλη 

Ώρες Άτομα Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Επικοινωνία 

Οροφοκόμος Αν. Μακεδονία 
– Θράκη  
Ξάνθη 

800 20 Γυμνάσιο, 
Λύκειο 

Ineamthr@otenet.gr  
2541064448 

Οροφοκόμοι Κρήτη – 
Ηράκλειο 

800 20 Γυμνάσιο, 
Λύκειο, ΙΕΚ 

Inekriti@otenet.gr  
2810 343616 

Υπεύθυνος 
εξυπηρέτησης 
πελατών 

∆υτική 
Μακεδονία- 
Κοζάνη 

800  Λύκειο, ΙΕΚ, 
ΤΕΙ 

Inewmak@otenet.gr  
2461049780 

Υπεύθυνος 
εξυπηρέτησης 
πελατών 

Κεντρική 
Μακεδονία- 
Θες/νικη 

800  Λύκειο, ΣΤΕ, 
ΙΕΚ, ΤΕΙ 
 

inethsal@otenet.gr  
2310385823 
385822 

∆ιοργανωτής 
Συνεδρίων 

Κεντρική 
Μακεδονία- 
Θεσ/νικη 

800  Λύκειο, ΙΕΚ, 
ΣΤΕ,ΤΕΙ, ΑΕΙ 
 

inethsal@otenet.gr  
2310385823 
385822 
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Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας 

(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)  
 

 Εκπαιδευτικά Προγράμματα στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία 
στο πλαίσιο Σύμβασης με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας της 
Κύπρου 

 Βράβευση Επιχειρήσεων 2000 
 Health and Safety Promotion in the European Union 
 Κοινοτική Πρωτοβουλία Απασχόληση - Αξονας NOW 
 HELP - Κοινοτικό Πρόγραμμα "Safe" 
 Προαγωγή της Υγείας στο ∆ημόσιο Τομέα 
 ΜΜΕ/2002/4409/GR «Επικίνδυνες χημικές ουσίες» 
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Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναμικού (Ο.Α.Ε.∆.)  
 

Νέες ∆ράσεις – Προγράμματα 
Στα πλαίσια της συνεχούς επιδίωξής του για τη δημιουργία ευκαιριών 
απασχόλησης, ο Ο.Α.Ε.∆. εφαρμόζει, με φορείς υλοποίησης τις Υπηρεσίες 
Απασχόλησης, τα ακόλουθα ειδικά προγράμματα, που έχει εκπονήσει. Τα 
προγράμματα αυτά υφίστανται σε ετήσια βάση και υπόκεινται σε όποια 
αναθεώρηση ή προσθήκες είναι απαραίτητες.  

 ∆ημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχορήγησης 
των ασφαλιστικών εισφορών των ανέργων για την πρόσληψη σε θέσεις 
απασχόλησης που δημιουργήθηκαν μέσω προγραμμάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρα, φορέων που έχουν ενταχθεί στο “Πρόγραμμα 
«∆ημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω 
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»”, σύμφωνα με την με αριθμ. 
1.5131/οικ.3.949/14-4-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 613/Β/15-4-2011) των 
Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και έχουν οριστεί στις σχετικές 
προσκλήσεις της ∆ιαχειριστικής Αρχής (∆.Α.) ή των Ενδιάμεσων 
Φορέων ∆ιαχείρισης Ε.Φ.∆.)  

 Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Ν. 1545/85 
έτους 2011 - 2012  

 Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση 
μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
συνεχούς λειτουργίας  

 Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 680 ανέργους των 
επιχειρήσεων: «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙ∆ΗΣ Α.Ε.», 
«ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. 
ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙ∆Η Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», 
«ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ Α.Ε.» του Νομού Θεσσαλονίκης  

 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης 
πρώτου και δεύτερου βαθμού (∆ήμων και Περιφερειών), για την 
απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55−64 ετών  

 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την 
απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης 
στην αγορά εργασίας»  

 ∆ιαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της 
Οικονομικής Κρίσης, που απασχολούν από 50 εργαζόμενους και άνω 
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού 2007 – 
2013»  
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Κέντρο Εργάνη  
∆ίκτυο Γυναικών Επιχειρηματιών του Κέντρου Εργάνη 

 
Συγκροτήθηκε το Νοέμβριο του 1999 από γυναίκες επιχειρηματίες, 
ωφελούμενες των Υπηρεσιών του Κέντρου και βασίστηκε στην ιδέα της 
οργάνωσης των γυναικών επιχειρηματιών σε μια συλλογική δομή που θα 
προσέφερε αυξημένες δυνατότητες για συνεργασία, αλληλοϋποστήριξη, 
προβολή, δικτύωση και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μελών, καθώς και 
επικοινωνία με άλλα δίκτυα απ’ όλο τον κόσμο. Στόχοι του ∆ικτύου είναι η 
ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, η ανταλλαγή εμπειριών σε 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος, η προβολή και προώθηση των επιχειρήσεων 
των ωφελουμένων, η επιμόρφωση των μελών του και η συνεργασία με 
ελληνικούς και διεθνείς φορείς με ομοειδείς στόχους.  
 
European Network of Women Resource Centres  
 
Το Κέντρο Εργάνη αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Κέντρων 
Υποστήριξης WINNET Europe (WE). Το δίκτυο WINNET Europe ιδρύθηκε το 
2006 στις Βρυξέλες από Κέντρα Ανάπτυξης των Γυναικών. Αποσκοπεί στην 
ευρωπαϊκή συνεργασία των Κέντρων Ανάπτυξης των γυναικών, την 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την προώθηση των γυναικείων θεμάτων, με 
έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική ενσωμάτωση και τις νέες 
τεχνολογίες.  


