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ΈΛΕΓΧΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

 
Σκοπόσ του ελϋγχου, που αςκεύται από υπαλλόλουσ του ΕΙΕΑΔ που ορύζονται ςύμφωνα με τουσ 
όρουσ ςχετικόσ απόφαςησ του Διοικητικού Συμβουλύου του ΕΙΕΑΔ, εύναι η εξακρύβωςη τησ ορθόσ ό 
μη υλοπούηςησ του εγκριθϋντοσ προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ.  
 
Ο ϋλεγχοσ πραγματοποιεύται καθ’ όλη τη διϊρκεια του δηλωθϋντοσ ωραρύου εκπαύδευςησ, χωρύσ 
προειδοπούηςη του Δικαιούχου, εκτόσ τησ ώρασ του διαλεύμματοσ, όπωσ και 15 λεπτϊ μετϊ την 
ϋναρξη τησ κατϊρτιςησ. 
 
Κατϊ τη διϊρκεια του ελϋγχου, οι Ελεγκτϋσ διαπιςτώνουν τον αριθμό των παρόντων (ςύμφωνα με 
τα υπογεγραμμϋνα από τουσ καταρτιζόμενουσ παρουςιολόγια) και τον καταχωρούν ςτην Έκθεςη 
Ελϋγχου ςε αντιπαραβολό με τον αριθμό των καταρτιζομϋνων που θα ϋπρεπε ςύμφωνα με τουσ 
δηλωθϋντεσ να εύναι παρόντεσ. Ελϋγχουν επύςησ αν η ενότητα που διδϊςκεται εκεύνη την 
ανταποκρύνεται ςτην προβλεπόμενη από το Αναλυτικό Πρόγραμμα και αν ο Εκπαιδευτόσ ό ο 
αναπληρωτόσ του εύναι ο ύδιοσ που αναφϋρεται για τη ςυγκεκριμϋνη ενότητα. Επιπλϋον  ελϋγχεται 
η ςυμπλόρωςη των ερωτημϊτων  ϋτςι όπωσ αυτϊ  παρουςιϊζονται ςτην «Έκθεςη Εποπτεύασ 
Προγρϊμματοσ Κατϊρτιςησ». Βαςικϊ ςημεύα που ελϋγχονται εύναι τα κϊτωθι: 

 
 

Έλεγχοσ ςτον τόπο υλοποίηςησ από θεωρητικήσ κατάρτιςησ (είτε ςε ΚΕΚ είτε ςτην 
επιχείρηςη) 

 Υφύςταται ςυμφωνητικό μεταξύ δικαιούχου και ΚΕΚ 
 Υπϊρχει ο απαραύτητοσ εξοπλιςμόσ (Η/Υ, projector κλπ) 
 Υπϊρχει το απαραύτητο λογιςμικό 
 Υπϊρχουν υποδομϋσ ΑΜΕΑ 
 Τηρεύται φϊκελοσ προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ με όλα τα απαραύτητα ϋντυπα, ϋγγραφα (π.χ. 

πιςτοποιήςεισ/ ςύμφωνη γνώμη ΕΟΠΠΕΠ, βιογραφικά εκπαιδευτών, εκπαιδευτικό υλικό, 
εκθέςεισ αξιολόγηςησ, αποδεικτικά δημοςιότητασ κλπ) 

 
Αν η υλοποίηςη γίνεται ςε αίθουςα τησ επιχείρηςησ 

 Υπϊρχει ϋγκριςη από το ΕΙΕΑΔ για χρόςη μη πιςτοποιημϋνησ αύθουςασ τησ επιχεύρηςησ 
 Η μη πιςτοποιημϋνη αύθουςα τησ επιχεύρηςησ πληρού τισ προδιαγραφϋσ του ΕΙΕΑΔ 

(ελέγχονται τα αναφερόμενα ςτην υπεύθυνη δήλωςη) 
 
Αν η υλοποίηςη γίνεται ςτο ΚΕΚ 

 Σε περύπτωςη κατϊρτιςησ ςε μιςθωμϋνη δομό ελϋγχεται η ύπαρξη 
 (α)  μιςθωτηρύου  
 (β) πιςτοπούηςησ του ΚΕΚ εκμιςθωτό 

 Βρύςκεται ςε ιςχύ η πιςτοπούηςη όλων των εμπλεκομϋνων ςτην κατϊρτιςη ΚΕΚ (δηλαδή 
ελέγχεται η πιςτοποίηςη και του ΚΕΚ φορέα υλοποίηςησ και του ΚΕΚ ςτην δομή του οποίου 
λαμβάνει  χώρα η υλοποίηςη) 
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Έλεγχοσ θεωρητικήσ κατάρτιςησ (είτε ςε ΚΕΚ είτε ςτην επιχείρηςη) 

 Έχει εγκαύρωσ υποβληθεύ η γνωςτοπούηςη ϋναρξησ και τα ςχετικϊ ϋντυπα ό υφύςταται 
πλόρησ ενημϋρωςη του ςυςτόματοσ παρακολούθηςησ 

 Υπϊρχει οριςμόσ υπευθύνου του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ  
 Έχουν τηρηθεύ οι όροι περύ πιςτοπούηςησ εκπαιδευτών (ελέγχεται κυρίωσ ότι ο κάθε 

εκπαιδευτήσ ή ο αναπληρωτήσ του διδάςκει μόνο την ειδικότητα για την οποία είναι 
πιςτοποιημένοσ ή αν έχει πάρει ςύμφωνη γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ) 

 Υπϊρχει και τηρεύται το ημερόςιο παρουςιολόγιο καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών 
 Οι παρόντεσ καταρτιζόμενοι ταυτύζονται με τουσ υπογρϊφοντεσ ςτο παρουςιολόγιο και τουσ 

δηλωμϋνουσ ςτο ςύςτημα παρακολούθηςησ του ΕΙΕΑΔ 
 Ο παρών εκπαιδευτόσ ταυτύζεται με τον αναφερόμενο ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα  ό τον 

δηλωμϋνο αναπληρωτό του ό αντικαταςτϊτη του 
 Υπϊρχει και τηρεύται το ωρολόγιο πρόγραμμα 
 Αντιςτοιχεύ το ελεγχόμενο διδαςκόμενο μϊθημα ςε αυτό του ωρολογύου προγρϊμματοσ 
 Έχει διανεμηθεύ εκπαιδευτικό υλικό 
 Υπϊρχει ϋγκριςη από το ΕΙΕΑΔ (εύτε περιγρϊφεται ςτο «Σχϋδιο» εύτε ϋχει εγκριθεύ με 

απόφαςη τησ αρμόδιασ επιτροπόσ) 
 Τηρούνται οι απαραύτητεσ προδιαγραφϋσ ςυςτόματοσ τηλεκατϊρτιςησ 
 Το εκπαιδευτικό υλικό ανταποκρύνεται απολύτωσ ςτο εγκεκριμϋνο ςχϋδιο κατϊρτιςησ και 

περιλαμβϊνει τισ θεματικϋσ ενότητεσ του προγρϊμματοσ  
 Το ΚΕΚ παρϋχει ςτουσ καταρτιζόμενουσ Τεχνικό Υποςτόριξη (Helpdesk)  

 
Έλεγχοσ πρακτικήσ άςκηςησ εντόσ  δομών του ΚΕΚ 

 Υπϊρχει και τηρεύται το ωρολόγιο πρόγραμμα 
 Υπϊρχει και τηρεύται το ημερόςιο παρουςιολόγιο καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών 
 Οι παρόντεσ καταρτιζόμενοι ταυτύζονται με τουσ υπογρϊφοντεσ ςτο παρουςιολόγιο και τουσ 

δηλωμϋνουσ ςτο ςύςτημα παρακολούθηςησ του ΕΙΕΑΔ 
 Ο παρών εκπαιδευτόσ ταυτύζεται με τον αναφερόμενο ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα  ό τον 

δηλωμϋνο αναπληρωτό του ό αντικαταςτϊτη του 
 Αντιςτοιχεύ το ελεγχόμενο διδαςκόμενο μϊθημα με αυτό του ωρολογύου προγρϊμματοσ 
 Το εργαςτόριο/ αύθουςα εύναι κατϊλληλα και επαρκώσ εξοπλιςμϋνα 

 
Έλεγχοσ πρακτικήσ άςκηςησ ςτην επιχείρηςη 

 Τηρεύται η ποςόςτωςη καταρτιζόμενοι / απαςχολουμϋνοι ςτην επιχεύρηςη 
 Υπϊρχει και τηρεύται το ωρολόγιο πρόγραμμα 
 Υπϊρχει και τηρεύται το ημερόςιο παρουςιολόγιο καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών 
 Οι παρόντεσ καταρτιζόμενοι ταυτύζονται με τουσ υπογρϊφοντεσ ςτο παρουςιολόγιο και τουσ 

δηλωμϋνουσ ςτο ςύςτημα παρακολούθηςησ του ΕΙΕΑΔ 
 Ο παρών εκπαιδευτόσ ταυτύζεται με τον αναφερόμενο ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα  ό τον 

δηλωμϋνο αναπληρωτό του ό αντικαταςτϊτη του 
 Αντιςτοιχεύ το ελεγχόμενο διδαςκόμενο μϊθημα με αυτό του ωρολογύου προγρϊμματοσ 
 Έχει δηλωθεύ επόπτησ πρακτικόσ ϊςκηςησ 
 Οι καταρτιζόμενοι αςκούνται (κατϊ την ώρα του ελϋγχου) ςτο αντικεύμενο τησ πρακτικόσ 

ϊςκηςησ 
 Υπϊρχει ςυμφωνητικό Συνεργαςύασ, ςε περύπτωςη υλοπούηςησ τησ πρακτικόσ ςε 

ςυνεργαζόμενη επιχεύρηςη.  

 Έχουν τηρηθεύ οι όροι περύ πιςτοπούηςησ εκπαιδευτών (Ελέγχεται κυρίωσ ότι ο κάθε 
εκπαιδευτήσ ή ο αναπληρωτήσ του διδάςκει μόνο την ειδικότητα για την οποία είναι 



 
 

ΜΕ ΣΗ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

 
Πορύςματα ελϋγχου που επιςημαύνουν παρεκκλύςεισ από τουσ όρουσ υλοπούηςησ, τύθενται υπόψη 
του Διοικητικού Συμβουλύου του ΕΙΕΑΔ, το οπούο αποφαςύζει την περικοπό μϋρουσ τησ 
χρηματοδότηςησ, ό την ακύρωςη του προγρϊμματοσ και επιςτροφό των αχρεωςτότωσ 
καταβληθϋντων ποςών. 

 

πιςτοποιημένοσ ή αν έχει πάρει ςύμφωνη γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ) 
 
 
 
Επιβεβαίωςη όρων δημοςιότητασ 

 Η δημοςιοπούηςη του προγρϊμματοσ πληρού του όρουσ του Καν. 1828/2006 (ςόματα 
ΕΕ/ΕΚΤ, κοινοτικό ςυμμετοχό κλπ) 

 Σε κϊθε ϋγγραφο (πχ εκπαιδευτικό υλικό, παρουςιολόγιο, βεβαύωςη ςυμμετοχόσ κλπ) που 
ςχετύζεται με τη δρϊςη υπϊρχει δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται ότι το ΕΠ 
ςυγχρηματοδοτόθηκε από το ΕΚΤ και την κοινοτικό ςυμμετοχό  

 

ε περίπτωςη που το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί 

 Υπϊρχει τελικό Αναλυτικό Έκθεςη Υλοπούηςησ του πραγματοποιηθϋντοσ προγρϊμματοσ 
κατϊρτιςησ. 

 Υπϊρχει ϋκθεςη αξιολόγηςησ των εκπαιδευτών, των καταρτιζομϋνων, των ςτόχων και των 
αποτελεςμϊτων του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ  


