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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

Σχέδια ΠΕ, ΠΕΖ, ΠΣΣ: Αλλαγές προνοιών για προγράμματα με 
ημερομηνία έναρξης από 1/1/2023

Έγκριση προγραμμάτων
κατάρτισης

• Αλληλοσυσχετιζόμενα
στοιχεία προγράμματος

• Εκπαιδευτής

Υλοποίηση προγραμμάτων 
κατάρτισης

• Διαχείριση αλλαγών σε στοιχεία 
εφαρμογής προγράμματος

• Κύρια ευρήματα από επιτόπιους ή 
εξ αποστάσεως ελέγχους
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΠΕ, ΠΕΖ, ΠΣΣ

Υποβολή αιτήσεων για Α΄ Εξάμηνο 2023 μέχρι 15/10/2022:
Μόνο μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑνΑΔ Ερμής

Για προγράμματα κατάρτισης με ημερομηνία έναρξης από 
1/1/2023

Ισχύουν:

• Nέο Θεματολόγιο 2023 – 2024 για Σχέδια ΑνΑΔ

• Νέοι Οδηγοί Πολιτικής και Διαδικασιών για ΠΕ, ΠΕΖ, ΠΣΣ
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ΚΥΡΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΠΕ, ΠΕΖ, ΠΣΣ

• Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, διεκπεραίωση όλων των
λειτουργιών ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «Ερμής»
περιλαμβανομένης της συμπλήρωσης παρουσιολογίου ηλεκτρονικά

• Έγκριση όλων των συμμετεχόντων από ΚΕΚ (πριν συμπληρωθεί 25%
διάρκειας προγράμματος) μέσω του συστήματος «Ερμής»

• Αιτήματα για τροποποιήσεις για την εφαρμογή προγράμματος
- Αιτήματα με έγκριση ΑνΑΔ: μέθοδος κατάρτισης, εκπαιδευτή

(α) υποβολή τουλάχιστον 3 εργάσιμες μέρες προηγουμένως
(β) υποβολή μέχρι 3 αιτημάτων

- Αλλαγές με απλή ενημέρωση μέσω συστήματος «Ερμής», χωρίς έγκριση
ΑνΑΔ (ημερομηνίες, ώρες συναντήσεων, ΔΕΚ, χώρος κατάρτισης, γλώσσα)

• Υποβολή αίτησης για καταβολή χορηγήματος από ΚΕΚ
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΠΕ
• Δυνατότητα συμμετοχής πέραν των 10 εργοδοτουμένων από μία 

επιχείρηση – χωρίς επιχορήγηση 
• Δυνατότητα συμμετοχής πέραν των 8 ανέργων – χωρίς 

επιχορήγηση
• Προϋπόθεση για επιχορήγηση: ελάχιστος αριθμός 

συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς  το πρόγραμμα: 6
(τουλάχιστον 4 εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων/οργανισμών)

• Συμμετέχοντες βάσει της εγκριθείσας περιγραφής υποψηφίων –
Σε αντίθετη περίπτωση πιθανόν να μην καταβληθεί το χορήγημα 
για το πρόγραμμα

• Η συμμετοχή εργοδοτουμένων του ΚΕΚ δεν επιχορηγείται 5
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΠΕΖ (1)

• Καινοτομικό θέμα βάσει Θεματολογίου 2023-2024

• Ανάγκη κατάρτισης: αναφέρεται το καινοτομικό στοιχείο του
θέματος που προσφέρει το πρόγραμμα

• To θέμα να αφορά:
- Nέο προϊόν, υπηρεσία ή μεθοδολογία, ή
- Υφιστάμενο προϊόν, υπηρεσία ή μεθοδολογία με αλλαγές στα

κύρια χαρακτηριστικά του
- Υφιστάμενο προϊόν, υπηρεσία ή μεθοδολογία με νέα χρήση
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΠΕΖ (2)

• Προηγούμενη δραστηριοποίηση ΚΕΚ: υλοποίηση προγραμμάτων
κατάρτισης εγκεκριμένων από ΑνΑΔ: 300 ώρες τα τελευταία 10
χρόνια (εξαιρούνται ΚΕΚ με έγκριση ΠΕΖ από ΑνΑΔ)

• Ενδοεπιχειρησιακό μέρος:
- ελάχιστη διάρκεια: 4 ώρες
- μέθοδος κατάρτισης: κατά πρόσωπο
- περίοδος υλοποίησης: 4 μήνες από την λήξη του ιδρυματικού μέρους

• Ποσοστό παρακολούθησης για επιτυχή συμμετοχή:
75% διάρκειας ιδρυματικού μέρους
90% διάρκειας ενδοεπιχειρησιακού μέρους
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΠΕΖ (3)

• Επανέγκριση ιδίου προγράμματος κατάρτισης: μέχρι 4 φορές
• Δυνατότητα συμμετοχής πέραν των 3 εργοδοτουμένων από μία 

επιχείρηση – χωρίς επιχορήγηση 
• Προϋπόθεση για επιχορήγηση: ελάχιστος αριθμός 

συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα: 8
• Συμμετέχοντες βάσει της εγκριθείσας περιγραφής υποψηφίων –

Σε αντίθετη περίπτωση πιθανόν να μην καταβληθεί το  
χορήγημα για το πρόγραμμα

• Η συμμετοχή εργοδοτουμένων του ΚΕΚ δεν επιχορηγείται 
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΠΣΣ

• Κατά την έγκριση και εφαρμογή κάθε προγράμματος:
- Η πιστοποίηση του ΚΣΚ ως ΚΕΚ να είναι σε ισχύ
- Η πιστοποίηση της ΔΕΚ να είναι σε ισχύ

• Προϋπόθεση για επιχορήγηση: ελάχιστος αριθμός 
συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς  το πρόγραμμα: 6

• Συμμετέχοντες βάσει της εγκριθείσας περιγραφής υποψηφίων –
Σε αντίθετη περίπτωση πιθανόν να μην καταβληθεί το 
χορήγημα για το πρόγραμμα
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ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (1)

Κύρια στοιχεία που χρήζουν προσοχής:
• Τίτλος: σύντομος

περιεκτικός
να αντανακλά το περιεχόμενο και τα υπόλοιπα στοιχεία

• Ανάγκη κατάρτισης:
- απαντά στο ερώτημα «γιατί χρειάζεται να γίνει το πρόγραμμα

κατάρτισης;»
• Ανάγκη κατάρτισης ΠΕΖ:

- αναφέρεται το καινοτομικό στοιχείο του προγράμματος και
γιατί χρειάζεται αυτή η κατάρτιση 10
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ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (2)

Κύρια στοιχεία που χρήζουν προσοχής:
• Στόχοι: γνώσεις

δεξιότητες
στάσεις

Διατυπώνονται με κατάλληλα ρήματα
Παραδείγματα διατύπωσης παρατίθενται στον Οδηγό

Ρεαλιστικοί στόχοι: συνάδουν με το περιεχόμενο
και άλλα στοιχεία
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ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (3)

Κύρια στοιχεία που χρήζουν προσοχής:
• Περιγραφή υποψηφίων: ομοιογενής ομάδα επαγγελμάτων

παρόμοιο γνωσιολογικό υπόβαθρο

• Περιεχόμενο κατάρτισης: Αναλυτικό
Άμεση σχέση με στόχους
Αναφορά σε θεωρητική ή πρακτική
κατάρτιση
Ροή και λογική αλληλουχία θεμάτων
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ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (4)

ΠΕΖ
• Ενδοεπιχειρησιακό μέρος:

- Σαφής διατύπωση στόχων και περιγραφής προσέγγισης
- Θέματα: ικανοποιούν εξειδικευμένες ανάγκες και σχετίζονται

με το περιεχόμενο του ιδρυματικού μέρους

Αναμένεται να καταλήγει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα όπως π.χ.
Πλάνο ενεργειών, Εντοπισμός και καταγραφή θεμάτων για
χειρισμό κλπ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ (1)

ΠΕ και ΠΣΣ
Κριτήρια Εκπαιδευτή: Προσόντα, Επαγγελματική πείρα, 

Εκπαιδευτική ικανότητα/πείρα 
• Επαγγελματική πείρα: Σχετική με το θέμα του

προγράμματος

- Αναφέρεται με σαφήνεια στο βιογραφικό σημείωμα του 
εκπαιδευτή η πείρα σχετική με το θέμα

- Απαραίτητη η επικαιροποίηση του βιογραφικού 
σημειώματος από τον κάθε εκπαιδευτή 14
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ (2)

ΠΕΖ (υποβάλλεται ξεχωριστό βιογραφικό σημείωμα)

Κριτήρια: Προσόντα, Εκπαιδευτική, Επαγγελματική και
Συμβουλευτική πείρα

• Εκπαιδευτική πείρα:    
Σχετική με το θέμα του προγράμματος

• Επαγγελματική και Συμβουλευτική πείρα
Διεθνής και σχετική με το θέμα του προγράμματος

Αναφέρεται με σαφήνεια στο βιογραφικό σημείωμα του 
εκπαιδευτή η πείρα σχετική με το θέμα
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Έγκαιρη ενημέρωση ΑνΑΔ για οποιαδήποτε αλλαγή 
Μη έγκαιρη ενημέρωση ΑνΑΔ:

• Πιθανές σοβαρές επιπτώσεις όπως

- απόσυρση έγκρισης προγράμματος
- μη καταβολή χορηγήματος κλπ

• Ευθύνη του ΚΕΚ η έγκαιρη ενημέρωση ΑνΑΔ
• Ευθύνη του ΚΕΚ η καταλληλότητα του προσωπικού του 

που διαχειρίζεται σχετικά θέματα 16
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ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥΣ Ή 
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ (1)

Συχνά ευρήματα από επιτόπιους έλεγχους - Επισημάνσεις
• Μη τήρηση ωρολογίου προγράμματος

- ώρα έναρξης – λήξης, ώρα και διάρκεια διαλείμματος

Υποχρέωση για τήρηση του ωρολογίου
Αποδεκτή μικρή απόκλιση μέχρι 15΄ σε περίπτωση ελέγχου

• Μη ορθή συμπλήρωση παρουσιολογίου
- Λανθασμένα στοιχεία (τίτλο, ημερομηνίες κλπ)
- Μη συμπληρωμένα στοιχεία συμμετεχόντων, υπογραφές συναντήσεων

Υποχρέωση για ορθή συμπλήρωση όλων των στοιχείων του
προγράμματος και των συμμετεχόντων, υπογραφή από τους
συμμετέχοντες για προηγούμενες συναντήσεις
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ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥΣ  Ή 
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ (2)

Συχνά ευρήματα από εξ αποστάσεως ελέγχους

• Συμμετέχοντες δεν έχουν ενεργοποιημένη κάμερα

• Δεν προβάλλεται ζωντανή εικόνα από την κάμερα του ΗΥ

• Συμμετέχοντες παρακολουθούν από τον ίδιο ΗΥ

• Συμμετέχοντες ασχολούνται με άλλα θέματα
π.χ. εργάζονται ταυτόχρονα, διακινούνται, οδηγούν κλπ
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Δυσκολίες καταρτιζομένων στην ΕΑΗΜ:
• Πιθανόν να μην υπάρχει αφοσίωσή τους στην κατάρτιση

(μη κατάλληλες συνθήκες στον χώρο τους, π.χ. χώρος εργασίας,
προσωπικός χώρος μη απομονωμένος κλπ)

Η ορθή υλοποίηση προγράμματος είναι υποχρέωση του ΚΕΚ:
• Υποχρέωση για ανεμπόδιστη επικοινωνία όλων μέσω εικόνας, ήχου

και γραπτών μηνυμάτων – Απαίτηση όπως οι καταρτιζόμενοι έχουν
ενεργοποιημένη κάμερα, με ζωντανή εικόνα

• Υποχρέωση για ξεχωριστό ΗΥ από κάθε συμμετέχοντα
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Τηλέφωνο εξυπηρέτησης κοινού: 22390300

• Ιστοσελίδα: www.anad.org.cy

➢ Οδηγοί Πολιτικής και Διαδικασιών των Σχεδίων

➢ Οδηγός Πολιτικής και Διαδικασιών για τα ΚΕΚ

➢ Διαδικτυακή πύλη Ερμής
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