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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ
ΩΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΚΑΕΠ)
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), στο πλαίσιο του Έργου «Επέκταση και
Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)», απευθύνει πρόσκληση προς
ενδιαφερόμενα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για υποβολή αίτησης για έγκρισή
τους ως Κέντρων Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) σε συγκεκριμένα
επαγγελματικά πεδία των πιο κάτω τομέων:








ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡTΙΣΗΣ
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ

Διαδικασία έγκρισης ΚΑΕΠ


Αίτηση για έγκριση ως ΚΑΕΠ μπορούν να υποβάλουν μόνο Πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ
ΚΕΚ που διαθέτουν ή έχουν συνάψει συμφωνία με μια ή περισσότερες Πιστοποιημένες
Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ), με εξειδίκευση σε τομείς ανάλογους με τα
Επαγγελματικά Πεδία στα οποία επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν για αξιολόγηση
επαγγελματικών προσόντων.



Η διαδικασία πιστοποίησης ΚΕΚ και ΔΕΚ διενεργείται στο πλαίσιο του Συστήματος
Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης (ΑξιοΠιστοΣυν).
Οι
πληροφορίες
για
το
ΑξιοΠιστοΣυν
βρίσκονται
στην
ιστοσελίδα
www.axiopistosyn.anad.org.cy.



Αιτήσεις από ενδιαφερόμενα πιστοποιημένα ΚΕΚ για έγκρισή τους ως ΚΑΕΠ (Έντυπο
ΕΠ1) υποβάλλονται σε συνεχή βάση. Κάθε αίτηση κατάλληλα συμπληρωμένη
υποβάλλεται ιδιοχείρως στα γραφεία της ΑνΑΔ ή με απευθείας κατάθεσή της στο
γραμματοκιβώτιο της ΑνΑΔ ή ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση Αναβύσσου 2, 2025
Στρόβολος, ή μέσω τηλεομοιοτύπου στον αριθμό 22428332.

Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της ΕΕ.



Φορείς που ήταν εγκεκριμένοι ως Εξεταστικά Κέντρα στο πλαίσιο του ΣΕΠ κατά την
31/3/2017 θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν ως ΚΑΕΠ καθ’ όλη τη διάρκεια της
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, αφού υπογράψουν σχετική συμφωνία με την
ΑνΑΔ, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι την 31/12/2017 θα πιστοποιηθούν ως ΚΕΚ και θα
διαθέτουν ή θα έχουν συνάψει συμφωνία με μια ή περισσότερες πιστοποιημένες ΔΕΚ, με
εξειδίκευση σε τομείς ανάλογους με τα Επαγγελματικά Πεδία στα οποία
δραστηριοποιούνται.

Περισσότερες πληροφορίες:
Ο Οδηγός Πολιτικής και Διαδικασιών, καθώς και όλα τα σχετικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα
στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή τηλεφωνήστε στο
τηλέφωνο 22390290.

