
 

  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Α/Α Πακέτα εργασίας Επί μέρους ενέργειες 

   

1.  Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προγράμματος Επιμόρφωσης. Επικοινωνία με την Διευθύντρια για την σύνταξη του 
Τεχνικού Δελτίου. 

Κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης στη Γραμματεία 
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

2.  Συμβούλιο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Έγκριση Τεχνικού Δελτίου Προγράμματος  

3.  Πρυτανικό Συμβούλιο Έγκριση Τεχνικού Δελτίου Προγράμματος 

4.  Προβολή Δημοσιότητα και Δικτύωση Ανάρτηση του Προγράμματος στην Ιστοσελίδα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
για υποβολή  Αιτήσεων των ενδιαφερόμενων για 
εκπαίδευση. 

5.  Επιτροπή Ερευνών ΕΛΚΕ Κατάθεση του Τεχνικού Δελτίου του Προγράμματος και 
αποσπάσματα πρακτικών των εγκρίσεων συμβουλίων, από 
την Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στον ΕΛΚΕ. 

 Έγκριση από την Ε.Ε. του ΕΛΚΕ. 

6.  Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού ΕΛΚΕ - κωδ. Έργου Υποβολή των εντύπων του ΕΛΚΕ στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για 
διαβίβαση στο ΕΛΚΕ. 

Άνοιγμα Λογαριασμού ΕΛΚΕ - κωδ. Έργου  

7.  Στελέχωση Διδασκόντων Επιλογή διδασκόντων από το Μητρώο Εκπαιδευτών. 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τον  ΕΛΚΕ σε 
περίπτωση που δεν καλύπτονται τα απαιτούμενα προσόντα 
από τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εκπαιδευτών. 

8.  Επιλογή υποψηφίων εκπαιδευόμενων από Ε.Υ. Σύνταξη πρακτικού Επιτροπής  επιλογής των υποψηφίων, 
από τον Ε.Υ. 

9.  Κατάθεση προκαταβολών τελών Εκπαίδευσης η το 
συνολικό ποσό. 

Επικοινωνία του Ε.Υ. με τους επιλεγέντες για επιμόρφωση να 
ενημερωθούν για την κατάθεση των τελών εκπαίδευσης. 

10.  Αναθέσεις ΕΛΚΕ Σύνταξη των ονομαστικών καταστάσεων των διδασκόντων 
από τον Ε.Υ. και κατάθεση στη Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Έλεγχος - υπογραφή των ονομαστικών καταστάσεων από 
Διευθύντρια και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Συμβουλίου 
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και διαβίβαση στον ΕΛΚΕ. 

Σύνταξη συμβάσεων από τον ΕΛΚΕ και υπογραφή αρμοδίως. 

11.  Υποβολή  προϋπολογισμών στη Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Υποβολή Προϋπολογισμών από τον Ε.Υ. στη Γραμματεία 
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Τα έντυπα του ΕΛΚΕ και το έντυπο 
προϋπολογισμού του Τεχνικού Δελτίου) 

Έλεγχος - υπογραφή των παραπάνω προϋπολογισμών από 
Διευθύντρια και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Συμβουλίου 
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και διαβίβαση στον ΕΛΚΕ.  

12.  Υλοποίηση Προγράμματος Παρακολούθηση από τον Ε.Υ.  η υλοποίηση του 
προγράμματος σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο. 

13.  Αξιολογήσεις Αξιολόγηση Επιμορφωμένου από Ε.Υ. 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεχνικό Δελτίο. 

Συμπλήρωση του Εντύπου αξιολόγησης από τους 
εκπαιδευόμενους, για το Πρόγραμμα και τους Διδάσκοντες . 



 

 

14.  Έκθεση υλοποίησης προγράμματος Κατάθεση έκθεσης υλοποίησης προγράμματος από τον Ε.Υ.  

Έγκριση από την Διευθύντρια Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

15.  Εντολές πληρωμών κατάθεση στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Υποβολή από τον Ε.Υ. των Εντολών πληρωμής στη 
Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Έλεγχος και έγκριση των εντολών πληρωμής από τον 
Αναπληρωτή Πρόεδρο και την Διευθύντρια του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

Υποβολή των εντολών πληρωμής στον ΕΛΚΕ από την 
Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

16.  Έκδοση Πιστοποιητικών Αποστολή από τον Ε.Υ. στη Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τα 
εξής: 

i. Ονοματική κατάσταση των εκπαιδευομένων που 
παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς το 
πρόγραμμα ,με την αντίστοιχη στήλη των τελών 
εκπαίδευσης που έχει καταβάλει ο καθένας και το 
ποσό που υπολείπεται σε περίπτωση που δεν το έχει 
καταβάλει . 

ii. Έκθεση υλοποίησης του Προγράμματος 

iii. Βεβαίωση υλοποίησης του Προγράμματος, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας 
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθώς και τα προβλεπόμενα στο 
Τεχνικό Δελτίο. 

iv. Τα φύλλα αξιολόγησης του Προγράμματος από τους 
εκπαιδευόμενους. 

v. Υπογεγραμμένα αντίγραφα παρουσιολογίων των 
Εκπαιδευομένων για τη δια ζώσης διδασκαλία. Σε 
περίπτωση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 
αποδεικτικό παρακολούθησης από την πλατφόρμα. 

vi. Πίνακα με τα ονόματα των Διδασκόντων και τις ώρες 
διδασκαλίας. 

vii. Βεβαίωση από τον Ειδικό Λογαριασμό με τα 
ονοματεπώνυμα των εκπαιδευομένων ότι έχουν 
εξοφληθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις τους. 

viii. Απολογισμός του κύκλου του προγράμματος 
υπογεγραμμένος από τον Ε.Υ. 

ix. Αντίγραφο συνολικού απολογισμού του έργου από 
τον ΕΛΚΕ υπογεγραμμένος από τον Ε.Υ. 

x. Κατόπιν παραλαβής όλων των παραπάνω έκδοση και 
διανομή των πιστοποιητικών στους 
εκπαιδευόμενους του προγράμματος από την 
Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 
 

17.  Πληρωμή Διδασκόντων Η Πληρωμή των Διδασκόντων από τον ΕΛΚΕ. 


