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Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2019 
 

Κανονισμός Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 

1. Εισαγωγή 

 

Αντικείμενο του παρόντος είναι η δημιουργία ενός Κανονισμού, στον οποίο 

περιγράφονται οι ελάχιστες απαιτήσεις  διαρκούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης 

των μελών της ΕΑΕ. 

Σε συνέπεια με το καταστατικό της και με τον τον Κανονισμό Επαγγελματικής 

Επάρκειας, η Ε.Α.Ε με το παρόν ρυθμίζει θέματα που αφορούν τη συνεχιζόμενη 

επιστημονική ενημερότητα και επαγγελματισμό των μελών της.  

 

 

2. Σκοπός του K.Σ.Ε.Κ. 

 

Ο Κ.Σ.Ε.Κ. έχει ως αντικειμενικό σκοπό τον ορισμό ενός πλαισίου που προωθεί την 

διαρκή βελτίωση των γνώσεων και της επαγγελματικής ικανότητας των μελών της 

Ε.Α.Ε και τη διασφάλιση της επαγγελματικής επάρκειας. Σύμφωνα με τον κώδικα 

επαγγελματικής δεοντολογίας, τα μέλη της Ε.Α.Ε, μεταξύ άλλων, οφείλουν να 

ενημερώνονται και να επιμορφώνονται συνεχώς, ώστε να βελτιώνουν τις θεωρητικές 

και πρακτικές γνώσεις τους, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών που 

προσφέρουν.  Ειδικά τα μέλη της ΕΑΕ που είναι κάτοχοι τίτλου CERA οφείλουν να 

επιμορφώνονται και ειδικά για θέματα σχετικά με την πιστοποίηση αυτή. Ο Κ.Σ.Ε.Κ. 

υλοποιεί τις υφιστάμενες απαιτήσεις του κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας των 

μελών της Ε.Α.Ε.. 

Σκοπός του παρόντος είναι να παρέχει την κατάλληλη πληροφόρηση στα μέλη της 

Ε.Α.Ε., όσον αφορά: 

 τις ελάχιστες απαιτήσεις σε ώρες επιμόρφωσης για κάθε έτος  

 τις θεματικές ενότητες/ γνωστικά αντικείμενα που προσμετρώνται  

 την διάκριση της επιμόρφωσης ανάλογα με την ποιότητα των ωρών και την 

δυνατότητα αντικειμενικής απόδειξης 

 την διαφοροποίηση των απαιτήσεων ανά κατηγορία μέλους 

 την διαδικασία ενημέρωσης της Ε.Α.Ε. σχετικά με τη συμμόρφωση του 

μέλους 

 τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης με την πολιτική 
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3. Τροποποιήσεις  

 

Ο κανονισμός τροποποιείται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Α.Ε. εφόσον κρίνεται 

απαραίτητο και τηρείται πίνακας επιγραμματικής καταγραφής των τροποποιήσεων.  

 

 

4. Συμμόρφωση με τον Κ.Σ.Ε.Κ. 

 

Προκειμένου για τη συμμόρφωσή τους με τον Κ.Σ.Ε.Κ., τα μέλη θα πρέπει να 

καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις επιμόρφωσης όπως αυτές ορίζονται στην 

παράγραφο “Μονάδες Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης”. Τα μέλη οφείλουν να 

δηλώνουν την συμμόρφωσή τους με την Κ.Σ.Ε.Κ. ετησίως, σύμφωνα με όσα 

περιγράφονται στην παράγραφο “Εποπτεία”. 

Οι απαιτήσεις Σ.Ε.Κ. αφορούν όλα τα τακτικά (FHAS) καθώς και τα συνδεδεμένα 

(AHAS) μέλη .  Τα νέα μέλη υπόκεινται στις απαιτήσεις του παρόντος το έτος που 

έπεται του έτους απόκτησης της ιδιότητας μέλους. 

 

 

5. Μονάδες Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 

Τα μέλη θα πρέπει να συμπληρώνουν 30 Μονάδες Σ.Ε.Κ. σε περιόδους δύο ετών 

(Διετής κύκλος CPD). Κάθε μονάδα αντιστοιχεί σε 50 λεπτά της ώρας.  

 

 Τουλάχιστον 20 μονάδες θα πρέπει να προκύπτουν από επιμορφωτικές 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την επαγγελματική δραστηριότητα του 

κάθε μέλους. Οι μονάδες θεωρείται ότι σχετίζονται με την επαγγελματική 

δραστηριότητα του κάθε μέλους αν διευρύνουν ή εμβαθύνουν τις 

επαγγελματικές γνώσεις του μέλους και είναι απαραίτητες για την εκτέλεση 

των τρεχόντων καθηκόντων του ή αφορούν σε έναν καινούριο ρόλο που το 

μέλος προτίθεται να αναλάβει στο μέλλον. Μπορεί να αφορούν σε τεχνικές 

γνώσεις (πχ. Αναλογιστικά, μαθηματικά, ανάπτυξη υποδειγμάτων, 

κανονιστικό πλαίσιο, νομοθεσία) ή σε μη τεχνικές γνώσεις (πχ. Τάσεις 

αγοράς, τεχνολογικές εξελίξεις). Οι κάτοχοι τίτλου CERA οφείλουν να 

συμπληρώνουν τουλάχιστον 10 μονάδες σχετικές με τον τίτλο αυτό.  

 

 Το πολύ 10 μονάδες μπορούν να αφορούν επιχειρηματικές και διοικητικές 

ικανότητες. 

 

Τα μέλη θα πρέπει να συμπληρώνουν κατ’ ελάχιστο 20 από το σύνολο των 30 

μονάδων συμμετέχοντας σε οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες θεωρείται η συμμετοχή σε: 
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 Συνέδρια ή επιμορφωτικά σεμινάρια οργανωμένα από επαγγελματικούς ή 

εκπαιδευτικούς φορείς είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου. 

Διευκρινίζεται ότι εσωτερικά σεμινάρια εταιριών, που γίνονται με σκοπό την 

επιμόρφωση του προσωπικού τους και τελούνται χωρίς την συμμετοχή 

εξωτερικού κοινού, δεν εμπίπτουν στις οργανωμένες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες για τις ανάγκες αυτού του κανονισμού. 

 Συμμετοχή σε τεχνικές επιτροπές.  

 Επιτυχή εξέταση σε σχετικό θέμα για την απόκτηση άλλου επαγγελματικού ή 

εκπαιδευτικού τίτλου 

Τα μαθήματα/εξετάσεις/σεμινάρια που είναι ευρέως διαδεδομένα και 

επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα θα περιλαμβάνονται σε μία λίστα, 

μαζί με τις μονάδες που καλύπτουν, που ανανεώνει η επιτροπή εξετάσεων όποτε 

κρίνει σκόπιμο. 

Στα συνέδρια, σεμινάρια τα οποία οργανώνονται ή γίνονται υπό την αιγίδα της Ε.Α.Ε., 

ο αριθμός των μονάδων θα ανακοινώνεται εκ των προτέρων από την ίδια επιτροπή. 

Σε περίπτωση που κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται στη 

λίστα της επιτροπής εξετάσεων, το μέλος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει προς 

αξιολόγηση τη δραστηριότητα αυτή στην επιτροπή εξετάσεων μαζί με το γνωστικό 

αντικείμενο και τη διδακτέα ύλη και η επιτροπή θα προτείνει στο ΔΣ, την προσθήκη 

ή μη της δραστηριότητας αυτής στη λίστα καθώς και τις μονάδες που θα 

προσμετρούνται. 

Η λίστα σε ισχύ θα περνάει την έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Α.Ε. 

 

6. Εποπτεία 

 

Κάθε μέλος με δική του ευθύνη οφείλει να ενημερώνει τη βάση δεδομένων στον 

διαδικτυακό τόπο της ΕΑΕ με τις σχετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και την 

αντιστοιχία τους σε μονάδες Σ.Ε.Κ. Η καταληκτική ημερομηνία καταχώρησης των 

δεδομένων για κάθε διετή κύκλο αναφοράς είναι η 31η Ιανουαρίου του επομένου 

έτους. Η πληροφορία σχετικά με τη συμμόρφωση του κάθε μέλους όπως αναφέρεται 

στην παράγραφο 7 θα βασίζεται στα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί ως την 

καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης και θα ανανεώνεται την 1η Φεβρουαρίου του 

επομένου έτους του κάθε διετούς κύκλου CPD. 

 

7. Συνέπειες 

 

Η Ε.Α.Ε. θα παρέχει πληροφορία σχετικά με τη συμμόρφωση του κάθε μέλους με τις 

απαιτήσεις του Κ.Σ.Ε.Κ. Η πληροφορία θα παρέχεται κατόπιν σχετικής έγκρισης του 

μέλους. Για νέα μέλη που επανεγγράφονται στην Ε.Α.Ε. μετά από προηγούμενη 

διαγραφή τους θα θεωρείται ότι συμμορφώνονται εφόσον καλύψουν τις ελάχιστες 

απαιτήσεις επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια του έτους που έπεται του έτους 
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επανεγγραφής τους.   Για μέλη που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του 

Κ.Σ.Ε.Κ. κατά τη διάρκεια ορισμένου έτους, θα θεωρείται ότι συμμορφώνονται 

εφόσον καλύψουν τις ελάχιστες απαιτήσεις επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια του 

επομένου έτους. 

 

8. Μεταβατικά μέτρα 

 

Για την καλύτερη και πιο ομαλή εφαρμογή του παρόντος, ο Κ.Σ.Ε.Κ. θα τεθεί σε πλήρη 

εφαρμογή από την 1.1.2021. Για την εξοικείωση όμως των μελών μέχρι την ανωτέρω 

ημερομηνία, από την 1.1.2019, τα μέλη καλούνται να καταγράφουν τις ώρες με βάση 

την παράγραφο “Εποπτεία” εκπληρώνοντας  τις υποχρεώσεις τους με βάση το σχέδιο 

κατωτέρω 

 

 2019-2020 : 15 μονάδες 

 Διετείς κύκλοι 2021-2022+: 30 μονάδες  

       

Για το διάστημα που θα ισχύει το μεταβατικό μέτρο, δεν έχει εφαρμογή η 

παράγραφος “Συνέπειες”. Το πρώτο έτος που θα γίνει αναφορά στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Ε.Α.Ε. σχετικά με τη συμμόρφωση των μελών θα είναι το έτος 2023 

για τον κύκλο CPD 2021-2022. 


