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1. Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης,   

        Ενέργειας & Φυσικών Πόρων 
 
 

Το Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων είναι 

αρμόδιο ιδίως για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης, λειτουργίας, ελέγχου, μελετών 

και όλων των σχετικών διοικητικών και τεχνικών θεμάτων και ζητημάτων που 

αφορούν θέματα ανάπτυξης, ενέργειας, φυσικών πόρων, επενδύσεων και 

προστασίας περιβάλλοντος. 

 
Πιο αναλυτικά στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού ανήκουν : 

 Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού, λειτουργίας και  

θεωρημένων υπεύθυνων δηλώσεων έναρξης λειτουργίας καθώς και οι 

τροποποιήσεις αυτών κατά περίπτωση, σε βιομηχανικές & βιοτεχνικές 

εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες, ηλεκτρομηχανολoγικές 

εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, λατομεία αδρανών υλικών, σε μονάδες 

παραγωγής εκρηκτικών υλών καθώς και σε αποθήκες εκρηκτικών υλών και 

καψυλλίων (ανεξάρτητα από την εγκατεστημένη ισχύ και την αποθηκευτική 

ικανότητα). 

 Ο έλεγχος τεχνικού υπομνήματος και προϋπολογισμού καθώς και η θεώρηση 

σχεδιαγραμμάτων, τα οποία υποβάλλονται προκειμένου να χορηγηθούν οι 

ανωτέρω άδειες. 

 Ο τεχνικός έλεγχος και η ρύθμιση κάθε θέματος που ανακύπτει από τη λειτουργία 

των παραπάνω μονάδων, με σκοπό τη προστασία των εργαζομένων, των 

περιοίκων και του φυσικού περιβάλλοντος  και ειδικότερα: 

1. Η διενέργεια αυτοψίας, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από καταγγελία. 

2. Ο έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. 

3. Η επιβολή πρόσθετων όρων λειτουργίας των μονάδων & των 

περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας. 

 Η καταχώρηση της μελέτης ασφαλείας και η δημοσιοποίηση αυτής, ο έλεγχος και 

η επιβολή κυρώσεων στις μονάδες αρμοδιότητας του παρόντος Τμήματος, που η 

δραστηριότητά τους περικλείει κινδύνους από ατυχήματα μεγάλης έκτασης. 

 Απάντηση σε ερωτήματα πολιτών, Υπηρεσιών και καταγγελιών. 
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 Ο έλεγχος και η έκδοση πιστοποιητικών υδραυλικής  δοκιμασίας και παραλαβής 

ατμολεβήτων.  

 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) στην άδεια 

Εγκατάστασης-Λειτουργίας δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στον Ν.3982/2011 και 

κατατάσσονται στην κατηγορία Β σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012. 

 Επιπλέον, υπάλληλοι του Τμήματος συμμετέχουν: α) στο Κλιμάκιο Ελέγχου 

Ποιότητας Περιβάλλοντος, β) σε Π.Ο.Ε., γ) σε διάφορες Επιτροπές & δ) σε 

Διαγωνισμούς 

 
Ειδικότερα: 

ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  7 

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 

ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ  

6 

ΒΕΒΑΙΩΣΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Η ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

7 

ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 

1 

ΔΙΑΚΟΨΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2 

ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 10 

ΔΙΕΞΗΓΑΓΕ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 2 

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3 

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) 5 

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2 
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2. Τμήμα Εμπορίου 

 
 

α) Κ.Ν. 2190 / 20 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και Ν. 3419 / 05 «Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

 

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκουν : 

1) Η άσκηση εποπτείας και ο έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων 

Ανωνύμων Εταιρειών, 

2) Η χορήγηση βεβαιώσεων , αντιγράφων πράξεων και στοιχείων εκ του Αρχείου 

του πρώην Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών,   

3) Η έγκριση εγκατάστασης υποκαταστήματος αλλοδαπών Ε.Π.Ε. . 

 

Κατά το έτος 2014 και κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων το τμήμα :  

- Άσκησε εποπτεία και διενήργησε έλεγχο νομιμότητας επί πράξεων και 

στοιχείων Ανωνύμων Εταιρειών  τα οποία διαβιβάστηκαν από την αρμόδια 

υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητηρίου Ρεθύμνης,  

- Επέβαλε διοικητικά πρόστιμα ύψους 19.950,00 ευρώ για εκπρόθεσμη 

υποβολή πράξεων και στοιχείων Ανωνύμων Εταιρειών , 

- Χορήγησε βεβαιώσεις και αντίγραφα πράξεων και στοιχείων ,  

- Επίβλεψε την ψηφιοποίηση του αρχείου του πρώην Μητρώου Ανωνύμων 

Εταιρειών (πράξεις και στοιχεία 656 Ανωνύμων Εταιρειών και 8 

υποκαταστημάτων αλλοδαπών Ε.Π.Ε. καταχωρισμένα σε αυτό μετά την 

01.01.2007) . 

 

β) Αγορανομικός έλεγχος  - Τεχνικός έλεγχος  – Περιοδικός έλεγχος Μέτρων και 

Σταθμών έτους 2014      

 

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκουν:  

 Ο έλεγχος τιμών, η επάρκεια και η παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας της 

αγοράς  
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 η τήρηση των διατάξεων του Ν. 4177/8-8-2013 (Κανόνες ρύθμισης της αγοράς 

προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις) και της Α2-718/31-7-

2014 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης 

 Η επικοινωνία και ενημέρωση των καταναλωτών για θέματα αρμοδιότητας 

Υπουργείου Ανάπτυξης. 

 Η αποστολή στα Μ.Μ.Ε. δελτίων τύπου, μηνυμάτων και ανακοινώσεων για την 

ενημέρωση και την προστασία του καταναλωτή. 

 Η διενέργεια δειγματοληψιών και τεχνικών ελέγχων για την διακρίβωση της 

τήρησης των ισχυουσών διατάξεων για την προστασία του καταναλωτή. 

 

Κατά το έτος 2014 το Τμήμα Εμπορίου: 

 Πραγματοποίησε μέχρι σήμερα περίπου 120 αγορανομικούς ελέγχους σε 

επιχειρήσεις τροφίμων, χονδρικής και λιανικής πώλησης, καταστήματα εστίασης, 

ξενοδοχειακές μονάδες και κυλικεία σχολείων. 

 Επέβαλλε 1 μηνυτήρια αναφορά προς τον Εισαγγελέα, και διοικητικά πρόστιμα 

ύψους 13.000,00 ευρώ για παραβάσεις του Κώδικα Τροφίμων - Ποτών σύμφωνα 

με τη Ν.4177/8-8-2013 (Κανόνας Ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις) και των Α2-861/22-8-2013, Α2-713/31-7-2014. 

Αποφάσεων του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

 Διενήργησε είκοσι επτά (27) δειγματοληψίες, σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο 

του Κράτους. 

 

γ) Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης      

 

Στο πλαίσιο του συντονισμού των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με τον 

έλεγχο (ποιοτικό-υγειονομικό-αγορανομικό), για την προστασία του καταναλωτή,  

λειτουργεί  στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης το Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου 

Τροφίμων ζωικής και φυτικής προέλευσης. 

Το Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου (Μ.Κ.Ε.) Π.Ε. Ρεθύμνης συντονίζεται από τη 

Διεύθυνση Ανάπτυξης και  ενεργοποιείται, βάσει μηνιαίου προγραμματισμού, καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έτους για τακτικούς ελέγχους αλλά και σε έκτακτες περιπτώσεις 

(καταγγελίες κλπ.), κατά τις πρωινές, απογευματινές & βραδινές ώρες. 
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Στο Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου συμμετέχουν υπάλληλοι των παρακάτω 

υπηρεσιών:  

1. Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης (Τμήμα Εμπορίου) 

2. Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ρεθύμνης (Τμήμα 

Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Τμήμα Κτηνιατρικής) 

3.  Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης (Τμήμα 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου) 

4. Αστυνομικού Τμήματος Ρεθύμνης 

 

Κατά τη χρονική περίοδο από 1/1/2014 μέχρι 10/12/2014 το Μ.Κ.Ε. πραγματοποίησε 

εκατό τριάντα επτά (137) ελέγχους. 
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3. Τμήμα Επαγγέλματος 
 
Το Τμήμα Επαγγέλματος είναι αρμόδιο για την έκδοση και χορήγηση κάθε 

κατηγορίας και ειδικότητας άδειας άσκησης επαγγέλματος και βεβαιώσεων 

αναγγελίας, σε χειριστές μηχανημάτων τεχνικών έργων, ηλεκτρολόγους, 

υδραυλικούς, ψυκτικούς, μηχανικούς τεχνικών εγκαταστάσεων, οξυγονοκολλητές, 

ηλεκτροσυγκολλητές, τεχνικούς εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων 

κ.λ.π.. 

Κατά το τρέχον έτος και μέχρι 25-11-2014, προκύπτουν οι άδειες και βεβαιώσεις 

αναγγελίας που αναφέρονται αναλυτικά κατά κατηγορία - ειδικότητα στον 

συνημμένο πίνακα. 

Να σημειωθεί ότι λόγω της έναρξης ισχύος νέας νομοθεσίας για το σύνολο των 

τεχνικών και τεχνικών, δεν διεξάγονταν εξετάσεις για την απόκτηση σχετικών αδειών 

άσκησης επαγγέλματος από τον Σεπτέμβριο του 2013 έως και τον Ιούλιο του 2014, 

αναμένοντας διευκρινήσεις. Οι εξετάσεις γίνονται πλέον στην έδρα της Περιφέρειας 

Κρήτης στο Ηράκλειο, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. 

Επιπλέον, υπάλληλοι της υπηρεσίας μας προέβησαν σε ελέγχους (5 συνολικά) 

«Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών», όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του Ν. 

3982/2011 και επέβαλαν κυρώσεις, όπου απαιτούνταν.  

 

Οι άδειες και βεβαιώσεις αναγγελίας που χορηγήθηκαν αναφέρονται αναλυτικά,  ανά 

κατηγορία – ειδικότητα, στον παρακάτω πίνακα: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ 7 

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΙ 5 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΨΥΚΤΙΚΟΙ 9 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ 
ΥΓΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ 

ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ 1 

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ 8 
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ 3 

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 52 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 2 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ 

18 

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ 11 

1
ης

 ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ 60 

2
ης

 ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ 1 

3
ης 

ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ 7 

4
ης

 ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ  

Γ’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ 

15 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ 6 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΤΑΙΝΙΩΝ 

 

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 

 

Δ’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ 

16 

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ  

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ 8 

1
ης

 ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ 8 

2
ης

 ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ 8 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1
η
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

2 

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7 

2η
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7 

3
η
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7 

4
η
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2 

ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ  2 

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ  Β’ ΤΑΞΗΣ 7 

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ Α’ ΤΑΞΗΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ   

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ Β’ ΤΑΞΗΣ  

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ Α’ ΤΑΞΗΣ  

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 12 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Β’ & Α’ 84 
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4. Τμήμα Δια Βίου        
Μάθησης, Παιδείας & 
Απασχόλησης/ 
Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης 

 
4.1 Προγράμματα που υλοποιήθηκαν 
 

4.1.1 Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες –   ΤοπΕΚΟ 

Τοπικό σχέδιο δράσης : «Ολοκληρωμένες δράσεις για την ένταξη στην 
αγορά εργασίας κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ρεθύμνου» 

 
Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο των πέντε δράσεων κατάρτισης ΤοπΕΚΟ 

(Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες) αποτελούν δράση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»,  το 

οποίο σχεδίασε και διαχειρίζεται το «Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας». 

Αντικείμενο τους  ήταν η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με 

στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους 

ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών 

αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων σε συγκεκριμένες και 

οριοθετημένες γεωγραφικές περιοχές. 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΤοπΕΚΟ ήταν ότι για κάθε τοπικό σχέδιο δράσης 

το οποίο αφορά μια συγκεκριμένη και οριοθετημένη περιοχή, δημιουργείται μια 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη στην οποία συμμετείχαν ως εταίροι, φορείς του δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ) αν και στο γενικότερο νομικό 

πλαίσιο είναι αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οργανώνεται και 

λειτουργεί βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α) και έχει ως μοναδικό 

αντικείμενο την εκτέλεση του τοπικού σχεδίου δράσης. 

Στο Νομό Ρεθύμνου συνεργάστηκαν όλοι οι Δήμοι του καθώς και διάφοροι άλλοι 

φορείς για την δημιουργία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ 

 

ΚΚέέννττρροο  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  

ΚΚααττάάρρττιισσηηςς  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  

ΕΕννόόττηηττααςς  ΡΡεεθθύύμμννηηςς  ––  

ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΚΚρρήήττηηςς    

  

((ΚΚ..ΕΕ..ΚΚΑΑ..ΠΠ..ΕΕ..ΡΡ..--  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  

ΚΚρρήήττηηςς)) 

http://www.topeko.akomm.gr/gr/news/new1.html
http://www.topeko.akomm.gr/gr/news/new1.html
http://www.topeko.akomm.gr/gr/news/new1.html
http://www.topeko.akomm.gr/media/editor/File/4019-2011%20nomos_koin_oik.pdf
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ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ» και όρισαν ως συντονιστή εταίρο το Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  Ο.Τ.Α. 

Με αυτό το σχήμα υπέβαλλαν τοπικό σχέδιο δράσης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ». 

Η πράξη αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση ενεργειών και δράσεων, που στόχο 

έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ατόμων ευπαθών κοινωνικά 

ομάδων βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και της τοπικής αγοράς 

εργασίας της περιοχής παρέμβασης που είναι η περιοχή εντός των γεωγραφικών 

ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. 

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο του σχεδίου, υλοποίησε πέντε 

(5) προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στα οποία συμμετείχαν 100 

ωφελούμενοι. Ειδικότερα: 

1. «Εξειδικευμένες Δεξιότητες Η/Υ α/α 1», 145 ωρών για 20 ωφελούμενους με 

πιστοποίηση μέσω αναγνωρισμένων προτύπων πιστοποίησης (ΟΕΕΚ).  

2. «Εξειδικευμένες Δεξιότητες Η/Υ α/α 2» 145 ωρών για 20 ωφελούμενους.  

3.  «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική Οικονομία», 145 ωρών για 

20 ωφελούμενους.  

4. «Κατάρτιση Στελεχών κατ΄ οίκον Φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθεια», 

145 ωρών για 20 ωφελούμενους.  

5. «Συντηρητές Κήπων και Αστικού Πρασίνου» 145 ωρών για 20 ωφελούμενους.  
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4.1.2 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – 

Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης),  ως φορέας εκπαίδευσης 

Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ, συνέχισε τη συνεργασία με τη N.E. Ρεθύμνου 

TEE /TΔK, που αφορούσε τη διενέργεια εκπαιδευτικών κύκλων για όλα τα  

προγράμματα Ενεργειακών Επιθεωρητών, Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων 

Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού. 

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών αποτελεί προϋπόθεση για τη 

χορήγηση Οριστικών Αδειών για Ενεργειακούς Επιθεωρητές (με δεκαετή ισχύ), όπως 

προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 και της 192/31-10-2011 ΚΥΑ 

«Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β΄). 

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΕΚΑ 

(287/28.11.2011), όσοι Προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές, είτε διπλωματούχοι 

μηχανικοί, ή πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικοί με 

αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας επιθυμούν να αποκτήσουν 

Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίων ή Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης ή 

Εγκαταστάσεων Κλιματισμού (με προϋπόθεση να διαθέτουν τουλάχιστον διετή 

αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/ και επιστημονική εμπειρία) καλούνται να  

παρακολουθήσουν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  σε πιστοποιημένους από 

το ΥΠΕΚΑ φορείς εκπαίδευσης: 

(α) Επιθεωρητές Κτιρίων (60 ώρες) 

(β) Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης (30 ώρες) 

(γ) Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού (30 ώρες) 
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Το έτος 2014 υλοποιήθηκε ένα (1) εκπαιδευτικό πρόγραμμα Επιθεωρητών Κτιρίων, 

το οποία παρακολούθησαν 25 μηχανικοί ενώ συνολικά από το ξεκίνημα της δράσης 

(2012) έχουν υλοποιηθεί επτά (7) εκπαιδευτικά προγράμματα το οποία 

παρακολούθησαν 161 μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων. 

 

  

 

4.1.3 Εθελοντικά Ανοικτά προγράμματα  

Στο πλαίσιο του εθελοντισμού υλοποιήθηκαν πέντε προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης που αναφέρονταν σε: ΄ 

1. Βασικές δεξιότητες Η/Υ. Τρία (3) προγράμματα 

2. Εξειδικευμένες δεξιότητες. Ένα (1) πρόγραμμα 

3. Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας. Ένα (1) πρόγραμμα 

4. Συμβουλευτική. Ένα (1) πρόγραμμα 

Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων Η/Υ οι καταρτιζόμενοι είχαν τη 

δυνατότητα να πιστοποιήσουν τη γνώση τους και να αποκτήσουν το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό. 

Συνολικά τα προγράμματα παρακολούθησαν 105 συμπολίτες μας  
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4.1.4 Εισαγωγική εκπαίδευση εργαζομένων στην Π.Ε. Ρεθύμνης, στο πλαίσιο  του 

προγράμματος κοινωφελούς εργασίας 
 

Στο πλαίσιο ενημέρωσης και εκπαίδευσης εργαζομένων στο πρόγραμμα της 

κοινωφελούς εργασίας στην Π.Ε Ρεθύμνης διεξήχθησαν τρία εκπαιδευτικά 

προγράμματα διάρκειας 18 ωρών το κάθε ένα, (οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 

τρείς ομάδες)  προκειμένου οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν και να εκπαιδευθούν 

για τις βασικές αρχές λειτουργίας, τις διοικητικές διαδικασίες και διεργασίες στο 

Δημόσιο Τομέα. Εκπαιδευτές στα εκπαιδευτικά προγράμματα ήταν στελέχη της ΠΕ 

Ρεθύμνης και το πρόγραμμα παρακολούθησαν 100 άτομα.    

 

4.1.5  Προγράμματα κατάρτισης «Νέων Αγροτών» 

Τα προγράμματα γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης για τους Νέους Αγρότες 

είναι ενταγμένα στις Πράξεις 1,2 και 3 «Επαγγελματική Κατάρτιση 

Αυτοαπασχολούμενων στον Πρωτογενή Τομέα (Νέοι Γεωργοί)», Άξονες 

Προτεραιότητες 4,5 και 6 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρωπίνου 

Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), 

και είναι διάρκειας 150 ωρών, με θέματα τη Φυτική και Ζωική Παραγωγή. Το Κέντρο 

Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας 

Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), ολοκλήρωσαν δεκατρία (13) 

προγράμματα νέων αγροτών συνολικά 1.950 ωρών κατάρτισης που αναφέρονταν 

στην Ζωική και Φυτική Παραγωγή. 
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Τα προγράμματα υλοποίησε το ΚΕΚΑΠΕΡ μετά από σχετική ανάθεση του ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ  που είναι και ο φορέας διαχείρισης και παρακολούθησης των παραπάνω 

προγραμμάτων. Συνολικά τα παρακολούθησαν 325 Nέες και Nέοι Aγρότες. 

Μετά το τέλος των εκπαιδεύσεων οι νέες και νέοι αγρότες συμμετείχαν σε 

αξιολόγηση και τους χορηγήθηκε βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία είναι 

απαραίτητη για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων τους στο πρόγραμμα νέων 

γεωργών και την είσπραξη του υπολοίπου του πριμ 1ης εγκατάστασης. 
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4.1.6 VOUCHER/Τουρισμού  
 

   
Στη δράση του ΣΕΤΕ και της ΕΕΔΕ [συνδικαιούχοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του 

Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α)], που έχουν αναλάβει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο 

«Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του 

τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών», υλοποιήθηκε μικτό πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο 

«ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών και ειδικών ομάδων, τουριστικών επιχειρήσεων». 

 

  

 

 

 

4.1.7 Ευρωπαϊκά προγράμματα 

 

α) «Psychodrama as tool in education» 

 
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – 

Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), ως επικεφαλής εταίρος, 
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συμμετέχει σε διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο του τομεακού προγράμματος 

Leonardo da Vinci (LdV), Δράση «Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας» του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης. Εθνική Αρχή παρακολούθησης του 

προγράμματος είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ). 

Το σχέδιο έχει στόχο να ενδυναμώσει τις επαγγελματικές / εκπαιδευτικές 

δεξιότητες και να υποστηρίξει τους εκπαιδευτές ενηλίκων της επαγγελματικής 

κατάρτισης για να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες που απαιτούνται για την 

εφαρμογή της μεθόδου του ψυχοδράματος στη διδακτική πρακτική τους, μέσω της 

ανάπτυξης ενός προγράμματος κατάρτισης, με βάση τις πραγματικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες τους. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνεται έμφαση στη μετάβαση από τις 

‘γνώσεις’  στις ‘ικανότητες’ και από τη διδασκαλία στη μάθηση, θέτοντας τον 

εκπαιδευόμενο στο κέντρο.  

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν έξι εταίροι από τέσσερεις χώρες (Ελλάδα. Ιταλία, 

Πολωνία και Ισπανία). Ειδικότερα επικεφαλής εταίρος είναι το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ενώ συμμετέχουν το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (Ελλάδα),  το ΕST Lifelong Learning Center (Πολωνία),  Centro 

Machiavelli S.r.L (Ιταλία), το ALECOP S. COOP (Ισπανία) και το Bielskie Stowarzyszenie 

Artystyczne Teatr Grodzki (Πολωνία) ως συνεργαζόμενος εταίρος. 

Το έργο έχει διάρκεια δύο ετών και θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2015, 

οπότε και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα στην τελική συνάντηση που θα 

πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο.   

Στο πλαίσιο του σχεδίου έχουν ολοκληρωθεί η έρευνα αναφορικά με την 

εφαρμογή του Ψυχοδράματος στις συμμετέχουσες χώρες, τα modules, τo Curriculum 

και το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος. Στην παρούσα φάση 

προετοιμαζόμαστε για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος το οποίο πρέπει 

να έχει ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι του 2015. Το σχέδιο ολοκληρώνεται με την 

τελική συνάντηση στο Ρέθυμνο και την παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων. 
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β) «MMWD» (Αξιοποιώντας τη Μετανάστευση για την Ανάπτυξη) 

To ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΗ συμμετείχε στις συζητήσεις που διεξήχθησαν στο 

πλαίσιο  υλοποίησης του έργου «Αξιοποιώντας τη μετανάστευση για την Ανάπτυξη – 

Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης - MMWD» μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας 

Κρήτης που ήταν και ο κύριος εταίρος στο παραπάνω σχέδιο. Το έργο εντάσσεται στο 

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης («South East 

Europe»). Το «MMWD» είναι έργο στρατηγικής σημασίας. Σχεδιάστηκε στο πλαίσιο 

της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020 («Ευρώπη 2020») προκειμένου να υποστηρίξει τον 

στρατηγικό σχεδιασμό των Περιφερειών. Ειδικότερα, έχει ως στόχο να ενισχύσει την 

ικανότητα των Περιφερειών να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν στρατηγικά τις 
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συνέπειες που επιφέρουν οι πληθυσμιακές μεταβολές –κυρίως της εσωτερικής και 

εξωτερικής μετανάστευσης - στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην αγορά εργασίας και στις 

κοινωνικές ανάγκες, με απώτερο σκοπό την «έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη» των περιοχών τους.  

 

 

 

4.2 Προγράμματα που υλοποιούνται (συνεχιζόμενα) ή έχει εγκριθεί η 
υλοποίησή τους 

 

α) Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων 
Εντός του 2014 υλοποιήθηκαν εννέα (9) προγράμματα, τα οποία παρακολούθησαν 

170 απασχολούμενοι στο χώρο της εστίασης.   

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε άτομο μιας επιχείρησης τροφίμων που έρχεται 

με οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα “απλός χειριστής τροφίμων”. 

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόμενο σε θέματα 

βασικών αρχών στην υγιεινή των τροφίμων, έτσι ώστε αυτός να αποτελέσει ένα υγιές 

και ασφαλές κρίκο στην τροφική αλυσίδα. Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται με 

μέριμνα και υποχρέωση των καταρτιζόμενων  καθώς και των επιχειρήσεων.  

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη δυνατότητα πιστοποίησης από τον ΕΦΕΤ, μετά 

από συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις, οι οποίες θα ορισθούν σε χρόνο και τόπο από 

τον ΕΦΕΤ.  
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β)  ΛΑΕΚ 1-25 / ΟΑΕΔ (Σε συνεργασία με την  Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο 
Ξένιος Ζευς», το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου & το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Ρεθύμνου) 
 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – 

Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-Περιφέρειας Κρήτης), υλοποιεί έντεκα (11) 

προγράμματα κατάρτισης σε συνεργασία με την Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων 

«Ο Ξένιος Ζευς», το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου και το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων 

και Υπαλλήλων Συναφών Επαγγελμάτων, στο πλαίσιο του ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την 

Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση) 1-25 & 0,45% του ΟΑΕΔ. 

Τα προγράμματα αφορούν:  

 Ρώσικα 

 Ρώσικα για προχωρημένους 

 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων – HACCP 

 Διοίκηση Τουριστικών καταλυμάτων 

 Ιταλικά 

 Βασικές Δεξιότητες Η/Υ 

 Εξειδικευμένες Δεξιότητες Η/Υ 

 Γερμανικά για προχωρημένους 

 Παραδοσιακή Κουζίνα-Μαγειρική 

 Γαλλικά  

 Επικοινωνία, συμπεριφορά, διαχείριση παραπόνων στο τουριστικό περιβάλλον 

 
Συνολικά θα εκπαιδευτούν 275 εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα.  
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γ) Εκπαίδευση επαγγελματιών Υγείας-Πρόνοιας-Εκπαίδευσης για τον Έλεγχο και την 

Πρόληψη της Κακοποίησης – Παραμέλησης των Παιδιών  

  
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης- 

Περιφέρειας Κρήτης υλοποιεί την Ενέργεια 5: Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας-

Πρόνοιας-Εκπαίδευσης διάρκειας 90 ωρών στο πλαίσιο της Πράξης «Σχέδιο 

συνολικής ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στην πόλη του Ρεθύμνου με στόχο την 

πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης 

ανηλίκων»[Κωδικός MIS 375809] το πρόγραμμα «Εκπαίδευση επαγγελματιών  Υγείας-

Πρόνοιας-Εκπαίδευσης για τον Έλεγχο και την Πρόληψη της Κακοποίησης – 

Παραμέλησης των Παιδιών» 

 

 

δ) Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 8             
Περιφέρειες Σύγκλισης 
Στο πλαίσιο του ανοιχτού δημόσιου διεθνή  διαγωνισμού  για την επιλογή αναδόχων 

της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ». Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Αριθ. Διακήρυξης 1/2012, Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, εγκρίθηκε 

το πρόγραμμα «Αγρότης-Υπεύθυνος Αγροτουριστικής Μονάδας, το οποίο πρόκειται 

να υλοποιηθεί άμεσα. 

 

ε) Επίσκεψη εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του ERASMUS+ 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ και ειδικότερα στη δράση  Μαθησιακή 

Κινητικότητα Ατόμων εγκρίθηκε η συνεργασία με το εκπαιδευτικό ίδρυμα ΙΙS 

STATISTA  ALDO MORO της Ιταλίας για την επίσκεψη εκπαιδευτικών στο Ρέθυμνο για 

την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων.  
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στ) «PaTiVET» 

 Λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλές χρήσεις του Ψυχοδράματος στην Εκπαίδευση, το 

«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (ΚΕΚΑΠΕΡ-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ)» σε συνεργασία με το «Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την 

Απασχόληση», το Centro Machiavelli στην Φλωρεντία και τη Δ/νση Β’ βάθμιας 

εκπαίδευσης Χανίων θα προχωρήσει στην υλοποίηση διακρατικής εκπαιδευτικής 

τοποθέτησης στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+ στην Φλωρεντία, με σκοπό 

την παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου από εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ για τη 

χρήση των βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας. Το σεμινάριο θα διαρκέσει έξι (6) 

ημέρες, Το επιμορφωτικό σεμινάριο έχει τίτλο «Το ψυχόδραμα ως εργαλείο στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση».  

 

4.3 Διοικητικά θέματα 
 

 Έκδοση αποφάσεων για πραγματοποίηση σχολικών περιπάτων και εκπαιδευτικών 

εκδρομών μαθητών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Έκδοση βεβαιώσεων εισηγητών – εκπαιδευτών  εργαζομένων στην υπηρεσία   μας, 

καθώς και πιστοποιητικών παρακολούθησης προγραμμάτων 

 Τρέχοντα διοικητικά θέματα 

 

4.4      Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης 
 

Ο φορέας μας συμμετείχε στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. Πρακτική Άσκηση είναι η ευκαιρία, που δίνεται για την 

ενίσχυση των ακαδημαϊκών γνώσεων και της επαγγελματικής ανάπτυξης, στηρίζοντας 

τον προσωπικό σχεδιασμό κάθε φοιτητή, για ένταξη του στην αγορά εργασίας. Ο 

όρος Πρακτική Άσκηση χρησιμοποιείται προκειμένου να περιγράψει μια περίοδο 

εργασίας κατά την οποία, κάποιος ασχολείται σε ένα φορέα με σκοπό την απόκτηση 

εμπειρίας στον εργασιακό χώρο σε συγκεκριμένη δραστηριότητα που σχετίζεται με 

τις ακαδημαϊκές σπουδές του και τους προσωπικούς του στόχους. 

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι συγχρηματοδοτούμενο έργο κατά 25% από 

εθνικούς πόρους και κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ). 
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4.5     Άλλες δραστηριότητες 
 

ΔΙΚΤΥΟ AREPO 

 Παρακολούθηση και υποστήριξη Δικτύου AREPO. Στήριξη του δικτύου και 

συνεχή ενημέρωση της Περιφέρειας Κρήτης αναφορικά με τις εξελίξεις σε 

επίπεδο Ε.Ε. Συμμετοχή στην 1η Ετήσια Ολομέλεια του δικτύου στις Βρυξέλλες.  

 

 Συμμετοχή στην οργάνωση και υλοποίηση της Γιορτής Κρητικής Διατροφής 

2014, που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου σε συνεργασία με 

το Δήμο Ρεθύμνου και συμμετέχοντες παραγωγούς παραδοσιακών προϊόντων 

της Π.Ε Ρεθύμνης. 

 
 Ενημέρωση και παρακολούθηση Ιστοσελίδας www.kekaper.gr. 

 Επισκέψεις ξένων αντιπροσωπειών στις δομές του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ (Ιταλίας, Λιθουανίας, κ.ά) 

 Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης για την 

«Πιστοποίηση Προϊόντων Καλαθιού Κρήτης» 

 Συμμετοχή στη Ομάδα Εργασίας της Π.Ε Ρεθύμνης για την «Καλάθι των 

Προϊόντων Κρήτης» 

 Συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης για θέματα Παιδείας, Διά Βίου 

Μάθησης και Απασχόλησης κ. Παναγιώτη Σημαντηράκη.  

 

http://www.kekaper.gr/
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2014  

   
 Συμμετοχή στο Thessaloniki Job Festival στις 6 & 7 Δεκεμβρίου 2014 στο 

Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Θεσσαλονίκης/ 

«Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» και το Skywalker.gr. 

Στο φεστιβάλ διερευνήθηκαν τάσεις και δυνατότητες του ενεργού οικονομικού 

πληθυσμού και ιδιαίτερα των νέων, για Προσωπική Ανάπτυξη, Εργασία, 

Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Επιχειρηματικότητα, Αυτοαπασχόληση και 

Κοινωνική Δράση. Επίσης, παρουσιάστηκαν πρακτικά θέματα όπως η σύνταξη 

ενός σωστού βιογραφικού, η σημασία των social media στην αναζήτηση 

εργασίας, η επιτυχημένη συνέντευξη, που μπορούν να δώσουν σημαντική 

ώθηση στην προσπάθεια κάθε νέου για αναζήτηση εργασίας και επαγγελματική 

ανάπτυξη.  

Η διημερίδα περιλάμβανε: πάνελ, workshop, παρουσιάσεις, infopoints φορέων 

της κοινωνικοοικονομικής ζωής, σημεία ζύμωσης και προβληματισμού για το 

παρόν και το μέλλον της εργασίας, της εκπαίδευσης και της 

επιχειρηματικότητας, καθώς και καλλιτεχνικά  δρώμενα.  

Συγκεκριμένα οι δράσεις του Thessaloniki Job Festival, στις οποίες συμμετείχε 

με παρουσιάσεις το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ήταν: 

α) Πρόγραμμα Netspot (Αίθουσα «Νερού» του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, 

Κυριακή 7/12/2014) 

Παρουσίαση του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας 

Ρεθύμνης - Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ)  

 Ιστορικό, τρέχουσες δράσεις κ.ά. 

 Σύντομη ανάλυση της παρούσας κατάστασης της εκπαίδευσης ενηλίκων 

στην Ελλάδα (επικεντρωθήκαμε στο βαθμό συμμετοχής των πολιτών σε  

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, 

στην ποιότητα και στα αποτελέσματα των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς 

και στις κρατικές πολιτικές που συνδέονται με αυτά τα ζητήματα). 

 Προτάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων 

επαγγελματικής κατάρτισης και προώθησης στην αγορά εργασίας. 

http://www.skywalker.gr/
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β) Πρόγραμμα Λόγος & Αντίλογος (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, Κυριακή 7/12/2014) 

 
Θεματική, «Άνεργος χωρίς προϋπηρεσία ψάχνει» 

 
 Προγράμματα «Voucher» 

 

 

 

 

Στόχος της Π.Ε Ρεθύμνης είναι η διεύρυνση του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, 

με τη δημιουργία παραρτημάτων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης 

(Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου), προκειμένου να:  

 Δοθεί η δυνατότητα της ευρύτερης διάχυσης γνώσης σε συγκεκριμένες ομάδες του 

πληθυσμού της Περιφέρειας Κρήτης.  

 Να απορροφηθούν κονδύλια, μέσω της ανταγωνιστικότητας, της βελτίωσης  του 

διεκδικητικού πλαισίου αλλά και της ποιότητας, για υλοποίηση περισσότερων 

δράσεων Κατάρτισης και συμβουλευτικής περιφερειακής εμβέλειας, διακρατικών 

συνεργασιών και συμμετοχής σε πρωτοβουλίες εθνικού και κοινοτικού επιπέδου, 

ενδυναμώνοντας και καθιστώντας το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, σ’ ένα 

ισχυρό πόλο Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης.  


