
 

 

InTheLoop4VET – Μνημόνιο 
Συμφωνίας: 

 

Συμμετοχή στο Δίκτυο των φορέων εφαρμογής του έργου 

InTheLoop4VET με σκοπό την παρακολούθηση της πορείας των 
αποφοίτων από τους παρόχους ΕΕΚ 

 

Το παρόν Μνημόνιο Συμφωνίας (ΜΣ) καθορίζει το σύνολο των κανόνων σχετικά με την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων (GDPR) κατά τη χρήση της βάσης δεδομένων για διαδραστικές 

αναφορές σχετικά με τον μηχανισμό ανατροφοδότησης που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου 

IntheLoop4VET του προγράμματος Erasmus+. Το παρόν Μνημόνιο Συμφωνίας παρέχει επίσης το 

πλαίσιο συνεργασίας, εγκαθιδρύει δίαυλο επικοινωνίας και καθορίζει συγκεκριμένες ρυθμίσεις 

εργασίας μεταξύ των υπογραφόντων μερών, τα οποία μοιράζονται ένα κοινό όραμα και την επιθυμία 

να βελτιώσουν τις χρήσεις της ανατροφοδότησης για την παρακολούθηση των αποφοίτων από 

τους παρόχους ΕΕΚ - με βάση τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, του κοινού 

συμφέροντος, της αμοιβαιότητας και της συμπληρωματικότητας. 

 

Το Μνημόνιο Συμφωνίας δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ "InTheLoop4VET", το 

οποίο στοχεύει στη βελτίωση των χρήσεων της ανατροφοδότησης με σκοπό την παρακολούθηση 

της μετεκπαιδευτικής πορείας των αποφοίτων από τους παρόχους ΕΕΚ, ως απάντηση στην ανάγκη 

των παρόχων ΕΕΚ να ενισχύσουν τις ικανότητές τους για ανεξάρτητη αυτοπροσαρμογή (αξιοποιώντας 

αποτελεσματικά τα πλεονεκτήματα της ευελιξίας, της πληροφόρησης της τοπικής αγοράς, της 

εγγύτητας με τις κοινότητες), μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης και επεξεργασίας των 

δεδομένων των αποφοίτων, στο πλαίσιο διαδικασιών ευθυγράμμισης με τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας. 

 

1. Βασική ιδέα  
 
Το παρόν Μνημόνιο Συμφωνίας σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ "InTheLoop4VET", το 

οποίο στοχεύει να ανταποκριθεί στην ανάγκη των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης να ενισχύσουν τις ικανότητές τους για ανεξάρτητη αυτοπροσαρμογή, βελτιώνοντας και 

διαδίδοντας τη χρήση των εργαλείων ανατροφοδότησης της παρακολούθησης της επαγγελματικής 

εξέλιξης των αποφοίτων. 

 

Τα ευρήματα της έρευνας στο πλαίσιο του έργου InTheLoop4VET αποκάλυψαν ότι, σύμφωνα με την 

τελική έκθεση "Χαρτογράφηση των μέτρων παρακολούθησης των αποφοίτων ΕΕΚ στα κράτη μέλη της 

ΕΕ" (2018) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάρχουν ακόμη τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν διαθέτουν 

κανένα μέτρο παρακολούθησης των αποφοίτων ΕΕΚ (Βουλγαρία, Κύπρος, Ελλάδα και Λετονία). Είναι 

ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα και τον αντίκτυπο των ιδρυμάτων ΕΕΚ να διαθέτουν συστήματα 

παρακολούθησης των αποφοίτων, ώστε να διατηρούν την παροχή δεξιοτήτων τους επικαιροποιημένη 

και ευθυγραμμισμένη με τις δεξιότητες που απαιτούνται από τη διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά 

εργασίας, προκειμένου να εξασφαλίζουν υψηλά ποσοστά απασχόλησης των συμμετεχόντων τους - 

ιδανικά κοντά στο 100%. Η παρακολούθηση των αποφοίτων, η γνώση των προορισμών τους και η 

λήψη των σχολίων τους σχετικά με το αν και πώς η συμμετοχή τους σε μαθήματα ΕΕΚ τους εξασφάλισε 

μια θέση στην αγορά εργασίας ή τους βοήθησε να προχωρήσουν σε περαιτέρω 

εκπαίδευση/κατάρτιση είναι η πιο αποτελεσματική και τεκμηριωμένη μέθοδος για την αξιολόγηση 

της επιτυχίας των προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ και την προσαρμογή τους σύμφωνα με τα γεγονότα 

https://intheloop4vet.eu/


 

και τις πληροφορίες σχετικά με τη ζήτηση και την προσφορά δεξιοτήτων. 

 

Εν ολίγοις, η παρακολούθηση της απασχόλησης των αποφοίτων ΕΕΚ αποτελεί σημαντικό δείκτη για τη 

χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, την αξιολόγηση της ποιότητας της κατάρτισης σε 

μεμονωμένα ιδρύματα και την πρόβλεψη των τομέων και των πεδίων εκπαίδευσης που θα έχουν 

ζήτηση στο μέλλον. 

 

 

2. Στόχοι και πεδίο εφαρμογής 
 

Ενώ ο κύριος στόχος του "InTheLoop4VET ΜΣ" είναι να διασφαλίσει ότι οι πάροχοι ΕΕΚ θα τηρούν το 

πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση της βάσης δεδομένων του έργου, 

το εν λόγω Μνημόνιο Συμφωνίας έχει επίσης ως στόχο να υποστηρίξει και να εξαπλώσει τη χρήση 

των μηχανισμών ανατροφοδότησης για την παρακολούθηση και τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), με τη 

δημιουργία μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα μπορούσε να φέρει σε 

επαφή βασικούς φορείς και ενδιαφερόμενους που εμπλέκονται στην παροχή τυπικής και μη 

τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: από τους παρόχους ΕΕΚ έως τα ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης- από τους φορείς χάραξης πολιτικής και τις δημόσιες αρχές έως τις ενώσεις εργοδοτών 

και εργαζομένων- από τους μαθητευόμενους και τους σπουδαστές έως τους ακαδημαϊκούς, 

επιστημονικούς και τεχνικούς ερευνητές. 

 

Τα υπογράφοντα μέρη συμφωνούν στην επιδίωξη των ακόλουθων κύριων στόχων: 

 Υποστήριξη περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην 

ανάπτυξη και χρήση εργαλείων και μηχανισμών ανατροφοδότησης παρακολούθησης 

αποφοίτων. 

 Προώθηση της ενσωμάτωσης των μεθόδων και εργαλείων ανατροφοδότησης 

παρακολούθησης αποφοίτων στις δικές τους εγκαταστάσεις καθώς και στο δίκτυο των 

συνεργατών τους. 

 

Με τον τρόπο αυτό, το μνημόνιο συμφωνίας του InTHeLoop4VET σκοπεύει να συμβάλει επίσης στις 

αρχές και τους στόχους που ορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως πιο πρόσφατα αναφέρεται σε 

δηλώσεις όπως η Διακήρυξη του Osnabrück (2020), η οποία προσδιορίζει την ποιοτική ΕΕΚ ως 

παράγοντα καινοτομίας και ανάκαμψης και βασικό θεμέλιο για την πράσινη, ψηφιακή και βιώσιμη 

ανάπτυξη, το Σύμφωνο για τις δεξιότητες (2020), πρωτοβουλία που προωθείται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για την αναβάθμιση και την επανεκπαίδευση του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού, 

ενσωματωμένη στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, υποστηρίζοντας την πράσινη και ψηφιακή 

μετάβαση, καθώς και τις στρατηγικές ανάπτυξης της βιομηχανίας και των ΜΜΕ. 

 

3. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων - GDPR (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679) 
 

α. Προστασία προσωπικών δεδομένων 
 

Το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 του 

Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων: 

 

 Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 Τα δεδομένα αυτά πρέπει να τυγχάνουν δίκαιης επεξεργασίας για καθορισμένους σκοπούς 

https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/freedoms/protection-personal-data_en#know-your-rights
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT


 

και βάσει της συγκατάθεσης του ενδιαφερομένου ή άλλης νόμιμης βάσης που προβλέπεται 

από το νόμο. Καθένας έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί και 

τον αφορούν, καθώς και το δικαίωμα διόρθωσής τους. 

 Η τήρηση των παρόντων κανόνων υπόκειται σε έλεγχο από ανεξάρτητη αρχή. 

 

Οι αρχές των χωρών της ΕΕ υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τον Χάρτη των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων μόνο όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ. Τα θεμελιώδη δικαιώματα προστατεύονται από 

το σύνταγμα της χώρας σας. 

 

Ο κανονισμός για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θέσπισε έναν Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας 

Δεδομένων (ΕΕΠΔ). Ο ΕΕΠΔ είναι ένας ανεξάρτητος φορέας της ΕΕ που είναι υπεύθυνος για την 

παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων προστασίας δεδομένων στα ευρωπαϊκά θεσμικά 

όργανα και για τη διερεύνηση καταγγελιών. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ο οποίος είναι 

υπεύθυνος για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των κανόνων προστασίας δεδομένων στα 

ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων διασφαλίζει ανεξάρτητα την 

εσωτερική εφαρμογή των κανόνων προστασίας δεδομένων σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων. 

 

 

β. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - GDPR  (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΕ) 2016/679) 

 

 

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών εκδόθηκε στις 27 Απριλίου 2016 και: 

 Θεσπίζει κανόνες σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 Προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων και ιδίως 

το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 Η ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης δεν 

περιορίζεται ούτε απαγορεύεται για λόγους που συνδέονται με την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Οι αρχές σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 5 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

(ΕΕ) 2016/679): 

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να: 

I. υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο νόμιμο, δίκαιο και διαφανή σε σχέση με το 

υποκείμενο των δεδομένων ("νομιμότητα, αμεροληψία και διαφάνεια"), 

II. συλλέγονται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε 

περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς αυτούς- η περαιτέρω 

επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς 

επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται, σύμφωνα με 

το άρθρο 89 παράγραφος 1, ασυμβίβαστη με τους αρχικούς σκοπούς ("περιορισμός του 

σκοπού"), 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/supervisor/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/supervisor/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/officer/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504


 

III. είναι επαρκείς, συναφείς και περιορισμένες στο αναγκαίο μέτρο σε σχέση με τους σκοπούς 

για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία ("ελαχιστοποίηση των δεδομένων"), 

IV. είναι ακριβή και, εφόσον είναι αναγκαίο, επικαιροποιημένα- πρέπει να λαμβάνεται κάθε 

εύλογο μέτρο ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι ανακριβή, λαμβανομένων 

υπόψη των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, να διαγράφονται ή να 

διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση ("ακρίβεια"), 

V. διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων για 

χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους 

οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα- τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 

εφόσον τα δεδομένα  υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για σκοπούς 

αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας 

ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1, με την επιφύλαξη της 

εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που απαιτούνται από τον 

παρόντα κανονισμό για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του 

υποκειμένου των δεδομένων ("περιορισμός της αποθήκευσης"), 

VI. υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που διασφαλίζει την κατάλληλη ασφάλεια των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη 

εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, με 

τη χρήση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων ("ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα"). 

VII. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1 και 

είναι σε θέση να αποδεικνύει τη συμμόρφωση προς αυτήν ("λογοδοσία"). 

 

 
Διαβάστε αναλυτικά: Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 

Απριλίου 2016 

 

4. Νομική φύση του Μνημονίου Συμφωνίας 
 

Με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας τους, τα υπογράφοντα μέρη συμφωνούν να σέβονται τους 

κανονισμούς του GDPR, ενώ παράλληλα δραστηριοποιούνται, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους και 

των διαθέσιμων πόρων τους, σε κοινούς τομείς που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες 

δραστηριότητες (συνεργασίας): 

 

 Συμβολή στην ανάπτυξη της βάσης δεδομένων αποτελεσμάτων προσαρμογής της παροχής 

ΕΕΚ. Η βάση δεδομένων θα είναι διαθέσιμη προς χρήση από κάθε εγγεγραμμένο 

ενδιαφερόμενο φορέα, ο οποίος θα έχει έτσι πρόσβαση σε δεδομένα που θα 

αντικατοπτρίζουν τα αποτελέσματα (π.χ. προτεινόμενες ή υλοποιημένες αλλαγές) της 

αυτοαξιολόγησης των παρόχων ΕΕΚ μέσω μηχανισμών παρακολούθησης και 

ανατροφοδότησης. 

 Η ευρεία διάδοση του ψηφιακού εργαλείου ανατροφοδότησης παρακολούθησης 

αποφοίτων του InTheLoop4VET με τους παρόχους ΕΕΚ, ώστε να τους βοηθήσει να 

βελτιώσουν την παρακολούθηση της απασχόλησης των αποφοίτων ΕΕΚ, αποτελεί σημαντικό 

δείκτη χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αξιολόγησης της ποιότητας της 

κατάρτισης σε μεμονωμένα ιδρύματα και πρόβλεψης των τομέων εκπαίδευσης που θα έχουν 

ζήτηση στο μέλλον. 

 Ενεργή συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια και εκδηλώσεις που αφορούν θέματα όπως η 

απασχόληση των αποφοίτων ΕΕΚ και μέθοδοι/εργαλεία για την αποτελεσματική 

παρακολούθηση αυτών των πολύτιμων δεδομένων. 

 Διευκόλυνση των συναντήσεων μεταξύ των υπογραφόντων μερών, για τη διερεύνηση 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504


 

δυνατοτήτων για κοινή έρευνα, δράσεις και έργα στον τομέα. 

 Αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων μεταξύ των υπογραφόντων μερών σχετικά 

με δημόσιες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσματικής 

χρήσης των εργαλείων και μηχανισμών ανατροφοδότησης παρακολούθησης των 

αποφοίτων. 

 Συνηγορία έναντι των φορέων χάραξης πολιτικής για την αύξηση και βελτίωση της χρήσης 

τέτοιων μεθόδων/εργαλείων.  

 Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που απορρέουν από την 

ενεργό χρήση των εργαλείων και μηχανισμών ανατροφοδότησης παρακολούθησης 

αποφοίτων. 

 

Το παρόν Μνημόνιο Συμφωνίας αποτελεί δήλωση προθέσεων και δεν δημιουργεί εφαρμόσιμα 

δικαιώματα ή υποχρεώσεις από τα υπογράφοντα μέρη. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναμένεται να 

εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους βάσει του παρόντος Μνημονίου Συμφωνίας με τις καλύτερες 

δυνατές προσπάθειες και με βάση τους διαθέσιμους πόρους τους. Το παρόν ΜΣ δεν τροποποιεί ή 

αντικαθιστά το δίκαιο της ΕΕ ή τους εθνικούς νόμους ούτε επηρεάζει διατάξεις άλλων πολυμερών ή 

διμερών συμφωνιών που ισχύουν και εφαρμόζονται στα μέρη. 

5. Υπογράφοντες 
 

Το παρόν Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ της σύμπραξης InTheLoop4VET και του υπογράφοντος 

μέρους θα τεθεί σε ισχύ μόλις το υπογράφον μέρος υπογράψει το παρόν έγγραφο ή υποβάλει το 

έντυπο που είναι διαθέσιμο σε αυτόν τον σύνδεσμο: https://forms.gle/MtVKwone6eLLLgfCA  

 

Για το υπογράφον μέρος 

 

Ονοματεπώνυμο: 

 

Θέση εργασίας/τομέας εξειδίκευσης:  

 

Οργανισμός: 

 

Χώρα: 

 

Υπογραφή: 

 
 
 

https://forms.gle/MtVKwone6eLLLgfCA

