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ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 

Η Ειδικό Τπηρεςύα Εφαρμογόσ υγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαώ-

κό Κοινωνικό Σαμεύο (ΕΤΕ/ ΕΚΣ) τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Διαχεύριςησ Κοινοτικών και 

ϊλλων Πόρων του Τπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ  ενερ-

γώντασ ωσ Δικαιούχοσ, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΥΕΚ 267/Α), 

αναλαμβϊνει την υλοπούηςη τησ δρϊςησ με τύτλο «Επιταγό ειςόδου ςτην αγορϊ ερ-

γαςύασ για ϊνεργουσ νϋουσ ηλικύασ ϋωσ 29 ετών». 

Η δρϊςη χρηματοδοτεύται από το ΕΠ «Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρουσ 

τησ Ελλϊδασ και τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ (Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο). 

κοπόσ τησ δρϊςησ εύναι η επύτευξη μιασ δομημϋνησ πορεύασ ειςόδου των νεοειςερ-

χόμενων ϊνεργων νϋων ςτην αγορϊ εργαςύασ, η οπούα δυνητικϊ καταλόγει ςτην το-

ποθϋτηςό τουσ ςε θϋςεισ απαςχόληςησ ςε επιχειρόςεισ του ιδιωτικού τομϋα τησ οι-

κονομύασ.  

το πλαύςιο τησ δρϊςησ θα υλοποιηθεύ μύα ολοκληρωμϋνη δϋςμη παρεμβϊςεων που 

θα περιλαμβϊνει:  

 Πρόγραμμα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ 80 ωρών 

 Πρακτικό ϊςκηςη ςε επιχειρόςεισ του ιδιωτικού τομϋα τησ οικονομύασ διϊρ-

κειασ 500 ωρών (5 μόνεσ).  

 Τπηρεςύεσ υποςτόριξησ κατϊ τη διϊρκεια τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ 

 Επιχορόγηςη τησ επιχεύρηςησ που προβαύνει ςτην πρόςληψη του ωφελουμϋ-

νου αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ. Η εν λόγω επιχορόγηςη  

αφορϊ ςτην κϊλυψη του μη μιςθολογικού κόςτουσ του ωφελούμενου  για 

χρονικό διϊςτημα ενόσ (1) ϋτουσ από την πρόςληψη και θα αποτελϋςει αντι-

κεύμενο ϊλλησ πρόςκληςησ. 

Η κατϊρτιςη θα παραςχεθεύ από παρόχουσ κατϊρτιςησ που θα εκδηλώςουν ενδια-

φϋρον και θα εγγραφούν ςτο «Μητρώο Παρόχων» τησ παρούςασ. 

Κϊθε ϊνεργοσ που θα εκδηλώςει ενδιαφϋρον, εφ’ όςον επιλεγεύ βϊςει των κριτηρύ-

ων και τησ διαδικαςύασ που περιγρϊφεται ςτην παρούςα, θα εγγραφεύ ςε «Μητρώο 

Ωφελουμϋνων» και θα παραλϊβει την «Επιταγό Ειςόδου  ςτην αγορϊ εργαςύασ», η 

οπούα θα του δώςει τη δυνατότητα να λϊβει υπηρεςύεσ ςυνεχιζόμενησ επαγγελματι-

κόσ κατϊρτιςησ (θεωρύα και πρακτικό). 

Σο φυςικό αντικεύμενο των προγραμμϊτων κατϊρτιςησ (θεωρύα και πρακτικό) θα 

πρϋπει να ϋχει ολοκληρωθεύ μϋχρι τισ 31/3/2015. 

Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ τησ δρϊςησ ανϋρχεται ςτο ποςό των 163.450.000€ εκ 

των οπούων το ποςό των 87.473.756€ θα διατεθεύ ςτισ 8 Περιφϋρειεσ ύγκλιςησ, το 

ποςό των 71.607.719€ θα διατεθεύ ςτισ 3 Περιφϋρειεσ ταδιακόσ Εξόδου και το ποςό 

των 4.368.525€ θα διατεθεύ ςτισ 2 Περιφϋρειεσ ταδιακόσ Ειςόδου. 

υνολικϊ αναμϋνεται να ωφεληθούν 45.000 ϊνεργοι νϋοι ηλικύασ από 18 μϋχρι 29 

ετών, εκ των οπούων: 
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 20.000 θα εύναι απόφοιτοι Πανεπιςτημύων /ΣΕΙ  

 25.000 θα εύναι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτερο-

βϊθμιασ εκπαύδευςησ. 
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Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Εθνικόσ Οργανιςμόσ Πιςτοπούηςησ Προςόντων και Επαγγελματικού 

Προςανατολιςμού 

ΕΠΑΝΑΔ Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-

2013» 

ΕΔΕΚ Ενιαύο ύςτημα Διαχεύριςησ Ενεργειών Κατϊρτιςησ 

ΕΠΑ Εθνικό τρατηγικό Πλαύςιο Αναφορϊσ 

ΕΤΕ/ ΕΚΣ Ειδικό Τπηρεςύα Εφαρμογόσ υγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών 

από το Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο 

ΕΤΔ ΕΠΑ-

ΝΑΔ 

Ειδικό Τπηρεςύα Διαχεύριςη του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ «Α-

νϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» 

ΚΑΤΑ Κωδικόσ Αριθμόσ Τποβολόσ Αύτηςησ υμμετοχόσ 

ΚΤΑ Κοινό Τπουργικό Απόφαςη 

ΟΑΕΔ Οργανιςμόσ Απαςχόληςησ Εργατικού Δυναμικού 

ΑΕΙ υμβούλιο Αναγνώριςησ Επαγγελματικόσ Ιςοτιμύασ Σύτλων Σριτο-

βϊθμιασ Εκπαύδευςησ 

ΑΕΠ υμβούλιο Αναγνώριςησ Επαγγελματικών Προςόντων 

ΣΕΙ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
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1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ  

1.1 Οριςμοί 

Για τη διευκόλυνςη τησ κατανόηςησ των βαςικών εννοιών του ςυςτόματοσ «επιτα-

γών ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ» καθώσ και ϊλλων εννοιών τησ παρούςασ πρό-

ςκληςησ, παρατύθενται ςτη ςυνϋχεια ενδεικτικού οριςμού. 

Πρόγραμμα κατϊρτιςησ: περιλαμβϊνει: α) το θεωρητικό μϋροσ τησ ςυνεχιζόμενησ 

επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ των ωφελουμϋνων ςε οριζόντιεσ και εξειδικευμϋνεσ 

δεξιότητεσ, το οπούο θα εύναι διϊρκειασ 80 ωρών και β) την πρακτικό ϊςκηςη (βλ. 

οριςμό παρακϊτω) των ωφελουμϋνων, η οπούα θα εύναι διϊρκειασ 500 ωρών (5 μό-

νεσ). 

Σόςο η θεωρητικό κατϊρτιςη, όςο και η πρακτικό ϊςκηςη εύναι επιδοτούμενη. Σα 

προγρϊμματα κατϊρτιςησ θα υλοποιηθούν από παρόχουσ κατϊρτιςησ, οι οπούοι θα 

περιληφθούν ςε Μητρώο Παρόχων. Οι επιχειρόςεισ πρακτικόσ ϊςκηςησ θα υποδει-

χθούν από τουσ παρόχουσ κατϊρτιςησ.  

Πρακτικό ϊςκηςη: αφορϊ την τοποθϋτηςη του ωφελούμενου μετϊ την ολοκλόρωςη 

τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςόσ του, ςε θϋςη πρακτικόσ ϊςκηςησ την οπούα παρϋχει επι-

χεύρηςη υποδοχόσ πρακτικόσ με την οπούα ο ωφελούμενοσ ϋχει ςυμβληθεύ από κοι-

νού με τον πϊροχο κατϊρτιςησ. Καθόλη τη διϊρκεια τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ θα πα-

ρϋχονται ςτον ωφελούμενο, από τον πϊροχο κατϊρτιςησ, υπηρεςύεσ υποςτόριξησ 

(παρακολούθηςη και εποπτεύα) μϋςω ειδικού ςυνεργϊτη (Επόπτη Πρακτικόσ) που 

θα ορύςει ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ. 

Ψφελούμενοι (ομϊδα ςτόχοσ): α) ϊνεργοι νϋοι ηλικύασ ϋωσ 29 ετών οι οπούοι εύναι 

απόφοιτοι Πανεπιςτημύων/ ΣΕΙ και ειδικότερα εύναι κϊτοχοι πτυχύου ανώτατησ εκ-

παύδευςησ τησ Ελλϊδασ ό του εξωτερικού αναγνωριςμϋνο  από το ΔΟΑΣΑΠ ό βεβαύ-

ωςησ περύ αναγνωριςμϋνων επαγγελματικών προςόντων, πτυχιούχων τυπικόσ α-

νώτατησ εκπαύδευςησ, από το ΑΕΙ ό το ΑΕΠ ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα 

και β) ϊνεργοι νϋοι ηλικύασ από 18 μϋχρι 29 ετών οι οπούοι εύναι απόφοιτοι υποχρεω-

τικόσ, δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ. 

Επιταγό Ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ: το ϋντυπο οικονομικόσ αξύασ 1.100€, το οπούο 

χορηγεύται ςτουσ ωφελούμενουσ τησ δρϊςησ, με αποκλειςτικό ςκοπό την ανταλλα-

γό του με υπηρεςύεσ κατϊρτιςησ (θεωρύα και πρακτικό). 

Εκπαιδευτικό Επύδομα: περιλαμβϊνει το επύδομα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ και το ε-

πύδομα πρακτικόσ ϊςκηςησ. Σο εκπαιδευτικό επύδομα ανϋρχεται ςε: α) 2.700€ (ςυ-

μπεριλαμβανομϋνων των νομύμων κρατόςεων) για την ομϊδα ωφελουμϋνων «ϊνερ-

γοι νϋοι ηλικύασ μϋχρι 29 ετών που εύναι απόφοιτοι Πανεπιςτημύων /ΣΕΙ», εκ των ο-

πούων 400€ αντιςτοιχούν ςτο επύδομα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ και 2.300€ ςτο επύ-

δομα πρακτικόσ ϊςκηςησ, β) 2.400€ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των νομύμων κρατό-

ςεων) για την ομϊδα ωφελουμϋνων «ϊνεργοι νϋοι ηλικύασ από 18 μϋχρι 29 ετών που 

εύναι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύ-
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δευςησ», εκ των οπούων 400€ αντιςτοιχούν ςτο επύδομα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ και 

2.000€ ςτο επύδομα πρακτικόσ ϊςκηςησ. 

Μητρώο Ψφελουμϋνων: το Μητρώο που θα ςυγκροτόςει η ΕΤΕ/ΕΚΣ με τουσ ανϋρ-

γουσ οι οπούοι θα εκδηλώςουν ενδιαφϋρον και θα επιλεγούν, ςύμφωνα με τα κριτό-

ρια και τισ διαδικαςύεσ που τύθενται ςτην παρούςα. Οι ϊνεργοι που θα εγγραφούν 

ςτο Μητρώο Ωφελουμϋνων θα λϊβουν επιταγό ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ με την 

οπούα θα πληρωθεύ το πρόγραμμα κατϊρτιςησ (θεωρύα και πρακτικό) που θα παρα-

κολουθόςουν, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ. 

Μητρώο Παρόχων: το Μητρώο ςτο οπούο θα εγγραφούν πϊροχοι κατϊρτιςησ που 

θα εκδηλώςουν ενδιαφϋρον, για να παρϋχουν ςτουσ ωφελούμενουσ τισ υπηρεςύεσ 

που περιγρϊφονται ςτην παρούςα.   

Πϊροχοσ κατϊρτιςησ: Κϊθε πιςτοποιημϋνοσ ό αδειοδοτημϋνοσ πϊροχοσ, φυςικό ό νο-

μικό πρόςωπο ό ενώςεισ αυτών, που κατϊ την ιςχύουςα νομοθεςύα ϋχει τη δυνατό-

τητα παροχόσ υπηρεςιών μη τυπικόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ, ωσ Κϋντρο Δια 

Βύου Μϊθηςησ, και εύναι μϋλοσ του Μητρώου Παρόχων τησ παρούςησ (υπό οριςτικο-

ποίηςη, λόγω τησ πρόςφατησ αλλαγήσ τησ ςχετικήσ νομοθεςίασ). Ο πϊροχοσ κατϊρτι-

ςησ θα ϋχει την ευθύνη τησ παροχόσ τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ, τησ ςύζευξησ των 

καταρτιζομϋνων με τισ επιχειρόςεισ υποδοχόσ πρακτικόσ ϊςκηςησ  και τησ υποςτό-

ριξησ των ωφελουμϋνων ςε όλη τη διϊρκεια τησ πρακτικόσ  τουσ ϊςκηςησ. 

Σμόμα/ Πρόγραμμα κατϊρτιςησ: ςυγκροτεύται από ϋναν αριθμό 5 ϋωσ 25 ωφελουμϋ-

νων οι οπούοι θα παρακολουθόςουν ϋνα πρόγραμμα κατϊρτιςησ. Ο πϊροχοσ κατϊρ-

τιςησ μπορεύ να ςυγκροτόςει περιςςότερα του ενόσ τμόματα, αναλόγωσ του αριθ-

μού των ςυμμετεχόντων. 

Ειδικό ιςτοςελύδα: η ηλεκτρονικό διεύθυνςη http://www.voucher.gov.gr, η οπούα 

αφορϊ ειδικϊ διαμορφωμϋνη ιςτοςελύδα μϋςω τησ οπούασ θα γύνει η διαχεύριςη ό-

λων των ενεργειών για την υλοπούηςη τησ δρϊςησ (όπωσ υποβολό αιτόςεων ςυμμε-

τοχόσ από ωφελουμϋνουσ και παρόχουσ κατϊρτιςησ, παρακολούθηςη τησ υλοπούη-

ςόσ τησ από την ΕΤΕ/ΕΚΣ κλπ.), καθώσ και η ενημϋρωςη των ενδιαφερομϋνων για 

την παρούςα πρόςκληςη και τη δρϊςη. 

 

1.2 κοπόσ τθσ Δράςθσ 

κοπόσ τησ δρϊςησ εύναι η διεύρυνςη ευκαιριών για την εύςοδο των ηλικιακϊ νϋων 

ανϋργων ςτην αγορϊ εργαςύασ, μϋςω θεωρητικόσ κατϊρτιςησ και εκπαιδευτικόσ 

πρακτικόσ ϊςκηςησ, η οπούα δυνητικϊ  καταλόγει ςτην τοποθϋτηςό τουσ ςε θϋςεισ 

απαςχόληςησ ςε επιχειρόςεισ του ιδιωτικού τομϋα τησ οικονομύασ.  

Η δρϊςη διαςφαλύζει τισ αναγκαύεσ προώποθϋςεισ ϋνταξησ των νϋων ςτην αγορϊ ερ-

γαςύασ μϋςω τησ απόκτηςησ και βελτύωςησ των γνώςεών τουσ με παρϊλληλη θεω-

ρητικό κατϊρτιςη και πρακτικό ϊςκηςη ςε πραγματικϋσ ςυνθόκεσ εργαςιακού περ ι-

βϊλλοντοσ και προςαρμογό των γνώςεων ςτισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ τησ παραγωγι-

κόσ διαδικαςύασ.  

 

http://www.voucher.gov.gr/
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1.3 υνοπτικι περιγραφι τθσ δράςθσ 

1.3.1 Αντικείμενο τθσ δράςθσ 

Αντικεύμενο τησ δρϊςησ αποτελεύ η παροχό ςε ϊνεργουσ νϋουσ ηλικύασ από 18 ϋωσ 29 

ετών που εύναι απόφοιτοι Πανεπιςτημύων/ ΣΕΙ και απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτε-

ροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, υπηρεςιών ςυνεχιζόμενησ επαγ-

γελματικόσ κατϊρτιςησ οι οπούεσ περιλαμβϊνουν:  

 πρόγραμμα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ 80 ωρών ςε οριζόντιεσ και εξειδικευμϋ-

νεσ δεξιότητεσ 

 πρακτικό ϊςκηςη των ωφελουμϋνων ςε επιχειρόςεισ του ιδιωτικού τομϋα 

τησ οικονομύασ διϊρκειασ 500 ωρών, η οπούα θα υποςτηρύζεται από τον επό-

πτη πρακτικόσ που θα ορύςει ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ. 

Οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ θα παραςχεθούν μϋςω επιταγόσ ειςόδου ςτην αγορϊ εργα-

ςύασ ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ. 

1.3.2 Αντικείμενα Κατάρτιςθσ 

Αντικεύμενο τησ κατϊρτιςησ εύναι η  απόκτηςη  δεξιοτότων  ςε θεματικϊ αντικεύ-

μενα που ςχετύζονται με τη θϋςη πρακτικόσ ϊςκηςησ ςτην οπούα θα τοποθετηθεύ ο 

ωφελούμενοσ, ςύμφωνα και με τα οριζόμενα ςτο  κεφϊλαιο 4 τησ παρούςασ. 

1.3.3 Μθτρϊο Ωφελουμζνων 

Οι ϊνεργοι νϋοι που θα επιλεγούν, ςύμφωνα με τα κριτόρια και τισ διαδικαςύεσ που 

τύθενται ςτην παρούςα, θα εγγραφούν ςτο Μητρώο Ωφελουμϋνων ςύμφωνα με 

τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του κεφαλαύου 2 τησ παρούςασ.  

Οι ϊνεργοι που θα εγγραφούν ςτο Μητρώο Ωφελουμϋνων, δεν θα υπερβούν τα 

45.000 ϊτομα, τα οπούα αναλαμβϊνουν την υποχρϋωςη να ςυμμετϋχουν ςτη δρϊςη 

ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ. 

1.3.4 Μθτρϊο Παρόχων 

Οι υπηρεςύεσ κατϊρτιςησ θα παραςχεθούν από παρόχουσ κατϊρτιςησ που θα εκδη-

λώςουν ενδιαφϋρον και θα εγγραφούν ςτο Μητρώο Παρόχων, ςύμφωνα με τουσ 

όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του κεφαλαύου 3 τησ παρούςασ. 

1.3.5 Επιχειριςεισ πρακτικισ άςκθςθσ 

Η πρακτικό ϊςκηςη θα πραγματοποιηθεύ ςε επιχειρόςεισ του ιδιωτικού τομϋα και 

θα ϋχει ςυνϊφεια με το αντικεύμενο του προγρϊμματοσ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ που 

παρακολούθηςε ο ωφελούμενοσ. 

1.3.6 Τλοποίθςθ τθσ δράςθσ - φςτθμα Επιταγϊν Ειςόδου ςτθν αγορά 
εργαςίασ 

Κϊθε ϊνεργοσ ηλικύασ 18 ϋωσ 29 ετών που θα εγγραφεύ ςτο Μητρώο Ωφελουμϋνων, 

θα λϊβει μια προςωπικό επιταγό ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ με την οπούα θα λϊ-

βει υπηρεςύεσ κατϊρτιςησ (θεωρύα και πρακτικό) και αποκτϊ τη δυνατότητα να επι-
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λϋξει πϊροχο κατϊρτιςησ, πρόγραμμα κατϊρτιςησ και αναλυτικό εκπαιδευτικό πρό-

γραμμα. 

Ο ωφελούμενοσ πριν την ϋναρξη τησ κατϊρτιςησ παραδύδει ςτον πϊροχο κατϊρτι-

ςησ ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ, την προςωπικό του επιταγό ειςόδου 

ςτην αγορϊ εργαςύασ, προκειμϋνου ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ να πληρωθεύ για τισ υπη-

ρεςύεσ που θα του παρϋχει. 

Μεταξύ παρόχου κατϊρτιςησ, επιχεύρηςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ και ωφελούμενου 

υπογρϊφεται τριμερόσ ςύμβαςη, η οπούα περιλαμβϊνει τουσ όρουσ τησ μεταξύ τουσ 

ςυνεργαςύασ και για τουσ οπούουσ τα ςυμβαλλόμενα μϋρη ϋχουν λϊβει γνώςη.  

Οι όροι υλοπούηςησ του ςυςτόματοσ επιταγών ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ ανα-

φϋρονται ςτο κεφϊλαιο 5 τησ παρούςασ, ενώ η πιςτοπούηςη του υλοποιηθϋντοσ 

φυςικού αντικειμϋνου τησ κατϊρτιςησ αναφϋρονται ςτο κεφϊλαιο 6 τησ παρούςασ. 

Η πληρωμό του εκπαιδευτικού επιδόματοσ ςτουσ ωφελούμενουσ καθώσ και των ε-

πιταγών ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ ςτουσ παρόχουσ  κατϊρτιςησ, πραγματοποι-

εύται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο κεφϊλαιο 7 τησ παρούςασ.  

1.3.7 Ενθμζρωςθ Ενδιαφερομζνων 

Η ενημϋρωςη των ενδιαφερομϋνων για τη δρϊςη αλλϊ και η διαχεύριςη των θεμϊ-

των κατϊ την υλοπούηςό τησ θα γύνεται, ςύμφωνα με τουσ όρουσ του  κεφαλαύου 8 

τησ παρούςασ, μϋςα από την ιςτοςελύδα http://www.voucher.gov.gr. 

Η ΕΤΕ/ΕΚΣ μϋςα από την ύδια ιςτοςελύδα θα παρϋχει ςυνεχό ενημϋρωςη ςτουσ ενδι-

αφερόμενουσ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα κϊνουν χρόςη αυτόσ για τη ςυμμετοχόσ 

τουσ ςε κϊθε ςτϊδιο υλοπούηςησ τησ δρϊςησ.   

 

1.4 Χρονοδιάγραμμα Τλοποίθςθσ τθσ Δράςθσ – Προχπολογιςμόσ - 
Γεωγραφικι Κατανομι Πόρων – Αρικμόσ Ωφελουμζνων 

Α. Η λόξη του φυςικού αντικειμϋνου των προγραμμϊτων κατϊρτιςησ (θεωρύα και 

πρακτικό) ορύζεται η 31/3/2015.  

Β. Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ τησ δρϊςησ δεν θα υπερβεύ τα 163.450.000€. Ο προ-

ώπολογιςμόσ τησ δρϊςησ αποτελεύ 100% δημόςια δαπϊνη και χρηματοδοτεύται από 

το ΕΠΑΝΑΔ, με πόρουσ τησ Ελλϊδασ και τησ ΕΕ (Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο). 

Γ. τον παρακϊτω πύνακα παρουςιϊζεται η κατανομό του προώπολογιςμού ανϊ Κα-

τηγορύα Περιφερειών όπου θα υλοποιηθεύ η παρούςα δρϊςη. 

 

Πύνακασ 1. Φρηματοδοτικό κατανομό ανϊ Κατηγορύα Περιφερειών 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΨΝ ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

8 ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ 87.473.756€ 

3 ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΕ ΣΑΔΙΑΚΗ 

ΕΞΟΔΟΤ 

71.607.719€ 

2 ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΕ ΣΑΔΙΑΚΗ ΕΙ- 4.368.525€ 

http://www.voucher.gov.gr/


ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ”  

 

Σελίδα | 12  

 

ΟΔΟΤ 

ΣΥΝΟΛΟ 163.450.000€ 

Δ. Ο αριθμόσ των ωφελουμϋνων που θα ςυμμετϋχουν ςτην παρούςα δρϊςη, ςτο 

πλαύςιο τησ παρούςασ πρόςκληςησ ανϋρχεται ςε 45.000 ϊτομα, εκ των οπούων: 

 20.000 θα εύναι ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι Πανεπιςτημύων / ΣΕΙ, ςύμφωνα με 

την ιςχύουςα νομοθεςύα. 

 25.000 θα εύναι ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ και 

μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ. 

 

1.5 Γενικοί Όροι 

i. Όλοι οι όροι τησ παρούςασ εύναι υποχρεωτικού για όςουσ ςυμμετϋχουν με οποι-

ονδόποτε τρόπο και ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο ό διαδικαςύα τησ δρϊςησ αυτόσ. 

ii. Η ςυμμετοχό ςτην παρούςα δρϊςη και ςτισ διαδικαςύεσ που περιγρϊφονται ςτην 

παρούςα πρόςκληςη, ςυνεπϊγεται την πλόρη και ανεπιφύλακτη αποδοχό του 

ςυνόλου των όρων αυτόσ. 

iii. Η υποβολό αύτηςησ ςυμμετοχόσ ςε Μητρώο τησ παρούςασ ςυνιςτϊ εξουςιοδό-

τηςη προσ την ΕΤΕ/ΕΚΣ για τη χρόςη και την επεξεργαςύα των προςωπικών δε-

δομϋνων του αιτούντοσ, αποκλειςτικϊ και μόνο για τουσ ςκοπούσ τησ παρούςασ, 

και ςε κϊθε περύπτωςη ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ τησ Αρχόσ 

Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού Φαρακτόρα. 

iv. Οι ϊνεργοι, που θα εγγραφούν ςτο Μητρώο Ωφελουμϋνων ϋχουν αποκλειςτικϊ 

τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ, που ορύζονται ςτην παρούςα.  

v. Οι πϊροχοι κατϊρτιςησ, που θα εγγραφούν ςτο Μητρώο Παρόχων υπϋχουν θϋςη 

και ϋχουν τισ υποχρεώςεισ του «Αναδόχου/Παρόχου», και ϋχουν αποκλειςτικϊ τα 

δικαιώματα που ορύζονται ςτην παρούςα πρόςκληςη και ςυμπληρωματικϊ ςτην 

με αριθμό 1.5188/οικ3.968/15.4.11 (ΥΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΤΑ.  

vi. Η ΕΤΕ/ΕΚΣ επιφυλϊςςεται για τη διενϋργεια ελϋγχων επαλόθευςησ των ςτοιχεύ-

ων, που θα υποβληθούν, από όςουσ ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα, όπωσ περι-

γρϊφεται ςτην παρούςα. 

vii. Η ΕΤΕ/ΕΚΣ θα εξαςφαλύςει ότι θα γύνουν οι απαιτούμενεσ ενϋργειεσ πληροφόρη-

ςησ και δημοςιότητασ, ςύμφωνα με το ιςχύον θεςμικό πλαύςιο και τουσ όρουσ 

τησ παρούςασ. 

viii. Η παροχό υπηρεςιών επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ απαλλϊςςεται από ΥΠΑ ςύμ-

φωνα με τισ διατϊξεισ τησ περ. ιβ) τησ παρ.1 του ϊρθρου 22 του Ν. 2859/2000 

(Κώδικασ ΥΠΑ), όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει.  

ix. Η πρακτικό ϊςκηςη των ωφελουμϋνων πραγματοποιεύται ςε επιχειρόςεισ του 

ιδιωτικού τομϋα, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ.  

x. Οι προθεςμύεσ των κεφαλαύων 1.4, 2.2 και 3.2 τησ παρούςασ, δύνανται να τρο-

ποποιούνται μόνο από την ΕΤΕ/ΕΚΣ και εφ' όςον δεν ϋχει καταςτεύ δυνατό η υ-
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λοπούηςη του ςυνόλου τησ δρϊςησ, οπότε η τυχόν τροποπούηςη τουσ θα δημο-

ςιεύεται ςτην ειδικό ιςτοςελύδα http://www.voucher.gov.gr. 

xi. H ςυμμόρφωςη με τισ κατευθύνςεισ και οδηγύεσ που θα καταχωρούνται από την 

ΕΤΕ/ΕΚΣ ςτην ειδικό ιςτοςελύδα http://www.voucher.gov.gr, εύναι υποχρεωτικό. 

xii. Οι υποψόφιοι και οι ωφελούμενοι με δικό τουσ φροντύδα και επιμϋλεια λαμβϊ-

νουν γνώςη για κϊθε θϋμα ςχετικό με τη δρϊςη μϋςω τησ ιςτοςελύδασ αυτόσ, 

την οπούα χρηςιμοποιούν για τη ςυμμετοχό τουσ ςε κϊθε ςτϊδιο υλοπούηςησ τησ 

δρϊςησ. 

xiii. Οι πϊροχοι κατϊρτιςησ οφεύλουν να τηρούν ςτο αρχεύο τουσ φϊκελο τησ δρϊςησ 

με όλα τα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για την υλοπούηςό τησ, κα-

θώσ και για τισ ενϋργειεσ δημοςιότητασ που αναλαμβϊνουν, τουλϊχιςτον για 

τρύα χρόνια μετϊ το κλεύςιμο του ΕΠΑΝΑΔ, δηλαδό κατ' ελϊχιςτον μϋχρι το τϋ-

λοσ του 2020, τον οπούο οφεύλουν να ϋχουν διαθϋςιμο ςε περύπτωςη ελϋγχου. 

xiv. Οι πληρωμϋσ που προβλϋπονται ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ πρόςκληςησ (ςε ω-

φελούμενουσ και παρόχουσ κατϊρτιςησ) θα καταβληθούν, υπό την προώπόθεςη 

ότι θα ϋχουν εξαςφαλιςτεύ οι ςχετικϋσ πιςτώςεισ. 

http://www.voucher.gov.gr./
http://www.voucher.gov.gr,/
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2 ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΙ – ΜΗΣΡΩΟ  ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ 

2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Μθτρϊο Ωφελουμζνων  

Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτη Δρϊςη και επομϋνωσ δικαύωμα υποβολόσ «Αύτηςησ υμ-

μετοχόσ» για εγγραφό ςτο Μητρώο Ωφελουμϋνων που θα ςυγκροτόςει η ΕΤΕ/ΕΚΣ, 

ϋχουν ϊνεργοι νϋοι οι οπούοι πληρούν τισ κϊτωθι προώποθϋςεισ: 

Α. Για την κατηγορύα «Απόφοιτοι Πανεπιςτημύων/ ΣΕΙ ηλικύασ μϋχρι 29 ετών» 

i. Να εύναι κϊτοχοι πτυχύου ανώτατησ εκπαύδευςησ τησ Ελλϊδασ ό του εξωτε-

ρικού αναγνωριςμϋνο από το ΔΟΑΣΑΠ ό βεβαύωςησ περύ αναγνωριςμϋνων 

επαγγελματικών προςόντων, πτυχιούχων τυπικόσ ανώτατησ εκπαύδευςησ, 

από το ΑΕΙ ό το ΑΕΠ, ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα. 

ii. Να ϋχουν γεννηθεύ από 1.1.1984 και ϋπειτα 

iii. Να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτα Μητρώα Ανεργύασ του ΟΑΕΔ, ανεξαρτότωσ αν 

λαμβϊνουν επύδομα ανεργύασ ό όχι. 

Δικαύωμα ςυμμετοχόσ, επύςησ, ϋχουν και όςοι πληρούν τα κριτόρια (i) και (ii) 

παραπϊνω και οι οπούοι ςυμμετϋχουν ςε Επαγγελματικϊ Επιμελητόρια/ Ενώςεισ.  

Β. Για την κατηγορύα «Απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτερο-

βϊθμιασ εκπαύδευςησ ηλικύασ από 18 μϋχρι 29 ετών»  

i. Να ϋχουν γεννηθεύ από το 1.1.1984 μϋχρι και 31.12.1995 

ii. Να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτα Μητρώα Ανεργύασ του ΟΑΕΔ, ανεξαρτότωσ αν 

λαμβϊνουν επύδομα ανεργύασ ό όχι. 

Κϊθε ενδιαφερόμενοσ ανεξϊρτητα ςε ποια ομϊδα ωφελουμϋνων ανόκει, ϋχει δικαύ-

ωμα να υποβϊλλει αύτηςη ςυμμετοχόσ ςε μια μόνο Διοικητικό Περιφϋρεια, ανεξαρ-

τότωσ του τόπου διαμονόσ του. 

 

2.2 Διαδικαςία υποβολισ Αίτθςθσ υμμετοχισ 

Κϊθε ενδιαφερόμενοσ για να εγγραφεύ ςτο Μητρώο Ωφελουμϋνων και να ςυμμετϋχει 

ςτην παρούςα δρϊςη πρϋπει: 

Α. Να ςυμπληρώςει και να υποβϊλει ςε ηλεκτρονικό μορφό, μϋςω διαδικτύου, ςτην 

ειδικό ιςτοςελύδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αύτηςη ςυμμετοχόσ». Ε-

φιςτϊται η προςοχό των ανϋργων ςτη ςυμπλόρωςη όλων των απαιτούμενων πε-

δύων τησ Αύτηςησ ςυμμετοχόσ. ημειώνεται ότι η «Αύτηςη ςυμμετοχόσ»  υπϋχει θϋςη 

Τπεύθυνησ Δόλωςησ.  

Β. Να διαφυλϊξει το αποδεικτικό τησ υποβολόσ τησ αύτηςόσ του, το οπούο αναγρϊφει 

τον «Κωδικό Αριθμό Τποβολόσ Αύτηςησ υμμετοχόσ» (ΚΑΤΑ) , καθώσ και 

την ακριβό ημερομηνύα και ώρα υποβολόσ τησ. Ο κωδικόσ ΚΑΤΑ εύναι μοναδικόσ 

http://www.voucher.gov.gr/
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για κϊθε αύτηςη ςυμμετοχόσ, χορηγεύται αυτόματα από το οικεύο μηχανογραφικό 

ςύςτημα με την υποβολό τησ, αποτελεύ το αποδεικτικό υποβολόσ τησ και χρηςιμο-

ποιεύται αντύ για το ονοματεπώνυμο του αιτούντοσ ςε όλα τα ϋγγραφα (Μητρώα, 

πύνακεσ κ.ϊ.) που δημοςιεύονται ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ. 

Η προθεςμύα υποβολόσ τησ ηλεκτρονικόσ αύτηςησ ςυμμετοχόσ των ωφελουμϋνων αρ-

χύζει την από επομϋνη δημοςιοπούηςησ τησ πρόςκληςησ και λόγει 30/4/2013. 

 

2.3 Κριτιρια επιλογισ – μοριοδότθςθ 

2.3.1 Κριτιρια επιλογισ – μοριοδότθςθ αποφοίτων Πανεπιςτθμίων/ ΣΕΙ 

Οι ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι Πανεπιςτημύων/ ΣΕΙ ηλικύασ μϋχρι 29 ετών που θα ςυμμε-

τϊςχουν ςτη δρϊςη, δεν θα υπερβούν τα 20.000 ϊτομα.  

Η επιλογό τουσ και η εγγραφό τουσ ςτο Μητρώο Ωφελουμϋνων θα γύνει με μοριοδότη-

ςη, βϊςει των παρακϊτω κριτηρύων: 

1. Έτοσ κτόςησ του πτυχύου. 

2. Ετόςιο φορολογητϋο ειςόδημα ατομικό ό οικογενειακό (οικ. ϋτοσ 2012) 

3. Βαθμόσ πτυχύου 

4. Ύπαρξη μεταπτυχιακού τύτλου ςπουδών 

5. Ύπαρξη πιςτοποιητικού καλόσ γνώςησ ξϋνησ γλώςςασ  

Η μϋγιςτη προβλεπόμενη μοριοδότηςη για κϊθε ωφελούμενο αυτόσ τησ κατηγορύασ 

εύναι τα 90 μόρια, η βαρύτητα των οπούων ανϊ κριτόριο παρουςιϊζεται παρακϊτω. 

τον Πύνακα 2 που ακολουθεύ παρατύθεται αναλυτικϊ ο τρόποσ βαθμολόγηςόσ τουσ, 

με βϊςη τη μοριοδότηςη των επιμϋρουσ κριτηρύων. 

 

Πύνακασ 2. Μοριοδότηςη κριτηρύων επιλογόσ αποφούτων Πανεπιςτημύων/ ΣΕΙ 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ 
ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΕΠΙ-

ΛΟΓΗ 

1 

Έτοσ κτόςησ του 
πτυχύου 

Έωσ και 36 μόνεσ πριν την αύτηςη 
ςυμμετοχόσ (δηλ. από το 2010 και έπει-

τα) 
30 

(Μέγιςτοσ βαθμόσ: 
30 μόρια) 

Περιςςότερο από 36 μόνεσ πριν την 
αύτηςη ςυμμετοχόσ 

20 

2 

Ετόςιο φορολογη-
τϋο ειςόδημα ατο-
μικό ό οικογενειακό 
(οικ. ϋτοσ 2012). 

Μϋχρι 6.150€ 20 

(Μέγιςτοσ βαθμόσ: 
20 μόρια) 

Από 6.150 ϋωσ 10.000€ 10 
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Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ 
ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΕΠΙ-

ΛΟΓΗ 

  Από 10.001 ϋωσ 15.000€ 5 

  Από 15.001 και ϊνω 0 

3 Βαθμόσ πτυχίου Άριςτα (από 8.50 και ϊνω) 20 

  
(μέγιςτοσ βαθμόσ : 
20 μόρια) 

Λύαν καλώσ (από 6.50 ϋωσ και 8.49) 10 

    Καλώσ (χαμηλότεροσ ό ύςοσ με 6.49) 5 

4 
Φπαρξη μεταπτυχια-
κοφ τίτλου 

ΝΑΙ 10 

  
(μέγιςτοσ βαθμόσ : 
10 μόρια) 

ΌΦΙ 0 

5 
Φπαρξη πιςτοποιητι-
κοφ καλήσ γνώςησ 
ξζνησ γλώςςασ 

ΝΑΙ 10 

  
(μέγιςτοσ βαθμόσ : 
10 μόρια) 

ΌΦΙ 0 

ΤΝΟΛΟ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
Μϋγιςτη βαθμο-
λογύα: 90 μόρια 

2.3.2 Κριτιρια επιλογισ – μοριοδότθςθ αποφοίτων υποχρεωτικισ, 
δευτεροβάκμιασ και μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

Οι ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ ηλικύασ από 18 μϋχρι 29 ετών που θα ςυμμετϊςχουν ςτη δρϊςη, δεν θα 

υπερβούν τα 25.000 ϊτομα. 

Η επιλογό τουσ και η εγγραφό τουσ ςτο Μητρώο Ωφελουμϋνων θα γύνει με μοριοδότη-

ςη, βϊςει των παρακϊτω κριτηρύων: 

1. Ηλικύα υποψηφύου. 

2. Διϊρκεια ςυνεχόμενησ ανεργύασ. 

3. Ετόςιο φορολογητϋο ειςόδημα ατομικό ό οικογενειακό (οικ. ϋτοσ 2012). 

Η μϋγιςτη προβλεπόμενη μοριοδότηςη για κϊθε ωφελούμενο αυτόσ τησ κατηγορύασ 

εύναι τα 90 μόρια, η βαρύτητα των οπούων ανϊ κριτόριο παρουςιϊζεται παρακϊτω. 

τον Πύνακα 3 που ακολουθεύ παρατύθεται αναλυτικϊ ο τρόποσ βαθμολόγηςόσ τουσ, 

με βϊςη τη μοριοδότηςη των επιμϋρουσ κριτηρύων. 
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Πύνακασ 3. Μοριοδότηςη κριτηρύων επιλογόσ αποφούτων υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ και 
μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΕΠΙΛΟ-

ΓΗ 

ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ 
ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΕΠΙΛΟ-

ΓΗ 

1 
 

Ηλικύα Από 18 ϋωσ και 24 ετών 40 

(Μέγιςτοσ βαθμόσ: 40 μό-
ρια) Από 25 ϋωσ και 29 ετών 30 

2 
 
 

Διϊρκεια ςυνεχόμενησ 
ανεργύασ Από 1 ϋωσ και 12 μόνεσ 20 

(Μέγιςτοσ βαθμόσ: 30 μό-
ρια) Άνω των 12 μηνών 30 

3 
 
 
 
 

Ετόςιο φορολογητϋο ει-
ςόδημα ατομικό ό οικο-
γενειακό (οικ. ϋτοσ 2012). 

Μϋχρι 6.150€ 20 

(Μέγιςτοσ βαθμόσ: 20 μό-
ρια) 

Από 6.150 ϋωσ 10.000€ 10 

  Από 10.001 ϋωσ 15.000€ 5 

  Από 15.001 και ϊνω 0 

  
ΤΝΟΛΟ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

(Μϋγιςτη βαθμο-
λογύα: 90 μόρια) 

 

2.4 Διαδικαςία επιλογισ των Ωφελουμζνων– Κατάρτιςθ Μθτρϊου 
Ωφελουμζνων  

Η διαδικαςύα επιλογόσ των ωφελουμϋνων περιλαμβϊνει κατϊ ςειρϊ τα εξόσ: 

Α) Έλεγχο των ςτοιχεύων τησ αύτηςησ ςυμμετοχόσ των νϋων ηλιακϊ ανϋργων για να 

διαπιςτωθεύ εϊν εύναι επιλϋξιμοι ό όχι.  

Ο ϋλεγχοσ θα πραγματοποιηθεύ αυτόματα από το Πληροφοριακό ύςτημα των ε-

πιταγών ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ, με τη διαςταύρωςη των ςτοιχεύων τησ 

Αύτηςησ, με τα αντύςτοιχα ςτοιχεύα, που τηρούνται ςτα Μητρώα ανεργύασ του 

ΟΑΕΔ. Όςα κριτόρια δεν δύναται να διαςταυρωθούν ηλεκτρονικϊ, θα πιςτοποι-

ούνται από δικαιολογητικϊ που θα υποβϊλλουν οι ωφελούμενοι - κϊτοχοι των ε-

πιταγών ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ κατϊ το ςτϊδιο επιλογόσ παρόχου κατϊρ-

τιςησ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο κεφϊλαιο 5.3.1 τησ παρούςασ. 

Για όςουσ ανϋργουσ κριθούν επιλϋξιμοι από τον ϋλεγχο επιλεξιμότητασ ακολουθεύ: 

Β) Βαθμολόγηςη των υποψηφύων, ςύμφωνα με τα κριτόρια του κεφαλαύου 2.3. 

Η βαθμολόγηςη θα γύνεται αυτόματα από το Πληροφοριακό ύςτημα των επιτα-

γών ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ, ξεχωριςτϊ για την κϊθε ομϊδα ωφελουμϋνων 

(«ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι Πανεπιςτημύων/ ΣΕΙ ηλικύασ μϋχρι 29 ετών» και «ϊνεργοι 
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νϋοι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύ-

δευςησ ηλικύασ μϋχρι 29 ετών»).  

ε περύπτωςη ιςοβαθμιών κατϊ τη μοριοδότηςη, προηγούνται οι υποψόφιοι που 

ϋχουν ςυγκεντρώςει περιςςότερα μόρια ςτο πρώτο κριτόριο και αν αυτϊ ςυμπύ-

πτουν, ςτο δεύτερο κριτόριο και ςτα επόμενα κατϊ τη ςειρϊ κριτόρια που τύθενται 

ςτουσ πύνακεσ 2 και 3 αντύςτοιχα. Αν και πϊλι παρουςιϊζεται ιςοβαθμύα προηγεύται 

ο υποψόφιοσ, που ϋχει υποβϊλει νωρύτερα την αύτηςη ςυμμετοχόσ του.  

Γ) Κατϊρτιςη Μητρώου Ψφελουμϋνων. 

Σο Μητρώο Ωφελουμϋνων ϋχει τη μορφό πινϊκων κατϊταξησ κατϊ φθύνουςα ςει-

ρϊ, ανϊ Διοικητικό Περιφϋρεια και ανϊ ομϊδα ωφελουμϋνων («ϊνεργοι νϋοι από-

φοιτοι Πανεπιςτημύων/ ΣΕΙ ηλικύασ μϋχρι 29 ετών» και «ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι υ-

ποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ηλικύασ μϋχρι 

29 ετών»). 

τουσ πύνακεσ αυτούσ αποτυπώνεται η τελικό κατϊταξη των επιλεγϋντων, αφού 

ληφθούν υπόψη τα αποτελϋςματα τησ βαθμολόγηςησ και το πλόθοσ των αιτόςε-

ων των ωφελουμϋνων ανϊ Διοικητικό Περιφϋρεια και ανϊ ομϊδα ωφελουμϋνων. 

Οι πύνακεσ κατϊταξησ του Μητρώου Ωφελουμϋνων περιλαμβϊνουν: 

 Σουσ επιλεγϋντεσ ωφελούμενουσ, που δικαιούνται να λϊβουν επιταγϋσ ει-

ςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ με τουσ κωδικούσ αριθμούσ υποβολόσ των α-

ντύςτοιχων Αιτόςεων υμμετοχόσ (Κ.Α.Τ.Α.). υνολικϊ οι ωφελούμενοι θα 

ανϋρχονται ςε 45.000 ϊτομα, εκ των οπούων οι 20.000 θα εύναι απόφοιτοι 

Πανεπιςτημύων/ ΣΕΙ και οι 25.000 απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμι-

ασ και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ. 

 Σουσ επιλαχόντεσ («ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι Πανεπιςτημύων/ΣΕΙ ηλικύασ μϋ-

χρι 29 ετών» και «ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ 

και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ηλικύασ μϋχρι 29 ετών»).  Οι επιλαχό-

ντεσ εμφανύζονται επύςησ με τουσ κωδικούσ αριθμούσ υποβολόσ των αντύ-

ςτοιχων Αιτόςεων υμμετοχόσ (Κ.Α.Τ.Α.).  

Η γνωςτοπούηςη του Μητρώου Ωφελουμϋνων ςτουσ ενδιαφερόμενουσ γύνεται 

ςύμφωνα με τουσ όρουσ του κεφαλαύου 2.6 τησ παρούςασ. 

 

2.5 Διαγραφι Ωφελοφμενου  

ε περύπτωςη διαγραφόσ ωφελουμϋνου από το Μητρώο τη θϋςη του διαγραφϋντοσ 

λαμβϊνει ο πρώτοσ επιλαχών. 

Διαγραφό ωφελουμϋνου από το Μητρώο γύνεται ςε περύπτωςη απώλειασ δικαιώματοσ 

ενύςχυςησ και ακύρωςησ τησ επιταγόσ ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ, ςύμφωνα με το 

κεφϊλαιο 5.1.5 τησ παρούςασ. 
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2.6 Δθμοςιοποίθςθ Μθτρϊου Ωφελουμζνων - Ενθμζρωςθ των 
ενδιαφερόμενων 

Αμϋςωσ μετϊ τη ςυγκρότηςη του Μητρώου Ωφελουμϋνων δημοςιεύονται οι πύνακεσ 

κατϊταξησ των ωφελουμϋνων ςτην ειδικό ιςτοςελύδα  http://www.voucher.gov.gr , για 

την ενημϋρωςη των ενδιαφερομϋνων. 

Οι πύνακεσ κατϊταξησ του Μητρώου Ψφελουμϋνων περιλαμβϊνουν ΜΟΝΟΝ τουσ κω-

δικούσ ΚΑΤΑ των ενδιαφερομϋνων. 

Όςοι ϋχουν υποβϊλει αύτηςη ςυμμετοχόσ ενημερώνονται για την εγγραφό τουσ ό μη 

ςτο Μητρώο Ωφελουμϋνων με δικό τουσ φροντύδα και επιμϋλεια παρακολουθώντασ 

την ειδικό ιςτοςελύδα http://www.voucher.gov.gr. 

http://www.voucher.gov.gr/
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3 ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΜΗΣΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ 

3.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Μθτρϊο Παρόχων 

Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο Μητρώο Παρόχων και επομϋνωσ δικαύωμα υποβολόσ «Αύ-

τηςησ υμμετοχόσ» για εγγραφό ςτο Μητρώο Παρόχων ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ, 

ϋχει κϊθε πιςτοποιημϋνοσ ό αδειοδοτημϋνοσ πϊροχοσ,  φυςικό ό νομικό πρόςωπο ό 

ενώςεισ αυτών, που κατϊ την ιςχύουςα νομοθεςύα ϋχει τη δυνατότητα παροχόσ υ-

πηρεςιών μη τυπικόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ, ωσ Κϋντρο Δια Βύου Μϊθηςησ 

(υπό οριςτικοποίηςη, λόγω τησ πρόςφατησ αλλαγήσ τησ ςχετικήσ νομοθεςίασ). 

Οι παρακϊτω πρόςθετοι όροι ιςχύουν για τουσ υποψόφιουσ παρόχουσ κατϊρτιςησ 

που ενδιαφϋρονται να ςυμμετϋχουν, ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ:  

i. Η αύτηςη ςυμμετοχόσ ςτο Μητρώο Παρόχων τησ παρούςασ ςυνιςτϊ ανεπιφύ-

λακτη αποδοχό του ςυνόλου των όρων αυτόσ. 

ii. Οι πϊροχοι κατϊρτιςησ που θα εγγραφούν ςτο Μητρώο Παρόχων υπϋχουν θϋ-

ςη και ϋχουν τισ υποχρεώςεισ του «Αναδόχου/Παρόχου», όπωσ ορύζονται ςτην 

παρούςα πρόςκληςη και ςυμπληρωματικϊ ςτην με αριθμό 

1.5188/οικ3.968/15.4.2011 (ΥΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΤΑ. 

iii. Οι όροι τησ παρούςασ πρόςκληςησ αποτελούν υποχρεωτικούσ και ουςιώδεισ 

όρουσ τησ ςύμβαςησ, που ςυνϊπτεται μεταξύ του ωφελουμϋνου, του παρόχου 

κατϊρτιςησ και τησ επιχεύρηςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ, εφόςον ο πϊροχοσ κα-

τϊρτιςησ εγγραφεύ ςτο Μητρώο Παρόχων τησ παρούςασ. 

iv. Οι πϊροχοι κατϊρτιςησ θα ςυγκροτόςουν υποχρεωτικϊ χωριςτϊ Σμόματα Κα-

τϊρτιςησ για κϊθε ομϊδα ωφελουμϋνων («ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι Πανεπιςτη-

μύων /ΣΕΙ ηλικύασ μϋχρι 29 ετών» και «ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, 

δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ηλικύασ μϋχρι 29 ε-

τών»). 

v.  Οι πϊροχοι κατϊρτιςησ υποχρεούνται να επιλϋξουν επιχειρόςεισ για την υλο-

πούηςη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ, ςύμφωνα με τουσ όρουσ του κεφαλαύου 4.5 

τησ παρούςασ. 

 

3.2 Τποβολι Αίτθςθσ υμμετοχισ – Εγγραφι ςτο Μθτρϊο Παρόχων 

Κϊθε πϊροχοσ κατϊρτιςησ που ενδιαφϋρεται να εγγραφεύ ςτο Μητρώο Παρόχων και 

να παρϊςχει ςτουσ ωφελούμενουσ τισ υπηρεςύεσ που προβλϋπονται ςτην παρούςα 

πρόςκληςη θα πρϋπει: 

i. Να αιτηθεύ την ταυτοπούηςό του μϋςω τησ ιςτοςελύδασ 

http://www.voucher.gov.gr, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και να δημιουργόςει τον ατομικό 

του λογαριαςμό (personal account), ώςτε να του δοθεύ η δυνατότητα να προχω-

ρόςει ςτα επόμενα ςτϊδια. 

http://www.voucher.gov.gr,/
http://www.voucher.gov.gr,/
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Κατϊ την υποβολό του αιτόματοσ ταυτοπούηςησ, το πληροφοριακό ςύςτημα ε-

λϋγχει αυτόματα τα ςτοιχεύα του παρόχου κατϊρτιςησ ςε ςχϋςη με τα επύςημα 

ςτοιχεύα που τηρούνται ςτον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και ςε περύπτωςη μη ταυτοπούηςόσ 

τουσ, δεν επιτρϋπει την υποβολό τησ αύτηςησ ςυμμετοχόσ.  

ii. Να ςυμπληρώςει και να υποβϊλει την «Αύτηςη υμμετοχόσ» ηλεκτρονικϊ ςτην ει-

δικό ιςτοςελύδα http://www.voucher.gov.gr, τησ οπούασ όλα τα πεδύα εύναι υπο-

χρεωτικϊ. 

Η «Αύτηςη υμμετοχόσ» που ςυμπληρώνει ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ περιλαμβϊνει: 

1. Σα ςτοιχεύα του παρόχου κατϊρτιςησ (επωνυμύα, διεύθυνςη, ΑΥΜ, Δ.Ο.Τ., 

Κωδικόσ Ε.ΚΕ.ΠΙ/ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ό αριθμόσ αδεύασ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) 

2. Σα ςτοιχεύα του νομύμου εκπροςώπου του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνςη, 

ΑΔΣ, ΑΥΜ, Δ.Ο.Τ.). 

3. Ση Διοικητικό Περιφϋρεια/Περιφερειακό Ενότητα/ Δόμο όπου ο πϊροχοσ 

κατϊρτιςησ προτύθεται να υλοποιόςει προγρϊμματα κατϊρτιςησ ςτο πλαύ-

ςιο τησ παρούςασ. 

4. Σην ιςτοςελύδα που διαθϋτει ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ, την οπούα και θα ςυν-

δϋςει (link) ςτην ειδικό ιςτοςελύδα http://www.voucher.gov.gr. 

5. Σα ςτοιχεύα του τραπεζικού λογαριαςμού του παρόχου κατϊρτιςησ (IBAN, 

υποκατϊςτημα), ςτον οπούο και θα καταβληθεύ η αμοιβό του για τισ υπη-

ρεςύεσ που θα παρϊςχει ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ. 

Η προθεςμύα για την ηλεκτρονικό υποβολό των αιτόςεων ςυμμετοχόσ των παρόχων 

κατϊρτιςησ αρχύζει την επομϋνη δημοςιοπούηςησ τησ παρούςασ πρόςκληςησ  και λό-

γει 30/6/2014. 

Κϊθε πϊροχοσ κατϊρτιςησ που πληρού και ολοκληρώςει τα ανωτϋρω εγγρϊφεται 

αυτόματα ςτο Μητρώο Παρόχων. 

 

3.3 Κυρϊςεισ - Διαγραφι παρόχου κατάρτιςθσ από το Μθτρϊο 

ε περύπτωςη μη ςυμμόρφωςησ του παρόχου κατϊρτιςησ με τουσ όρουσ τησ πα-

ρούςησ, η ΕΤΕ/ΕΚΣ δύναται να προβεύ ςε κυρώςεισ που μπορεύ να οδηγόςουν και ςτη 

διαγραφό αυτού από το οικεύο Μητρώο. 

 

3.4 Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων παρόχου κατάρτιςθσ μζλουσ του 
Μθτρϊου Παρόχων  

την ειδικό ιςτοςελύδα http://www.voucher.gov.gr, για κϊθε πϊροχο κατϊρτιςησ μϋ-

λοσ του Μητρώου θα αναρτώνται οι ακόλουθεσ πληροφορύεσ:  

i. Η επωνυμύα του 

ii. Ο κωδικόσ πιςτοπούηςόσ του ό ϊδεια λειτουργύασ του από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π 

http://www.voucher.gov.gr,/
http://www.voucher.gov.gr./
http://www.voucher.gov.gr,/
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iii. Η διεύθυνςη και τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ  

iv. Η Διοικητικό Περιφϋρεια/ Περιφερειακό Ενότητα/ Δόμοσ, όπου  προτύθεται να 

προςφϋρει κατϊρτιςη. 

Μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ θα εύναι εφικτό η παραπομπό (link) ςτην ιςτοςελύδα 

κϊθε παρόχου κατϊρτιςησ, ςτην οπούα θα δύνονται λοιπϋσ πληροφορύεσ και ενημϋ-

ρωςη προσ τουσ ενδιαφερόμενουσ. Μϋςω τησ ιςτοςελύδασ των παρόχων κατϊρτιςησ 

θα πρϋπει να αναφϋρονται πληροφορύεσ όπωσ:  

i. Προςφερόμενα προγρϊμματα κατϊρτιςησ ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ δρϊςησ  

ii. Αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανϊ θεματικό αντικεύμενο 

iii. τοιχεύα των επιχειρόςεων πρακτικόσ με τισ οπούεσ θα ςυνεργαςτεύ ο πϊρο-

χοσ κατϊρτιςησ ανϊ Διοικητικό Περιφϋρεια και ςυγκεκριμϋνα:  

 η επωνυμύα τησ επιχεύρηςησ  

 ο χώροσ που θα πραγματοποιηθεύ η πρακτικό ϊςκηςη  (ϋδρα, υποκα-

τϊςτημα κλπ.), καθώσ και η ταχυδρομικό του διεύθυνςη 

 οι θϋςεισ πρακτικόσ που κϊθε επιχεύρηςη προςφϋρει, ςε ςχϋςη με τον 

αριθμό των ατόμων που απαςχολεύ η επιχεύρηςη  

Κϊθε πϊροχοσ κατϊρτιςησ που ϋχει εγγραφεύ ςτο Μητρώο Παρόχων, με αποκλειςτι-

κό του ευθύνη επιμελεύται τη ςύνδεςη (link) τησ ιςτοςελύδασ του, την οπούα ϋχει δη-

λώςει ςτην αύτηςη ςυμμετοχόσ ςτη δρϊςη, με την ειδικό ιςτοςελύδα  

http://www.voucher.gov.gr, ώςτε να εύναι διαθϋςιμεσ, μϋςω αυτόσ λοιπϋσ πληροφο-

ρύεσ και ενημϋρωςη προσ τουσ ωφελουμϋνουσ. 

Σα ςτοιχεύα που δηλώνονται ςτην ιςτοςελύδα του παρόχου κατϊρτιςησ δημοςιοποι-

ούνται με αποκλειςτικό ευθύνη του παρόχου κατϊρτιςησ και η ΕΤΕ/ΕΚΣ δεν φϋρει 

καμύα ευθύνη για την ορθότητα ό την αξιοπιςτύα τουσ.  

http://www.voucher.gov.gr,/
http://www.voucher.gov.gr,/
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4 ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

4.1 Περιεχόμενο εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων – Σεχνικζσ 
εκπαίδευςθσ 

Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ ςχεδιϊζει το περιεχόμενο του θεωρητικού μϋρουσ του προ-

γρϊμματοσ ςυνεχιζόμενησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ ςε ςυνεργαςύα με τισ ςυνεργα-

ζόμενεσ επιχειρόςεισ πρακτικόσ ϊςκηςησ, με τρόπο ώςτε οι καταρτιζόμενοι να προε-

τοιμαςθούν κατϊλληλα για να απαςχοληθούν ςτη διϊρκεια τησ πρακτικόσ τουσ ϊςκη-

ςησ ςτισ επιχειρόςεισ δηλ. να αποκτόςουν το ςύνολο των βαςικών και επύ μϋρουσ ε-

παγγελματικών δραςτηριοτότων που ςυνθϋτουν το αντικεύμενο εργαςύασ του ςυγκε-

κριμϋνου επαγγϋλματοσ ό ειδικότητασ, καθώσ και τισ αντύςτοιχεσ γνώςεισ, δεξιότητεσ 

και ικανότητεσ που απαιτούνται για την ανταπόκριςό τουσ ςτισ δραςτηριότητεσ που 

θα εκτελϋςουν. 

Κϊθε πρόγραμμα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ πρϋπει να περιλαμβϊνει κατϊ το 10% τησ ςυ-

νολικόσ του διϊρκειασ θεματικϋσ ενότητεσ που αφορούν «οριζόντιεσ δεξιότητεσ» και το 

υπόλοιπο 90% τησ διϊρκειϊ του θα περιλαμβϊνει θεματικϋσ ενότητεσ που αφορούν «ε-

ξειδικευμϋνεσ δεξιότητεσ» και οι οπούεσ ςχετύζονται με τισ προδιαγραφϋσ των θϋςεων 

πρακτικόσ ϊςκηςησ. 

Σα προγρϊμματα θα πρϋπει να ςχεδιαςτούν, όπου αυτό εφικτό, ςύμφωνα με καθορι-

ςμϋνεσ θεματικϋσ ενότητεσ που προδιαγρϊφονται από πιςτοποιημϋνα επαγγελματικϊ 

περιγρϊμματα. 

Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ εύναι υπεύθυνοσ για τη διαμόρφωςη τησ διδακτϋασ ύλησ και του 

ωρολόγιου προγρϊμματοσ, εξειδικεύοντασ το περιεχόμενο κϊθε αντικειμϋνου κατϊρ-

τιςησ ςε επιμϋρουσ μαθόματα. 

Σο πρόγραμμα κατϊρτιςησ που προςφϋρει ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ, όπωσ και το αναλυ-

τικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανϊ θεματικό αντικεύμενο, θα τύθενται υποχρεωτικϊ 

υπόψη των ωφελουμϋνων πριν αυτού επιλϋξουν τον πϊροχο κατϊρτιςησ. 

Η υλοπούηςη των προγραμμϊτων θα πραγματοποιεύται με τισ εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ 

και τεχνικϋσ εκπαύδευςησ ενηλύκων.  

 

4.2 υμμετζχοντεσ - Αρικμόσ καταρτιηομζνων ανά τμιμα 

Για την πρακτικό ϊςκηςη που θα πραγματοποιηθεύ ςε επιχειρόςεισ, τισ οπούεσ θα επι-

λϋξουν οι πϊροχοι κατϊρτιςησ, ο αριθμόσ των καταρτιζομϋνων που τοποθετεύται ταυ-

τόχρονα ςε μύα επιχεύρηςη παρουςιϊζεται ςτον πύνακα 4 του κεφαλαύου 4.5 τησ πα-

ρούςασ. 
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4.3 Εκπαιδευτζσ  

Α. Η κατϊρτιςη πραγματοποιεύται από εκπαιδευτϋσ ενηλύκων, οι οπούοι εύναι εγγε-

γραμμϋνοι ςτο Ειςαγωγικό ό ςτο Πιςτοποιημϋνο Μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (πρώην Ε-

ΚΕΠΙ).  

Β. Οι εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να ϋχουν ςυνϊφεια με τισ αντύςτοιχεσ θεματικϋσ ενότητεσ 

που θα διδϊξουν.  

Γ. Επιτρϋπεται η αντικατϊςταςη των εκπαιδευτών κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ του 

προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ με εκπαιδευτϋσ αντύςτοιχων προςόντων. 

 

4.4 Διάρκεια – Ώρεσ λειτουργίασ Σμιματοσ/ Προγράμματοσ 
Κατάρτιςθσ 

Κϊθε πρόγραμμα κατϊρτιςησ περιλαμβϊνει θεωρητικό κατϊρτιςη και πρακτικό ϊςκη-

ςη. Η θεωρητικό κατϊρτιςη ϋχει διϊρκεια 80 ώρεσ ςυνολικϊ και ημερηςύωσ δεν μπορεύ 

να υπερβαύνει τισ ϋξι (6) ώρεσ. Η πρακτικό ϊςκηςη ϋχει διϊρκεια 500 ώρεσ, εντόσ 5 ςυ-

νεχόμενων μηνών. Η ημερόςια διϊρκεια τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ εύναι πϋντε (5) ώρεσ 

και η μηνιαύα διϊρκειϊ τησ 100 ώρεσ. ε όλα τα ανωτϋρω αναφερόμενα χρονικϊ δια-

ςτόματα ςυμπεριλαμβϊνονται και τα διαλεύμματα. 

Η ημερόςια εκπαύδευςη (θεωρύα και πρακτικό) ολοκληρώνεται το αργότερο μϋχρι την 

22η ώρα. Δεν επιτρϋπεται η θεωρητικό κατϊρτιςη και πρακτικό ϊςκηςη τισ Κυριακϋσ 

καθώσ και τισ επύςημεσ αργύεσ. 

Σο Σμόμα Κατϊρτιςησ δεν πρϋπει να παρουςιϊζει αςυνϋχειεσ. Μπορεύ να διακόπτεται 

ςτισ περιόδουσ Φριςτουγϋννων, Πϊςχα και καλοκαιρινών διακοπών ό/και ςε εξαιρετι-

κϋσ ϋκτακτεσ περιπτώςεισ, με απαραύτητη ενημϋρωςη μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ 

www.voucher.gov.gr.  

ε περιπτώςεισ που ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργύα 

του Σμόματοσ για ςυνεχϋσ διϊςτημα μεγαλύτερο των 15 ημερολογιακών ημερών υπο-

χρεούται να υποβϊλει αιτιολογημϋνο αύτημα προσ την ΕΤΕ/ΕΚΣ, μϋςω τησ ειδικόσ ιςτο-

ςελύδασ. 

 

4.5 Πρακτικι άςκθςθ  - Όροι υλοποίθςθσ 

Η πρακτικό ϊςκηςη των ωφελουμϋνων εύναι υποχρεωτικό και πραγματοποιεύται 

ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ πρόςκληςησ. Σο ςύνολο των ωρών τησ πρα-

κτικόσ ϊςκηςησ θα υλοποιεύται ςε επιχειρόςεισ, ςε πραγματικϋσ ςυνθόκεσ εργαςύασ 

εντόσ των ορύων τησ Περιφερειακόσ Ενότητασ όπου υλοποιόθηκε το θεωρητικό μϋ-

ροσ του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ και ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ. ε 

ειδικϋσ περιπτώςεισ και με τη ςύμφωνη γνώμη του ωφελούμενου μπορεύ να πραγμα-

τοποιηθεύ εκτόσ τησ Περιφερειακόσ Ενότητασ αλλϊ εντόσ τησ Διοικητικόσ Περιφϋρειασ 

όπου υλοποιόθηκε το θεωρητικό μϋροσ του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ. 

 

http://www.voucher.gov.gr/
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Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ εφόςον ςυνεργαςτεύ με τον ωφελούμενο, θα πρϋπει από 

κοινού με την επιχεύρηςη με την οπούα ςυνεργϊζεται και με τη ςύμφωνη γνώμη 

του ωφελούμενου να επιλϋξουν τη θϋςη πρακτικόσ ϊςκηςησ ςτην οπούα θα τοπο-

θετηθεύ μετϊ την ολοκλόρωςη του προγρϊμματοσ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ. Η επι-

λογό τησ θϋςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ για κϊθε ωφελούμενο θα γύνει πριν την ϋναρξη 

του προγρϊμματοσ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ. 

Η πρακτικό ϊςκηςη όλων των ωφελουμϋνων ςε ϋνα τμόμα κατϊρτιςησ θα πρϋπει 

να ξεκινϊ ταυτόχρονα. 

Οι πϊροχοι κατϊρτιςησ επιλϋγουν να ςυνεργαςτούν με επιχειρόςεισ του ιδιωτικού 

τομϋα, για την πραγματοπούηςη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ των καταρτιζόμενων, 

λαμβϊνοντασ υπόψη τα παρακϊτω: 

Α. Ο χώροσ (ϋδρα τησ επιχεύρηςησ, υποκατϊςτημα κλπ.) ςτον οπούο θα πραγματο-

ποιηθεύ η πρακτικό ϊςκηςη θα πρϋπει να βρύςκεται ςτην ύδια ό ςε διαφορετικό Πε-

ριφερειακό Ενότητα από αυτόν που υλοποιεύται η θεωρητικό κατϊρτιςη, αλλϊ πϊ-

ντοτε εντόσ των ορύων τησ ύδιασ Διοικητικόσ Περιφϋρειασ. 

Β. Ο αριθμόσ των καταρτιζομϋνων που τοποθετεύται ταυτόχρονα ςε επιχεύρηςη για 

την πρακτικό ϊςκηςη καθορύζεται ςε αντιςτοιχύα με τον αριθμό των απαςχολου-

μϋνων τησ επιχεύρηςησ και εύναι κατ' ανώτατο όριο ςύμφωνα με τον πύνακα 4 που 

ακολουθεύ. 

Πύνακασ 4. Αντιςτοιχύα Απαςχολουμϋνων - Καταρτιζομϋνων Πρακτικόσ Ωςκηςησ 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕ-

ΝΨΝ Ε ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

ΜΕΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΚΟΤΜΕΝΨΝ ΠΡΑΚΣΙ-

ΚΗ ΑΚΗΗ - ΚΑΣΑΡΣΙΖΟΜΕΝΨΝ 

0-3 Έωσ 1 ϊτομο 

Από 4 και πϊνω Ίςοσ με το 30% του αριθμού των απαςχολου-

μϋνων 

ημειώνεται ότι: 

την περύπτωςη που η πρακτικό ϊςκηςη δύο ό περιςςότερων τμημϊτων κατϊρτιςησ, 

ιδύου ό ϊλλου παρόχου κατϊρτιςησ, πραγματοποιεύται ςτην ύδια επιχεύρηςη και για το 

ύδιο χρονικό διϊςτημα ό κατϊ μεγϊλο μϋρουσ αυτού, τότε οι θϋςεισ πρακτικόσ υπολο-

γύζονται όχι για το κϊθε τμόμα κατϊρτιςησ χωριςτϊ, αλλϊ για το ςύνολο των τμημϊ-

των ςτα οπούα ςυμμετϋχει η ςυγκεκριμϋνη επιχεύρηςη. Για την τόρηςη τησ εν λόγω 

προώπόθεςησ θα πραγματοποιούνται δειγματοληπτικού επιτόπιοι ϋλεγχοι από τον Δι-

καιούχο. 

Γ. Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ θα παρϋχει ςτον ωφελούμενο υπηρεςύεσ υποςτόριξησ 

μϋςω του Επόπτη Πρακτικόσ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ πρακτικόσ του ϊςκηςησ. 

Δ. Αντικατϊςταςη επιχεύρηςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ δεν επιτρϋπεται ςε όλη τη 

διϊρκεια του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ παρϊ μόνο ςτην περύπτωςη που η επιχεύ-

ρηςη πρακτικόσ ϊςκηςησ παύςει τη λειτουργύα τησ ό υπαχθεύ ςτο ϊρθρο 99 του  

πτωχευτικού κώδικα. 
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4.6 Τποχρεϊςεισ κατά τθν υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ  

4.6.1 Τποχρεϊςεισ Ωφελουμζνων  

Α. Ο ωφελούμενοσ υποχρεούται να παρακολουθεύ ανελλιπώσ το πρόγραμμα κα-

τϊρτιςησ, με την απαιτούμενη επιμϋλεια. Επύςησ, υποχρεούται να ςυμμετϋχει ενερ-

γϊ ςτισ τεχνικϋσ και μεθόδουσ εκπαύδευςησ, που ακολουθούνται κατϊ τη διϊρκεια 

τησ κατϊρτιςησ. 

Β. Ο ωφελούμενοσ μπορεύ να απουςιϊςει μϋχρι το 10% τησ διϊρκειασ τησ θεωρητι-

κόσ κατϊρτιςησ (δηλ. 8 ώρεσ) και να μην ξεπερϊςει το 10% επύ τησ ςυνολικόσ διϊρ-

κειασ των ωρών του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ (δηλ. 58 ώρεσ). 

Γ. Κατ' εξαύρεςη, επιτρϋπεται να απουςιϊςει μϋχρι το 20% διϊρκειασ τησ θεωρητικόσ 

κατϊρτιςησ (δηλ. 16 ώρεσ) και να μην ξεπερϊςει το 20% επύ τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ 

των ωρών του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ (δηλ. 116 ώρεσ) αποκλειςτικϊ εϊν: 

 εύναι ϊτομο με αναπηρύα, μετϊ από αιτιολογύα και ςε ςυνεννόηςη με τον 

πϊροχο κατϊρτιςησ, 

 ϋχει αποδεδειγμϋνη νοςηλεύα ςε δημόςιο νοςοκομεύο κατϊ τη διϊρκεια υ-

λοπούηςησ του προγρϊμματοσ. την περύπτωςη αυτό ο ωφελούμενοσ υπο-

χρεούται να προςκομύςει ϊμεςα ςτον πϊροχο κατϊρτιςησ ςχετικό βεβαύω-

ςη από το νοςοκομεύο ςτο οπούο νοςηλεύθηκε, 

 διανύει περύοδο εγκυμοςύνησ ό λοχεύασ, κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ του 

προγρϊμματοσ. την περύπτωςη αυτό η ωφελούμενη υποχρεούται να προ-

ςκομύςει ϊμεςα ςτον πϊροχο κατϊρτιςησ ςχετικό βεβαύωςη του νοςοκο-

μεύου ό του αρμόδιου ιατρού. 

Δ. τισ ανωτϋρω περιπτώςεισ ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ θα πρϋπει να μεςολαβόςει και 

να βοηθόςει τον ωφελούμενο, ώςτε να καλύψει την διδακτϋα ύλη για να μπορϋςει 

να παρακολουθόςει απρόςκοπτα τη ςυνϋχεια του προγρϊμματοσ.  

Ε. ε περύπτωςη που ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ δηλώςει μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ ςε 

ϋναν ωφελούμενο απουςύα που ξεπερνϊ το όριο του 10% που τύθεται ςτην παρϊγρα-

φο Β παραπϊνω, το ςύςτημα των επιταγών ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ θα του ζη-

τϊ επιβεβαύωςη – αιτιολογύα ωσ προσ το εϊν ο ωφελούμενοσ εντϊςςεται ςε κϊποια 

από τισ περιπτώςεισ των εξαιρϋςεων τησ παρ. Γ παραπϊνω. 

Σ. ε περύπτωςη που ο ωφελούμενοσ υπερβεύ το ωσ ϊνω επιτρεπόμενο όριο α-

πουςιών κατϊ τη διϊρκεια τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ χϊνει το δικαύωμα επιχορό-

γηςησ ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ, ακυρώνεται η επιταγό που ϋχει παραλϊβει και 

διαγρϊφεται από το Μητρώο Ωφελουμϋνων, ενώ ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ δεν δικαι-

ούται αμοιβόσ ό κϊθε ϊλλησ αποζημύωςησ για τισ υπηρεςύεσ που ϋχει παρϊςχει 

ςτον ωφελούμενο ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ. 

Ζ. ε περύπτωςη που ο ωφελούμενοσ υπερβεύ το ωσ ϊνω επιτρεπόμενο όριο απου-

ςιών επύ τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ των ωρών του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ, δεν 

δικαιούται να λϊβει το επύδομα πρακτικόσ ϊςκηςησ, ενώ ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ 

δεν δικαιούται να λϊβει την Β’ πληρωμό που προβλϋπεται ςτο κεφϊλαιο 7.2 (ii) τησ 

παρούςασ. 
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4.6.2 Τποχρεϊςεισ Παρόχων Κατάρτιςθσ 

Α. Για κϊθε πρόγραμμα κατϊρτιςησ εύναι υποχρεωτικό η παροχό από τον πϊροχο 

κατϊρτιςησ ςτουσ ωφελούμενουσ του απαιτούμενου εκπαιδευτικού υλικού, που κα-

λύπτει τισ εκπαιδευτικϋσ ενότητεσ τησ κατϊρτιςησ. 

Β. Για κϊθε πρόγραμμα κατϊρτιςησ ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ οφεύλει να θϋςει υπο-

χρεωτικϊ υπόψη του ωφελούμενου: α) το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγρϊμ-

ματοσ, β) την επιχεύρηςη πρακτικόσ ϊςκηςησ τησ οπούασ η επαγγελματικό δραςτη-

ριότητα θα πρϋπει να ϋχει ςυνϊφεια με το αντικεύμενο του προγρϊμματοσ και τ ο 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ, καθώσ και τον τόπο υλο-

πούηςησ τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ. 

Γ. Κατϊ την υλοπούηςη προγραμμϊτων κατϊρτιςησ των οπούων η ημερόςια διϊρκεια 

ξεπερνϊ τισ τρεισ (3) ώρεσ, χορηγούνται από τον πϊροχο κατϊρτιςησ προσ τουσ ω-

φελούμενουσ εδϋςματα και αναψυκτικϊ/ καφϋδεσ. 

Δ. Κατϊ τη διϊρκεια τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ ενόσ Σμόματοσ Κατϊρτιςησ, ο πϊροχοσ 

κατϊρτιςησ οφεύλει να ελϋγχει ότι ο αριθμόσ καταρτιζομϋνων που υλοποιούν ταυ-

τόχρονα την πρακτικό τουσ ϊςκηςη ςε μια επιχεύρηςη με την οπούα ςυνεργϊζεται 

ςτο πλαύςιο τησ ςυγκεκριμϋνου Σμόματοσ Κατϊρτιςησ, δεν υπερβαύνει τα όςα ορύζο-

νται ςτο κεφϊλαιο 4.5 Β τησ παρούςασ, ανεξϊρτητα αν οι καταρτιζόμενοι προϋρχο-

νται από τον ύδιο ό ϊλλο πϊροχο κατϊρτιςησ. 
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5 ΤΣΗΜΑ ΕΠΙΣΑΓΩΝ ΕΙΟΔΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ – 
ΟΡΟΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

Σο ςύςτημα των Επιταγών ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ που περιγρϊφεται ςτην 

παρούςα, αφορϊ ςτην παροχό και διαχεύριςη υπηρεςιών εκπαύδευςησ και επαγγε λ-

ματικόσ κατϊρτιςησ και προςφϋρει τη δυνατότητα ςτουσ ϊμεςα ωφελούμενουσ να 

λαμβϊνουν υπηρεςύεσ κατϊρτιςησ από πιςτοποιημϋνουσ ό αδειοδοτημϋνουσ παρό-

χουσ, φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα ό ενώςεισ αυτών, που κατϊ την ιςχύουςα νομοθε-

ςύα ϋχουν τη δυνατότητα παροχόσ υπηρεςιών μη τυπικόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτι-

ςησ, ωσ Κϋντρα Δια Βύου Μϊθηςησ (υπό οριςτικοποίηςη, λόγω τησ πρόςφατησ αλλαγήσ 

τησ ςχετικήσ νομοθεςίασ), ςύμφωνα με προκαθοριςμϋνεσ μονϊδεσ τιμολόγηςησ των 

εν λόγω υπηρεςιών. 

Η χρόςη του ανωτϋρω μοντϋλου παροχόσ υπηρεςιών δύνει τη δυνατότητα ςτουσ 

ωφελούμενουσ να επιλϋγουν οι ύδιοι την υπηρεςύα και το φορϋα από τον οπούο θα 

λαμβϊνουν τϋτοιου εύδουσ υπηρεςύεσ, ςύμφωνα με τισ προςωπικϋσ τουσ ανϊγκεσ. 

Οι όροι και οι προώποθϋςεισ τησ εφαρμογόσ του ςυςτόματοσ ειςόδου ςτην αγορϊ 

εργαςύασ ςτο πλαύςιο τησ εν λόγω δρϊςησ καθορύζονται ςτα κεφϊλαια τησ παρού-

ςασ πρόςκληςησ. 

 

5.1 Επιταγι ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ 

5.1.1 Χαρακτθριςτικά και Οικονομικι αξία τθσ Επιταγισ Ειςόδου ςτθν 
αγορά εργαςίασ 

Επιταγό ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ εύναι ϋνα ϋντυπο δελτύο το οπούο ενςωματώ-

νει τη ςυγκεκριμϋνη οικονομικό αξύα που αναγρϊφεται ςε αυτό, με αποκλειςτικό 

ςκοπό την ανταλλαγό τησ με υπηρεςύεσ που θα παραςχεθούν ςτα μϋλη του Μητρώ-

ου Ωφελουμϋνων από τα μϋλη του Μητρώου Παρόχων, κατϊ τουσ όρουσ τησ παρού-

ςασ.  

Κϊθε επιταγό ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ φϋρει τα εξόσ χαρακτηριςτικϊ: 

 Σο ονοματεπώνυμο και τον ΚΑΤΑ του ωφελούμενου, που εύναι κϊτοχοσ τησ ςυ-

γκεκριμϋνησ επιταγόσ. 

 Ένα μοναδικό ςειριακό αριθμό, που εύναι ο αριθμόσ τησ επιταγόσ. 

 Σον τύτλο τησ δρϊςησ 

 Σον εκδότη τησ Επιταγόσ που εύναι η ΕΤΕ/ΕΚΣ. 

 Σην οικονομικό αξύα τησ επιταγόσ ύψουσ 1.1ο0€ 

 Σην επικοινωνιακό ταυτότητα του ΕΠ «Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που 

χρηματοδοτεύ την παρούςα δρϊςη. 
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ε κϊθε επιταγό επιςυνϊπτονται οι όροι χορόγηςησ και πληρωμόσ αυτόσ, οι οπούοι και 

αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ αυτόσ. 

Η οικονομικό αξύα, που ενςωματώνει η επιταγό αποτελεύ την αμοιβό του παρόχου κα-

τϊρτιςησ, ωσ μοναδικό αντϊλλαγμα για τισ υπηρεςύεσ που παρϋχει ςτον ωφελούμενο 

κϊτοχό τησ, η οπούα καταβϊλλεται ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ.  

Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ δεν δικαιούται να επιδιώξει, να αναζητόςει ό να λϊβει αμοιβό 

υπό ϊλλουσ όρουσ ούτε οποιαδόποτε ϊλλη αμοιβό ό αποζημύωςη για την παροχό των 

υπηρεςιών αυτών. 

5.1.2 Κόςτθ που καλφπτει θ επιταγι ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ 

Η αξύα τησ επιταγόσ ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ αποτελεύ το μοναδικό αντϊλλαγμα, 

που θα καταβληθεύ ςτον πϊροχο κατϊρτιςησ - μϋλοσ του Μητρώου Παρόχων - για την 

παροχό προσ τον ωφελούμενο υπηρεςιών κατϊρτιςησ (θεωρύα και πρακτικό). 

Σο αντϊλλαγμα αυτό περιλαμβϊνει την αμοιβό του παρόχου κατϊρτιςησ και όλεσ 

ανεξαιρϋτωσ τισ επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ που βαρύνουν αυτόν για την παροχό των υπη-

ρεςιών του και ιδύωσ το κόςτοσ:  

 Σων αμοιβών των εκπαιδευτών και των τυχόν αςφαλιςτικών ειςφορών τουσ, με 

τουσ οπούουσ ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ θα ςυμβληθεύ για την παροχό τησ κατϊρτι-

ςησ κατϊ τουσ όρουσ τησ παρούςασ.  

 Σων αμοιβών των Εποπτών που υποςτηρύζουν την Πρακτικό Άςκηςη και των 

τυχόν αςφαλιςτικών ειςφορών τουσ. 

 Σου εκπαιδευτικού υλικού, το οπούο ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ οφεύλει να χορηγό-

ςει ςτον ωφελούμενο κατϊ τουσ όρουσ τησ παρούςασ 

 Σησ παροχόσ αναψυκτικών / εδεςμϊτων / καφϋ από τον πϊροχο κατϊρτιςησ 

προσ τουσ ωφελούμενουσ κατϊ τουσ όρουσ τησ παρούςασ  

 Σων αςφαλιςτικών ειςφορών, που αντιςτοιχούν ςτο εκπαιδευτικό επύδομα το 

οπούο θα λϊβει ο καταρτιζόμενοσ για τη ςυμμετοχό του ςτο πρόγραμμα κατϊρτι-

ςησ (θεωρύα και πρακτικό) και βαρύνουν τον πϊροχο κατϊρτιςησ ςύμφωνα με τα 

οριζόμενα ςτο ϊρθρο 87 του ν. 3996/2011 ‘’Αναμόρφωςη του ώματοσ Επιθεώ-

ρηςησ Εργαςύασ, ρυθμύςεισ θεμϊτων Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και ϊλλεσ διατϊ-

ξεισ’’. Σο ποςό αυτό ανϋρχεται ςε ποςοςτό ύψουσ 6,45% επύ του εκπαιδευτικού 

επιδόματοσ ανϊ ωφελούμενο. 

5.1.3 Χοριγθςθ τθσ επιταγισ ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ 

Οι επιταγϋσ ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ εκδύδονται ηλεκτρονικϊ από την ειδικό ι-

ςτοςελύδα και εκτυπώνονται με μϋριμνα των ιδύων των ωφελουμϋνων.  

5.1.4 Ενεργοποίθςθ επιταγισ ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ – Ιςχφσ τθσ 
Επιταγισ 

Οι ωφελούμενοι θα πρϋπει μϋχρι 31/12/13 από τη δημοςύευςη των πινϊκων κατϊτα-

ξησ του Μητρώου Ωφελουμϋνων ςτην ειδικό ιςτοςελύδα http://www.voucher.gov.gr 

http://www.voucher.gov.gr/
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να μεριμνόςουν να παραλϊβουν και να ενεργοποιόςουν την επιταγό ειςόδου ςτην 

αγορϊ εργαςύασ. 

Η ενεργοπούηςη τησ επιταγόσ γύνεται μετϊ τη ςύναψη ςύμβαςησ μεταξύ του ωφε-

λούμενου, του παρόχου κατϊρτιςησ και τησ επιχεύρηςησ για πρακτικό ϊςκηςη, με 

την ηλεκτρονικό υποβολό ςτην ειδικό ιςτοςελύδα από τον πϊροχο κατϊρτιςησ τησ 

ημερομηνύασ ςύναψησ τησ ςύμβαςησ καθώσ και του ΚΑΤΑ του ωφελούμενου 

ςύμφωνα και με τα οριζόμενα ςτο κεφϊλαιο 5.3.2. 

Από την ενεργοπούηςη τησ επιταγόσ και για ϋωσ διϊςτημα εξόντα (60) ημερολογια-

κών ημερών ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ οφεύλει να υποβϊλει Δόλωςη Έναρξησ Σμόμα-

τοσ/Προγρϊμματοσ Κατϊρτιςησ, με ςυμμετϋχοντα τον ωφελούμενο. 

Εϊν παρϋλθει το παραπϊνω χρονικό διϊςτημα, λύεται αυτοδύκαια η ςύμβαςη μετα-

ξύ ωφελούμενου, παρόχου κατϊρτιςησ και επιχεύρηςησ. 

Οι προθεςμύεσ των προηγούμενων παραγρϊφων μπορεύ να τροποποιούνται για α-

ντικειμενικϊ δικαιολογημϋνουσ λόγουσ με απόφαςη τησ ΕΤΕ/ΕΚΣ, που θα ανακοινώ-

νεται ςτην ειδικό ιςτοςελύδα (http://www.voucher.gov.gr). 

 

5.1.5 Απϊλεια δικαιϊματοσ ενίςχυςθσ – ακφρωςθ επιταγισ ειςόδου ςτθν 
αγορά εργαςίασ 

Ο ωφελούμενοσ χϊνει το δικαύωμα τησ ενύςχυςησ και διαγρϊφεται από το Μητρώο 

Ωφελουμϋνων, η δε επιταγό που δικαιούται, ακόμα κι αν ϋχει εκδοθεύ, ακυρώνεται 

ςτισ παρακϊτω περιπτώςεισ: 

i. Εϊν ο ωφελούμενοσ δεν ενεργοποιόςει την επιταγό ειςόδου ςτην αγορϊ ερ-

γαςύασ εντόσ τησ προβλεπόμενησ προθεςμύασ του κεφαλαύου 5.1.4.  

ii. Εϊν από τα δικαιολογητικϊ που θα υποβϊλει ο ωφελούμενοσ  ςτον πϊροχο 

κατϊρτιςησ, διαπιςτωθεύ ότι δεν τεκμηριώνονται τα ςτοιχεύα που ϋχει δη-

λώςει κατϊ την υποβολό τησ αύτηςησ ςυμμετοχόσ του ςτη δρϊςη . την πε-

ρύπτωςη αυτό ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ ενημερώνει την ΕΤΕ – ΕΚΣ μϋςω τησ ειδι-

κόσ ιςτοςελύδασ και ο υποψόφιοσ διαγρϊφεται αυτόματα από το Μητρώο 

Ψφελουμϋνων. 

iii. Εϊν ο ωφελούμενοσ υπερβεύ το επιτρεπόμενο όριο απουςιών κατϊ τη διϊρ-

κεια τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ. 

 

5.2 Εκπαιδευτικό Επίδομα 

Α. Κϊθε ωφελούμενοσ που ςυμμετεύχε ςε πρόγραμμα κατϊρτιςησ (θεωρύα και πρα-

κτικό ϊςκηςη) δικαιούται να λϊβει εκπαιδευτικό επύδομα, το οπούο περιλαμβϊνει το 

επύδομα θεωρύασ και το επύδομα πρακτικόσ ϊςκηςησ: 

Α.1. Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι ηλικίασ μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πα-

νεπιςτημίων/ ΤΕΙ»: 

http://www.voucher.gov.gr/
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Σο ωριαύο κόςτοσ του επιδόματοσ θεωρύασ καθορύζεται ςτο ποςό των 5,00€ (ςυμπε-

ριλαμβανομϋνων των νομύμων κρατόςεων) και το επύδομα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ 

για κϊθε ωφελούμενο ανϋρχεται ςυνολικϊ ςε 400€ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των νο-

μύμων κρατόςεων). 

Σο ωριαύο κόςτοσ του επιδόματοσ πρακτικόσ ϊςκηςησ καθορύζεται ςτο ποςό των 

4,60€ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των νομύμων κρατόςεων) και το επύδομα πρακτικόσ 

ϊςκηςησ για κϊθε ωφελούμενο ανϋρχεται ςυνολικϊ ςε 2.300€ (ςυμπεριλαμβανομϋ-

νων των νομύμων κρατόςεων). 

Σο εκπαιδευτικό επύδομα κϊθε ωφελούμενου ςυνολικϊ ανϋρχεται ςε 2.700€ (ςυμπε-

ριλαμβανομϋνων των νομύμων κρατόςεων).  

Α.2. Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι ηλικίασ από 18 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοι-

τοι υποχρεωτικήσ, δευτεροβάθμιασ και μεταδευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ»: 

Σο ωριαύο κόςτοσ του επιδόματοσ θεωρύασ καθορύζεται ςτο ποςό των 5,00€ (ςυμπε-

ριλαμβανομϋνων των νομύμων κρατόςεων) και το επύδομα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ 

για κϊθε ωφελούμενο ανϋρχεται ςυνολικϊ ςε 400€ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των νο-

μύμων κρατόςεων). 

Σο ωριαύο κόςτοσ του επιδόματοσ πρακτικόσ ϊςκηςησ καθορύζεται ςτο ποςό των 

4,00€ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των νομύμων κρατόςεων) και το επύδομα πρακτικόσ 

ϊςκηςησ για κϊθε ωφελούμενο ανϋρχεται ςυνολικϊ ςε 2.000€ (ςυμπεριλαμβανομϋ-

νων των νομύμων κρατόςεων). 

Σο εκπαιδευτικό επύδομα κϊθε ωφελούμενου ςυνολικϊ ανϋρχεται ςε 2.400€ (ςυ-

μπεριλαμβανομϋνων των νομύμων κρατόςεων). 

Οι αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ, που αντιςτοιχούν ςτο εκπαιδευτικό επύδομα του ωφε-

λούμενου, καλύπτονται από την επιταγό ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ ςύμφωνα με 

το κεφϊλαιο 5.1.2 τησ παρούςασ και βαρύνουν τον πϊροχο κατϊρτιςησ, ο οπούοσ υ-

ποχρεούται ςτην εμπρόθεςμη καταβολό τουσ.  

ημειώνεται ότι: 

 οι αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ που αντιςτοιχούν ςτο επύδομα θεωρητικόσ κα-

τϊρτιςησ καταβϊλλονται από τον πϊροχο κατϊρτιςησ μετϊ την ολοκλόρωςη 

του θεωρητικού μϋρουσ τησ κατϊρτιςησ  

 οι αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ που αντιςτοιχούν ςτο επύδομα πρακτικόσ  ϊςκη-

ςησ καταβϊλλονται από τον πϊροχο κατϊρτιςησ μετϊ την ολοκλόρωςη τησ 

πρακτικόσ ϊςκηςησ. 

Β. ε περύπτωςη μη ολοκλόρωςησ τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ του προγρϊμματοσ κα-

τϊρτιςησ με βϊςη τα προβλεπόμενα ςτην παρούςα, ο ωφελούμενοσ δεν δικαιούται 

να λϊβει το επύδομα πρακτικόσ ϊςκηςησ. 

Γ. Η καταβολό του εκπαιδευτικού επιδόματοσ ςτον ωφελούμενο θα γύνει ςύμφωνα 

με τουσ όρουσ του κεφαλαύου 7.1 τησ παρούςασ. 
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5.3 Επιλογι Παρόχου Κατάρτιςθσ από Ωφελοφμενουσ– φναψθ 
ςφμβαςθσ 

5.3.1 Επιλογι Παρόχου Κατάρτιςθσ από ωφελοφμενουσ – υποβολι δικαι-
ολογθτικϊν 

Κϊθε ωφελούμενοσ, δικαιούχοσ επιταγόσ ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ, οφεύλει εντόσ 

του προκαθοριςμϋνου χρονικού διαςτόματοσ για την ενεργοπούηςη τησ επιταγόσ (βλ. 

κεφϊλαιο 5.1.4) να επιλϋξει με αποκλειςτικό κριτόριο τισ ανϊγκεσ ό/και τισ δυνατότη-

τϋσ του, ςύμφωνα με τα προςωπικϊ του κριτόρια και μϋςα ςτα όρια τησ Διοικητικόσ 

Περιφϋρειασ για την οπούα ϋχει εκδηλώςει ενδιαφϋρον, τον πϊροχο κατϊρτιςησ που 

επιθυμεύ, το πρόγραμμα κατϊρτιςησ και το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ςε 

ςυνδυαςμό με τισ προτεινόμενεσ από τον πϊροχο κατϊρτιςησ θϋςεισ πρακτικόσ ϊ-

ςκηςησ ςε επιχειρόςεισ. 

Ο ωφελούμενοσ για την εγγραφό του ςτον πϊροχο κατϊρτιςησ, οφεύλει να προςκομύ-

ςει: 

i. Σην επιταγό ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ που του αντιςτοιχεύ. 

ii. Σα δικαιολογητικϊ για την τεκμηρύωςη των ςτοιχεύων που δόλωςε 

ςτην Αύτηςη υμμετοχόσ του, όπωσ αυτϊ ορύζονται παρακϊτω. 

 Δικαιολογητικϊ που θα πρϋπει να κατατεθούν: 

Α. για την ομάδα ωφελουμένων «απόφοιτοι Πανεπιςτημίων/ ΤΕΙ»: 

 Επικυρωμϋνο αντύγραφο του πτυχύου ανώτατησ εκπαύδευςησ τησ Ελλϊδασ ό 

του εξωτερικού αναγνωριςμϋνο από το ΔΟΑΣΑΠ, ςτο οπούο θα πρϋπει να ανα-

γρϊφεται ο βαθμόσ και η ημερομηνύα κτόςησ του (διαφορετικϊ να ςυνοδεύεται 

από ϊλλο επύςημο ϋγγραφο του Πανεπιςτημύου/ τεχνολογικού ιδρύματοσ ςτο 

οπούο θα αναγρϊφεται η ςχετικό πληροφορύα) ό Επικυρωμϋνο αντύγραφο βε-

βαύωςησ περύ αναγνωριςμϋνων επαγγελματικών προςόντων, πτυχιούχων τυ-

πικόσ ανώτατησ εκπαύδευςησ, από το ΑΕΙ ό το ΑΕΠ. 

 Επικυρωμϋνο αντύγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τύτλου ςπουδών. 

 Επικυρωμϋνο φωτοαντύγραφο τυχόν πιςτοποιητικού γνώςησ ξϋνησ γλώςςασ 

ςύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ τησ παρούςασ πρόςκληςησ. 

 Επικυρωμϋνο αντύγραφο του Εκκαθαριςτικού τησ Εφορύασ ατομικό ό οικογε-

νειακό του οικονομικού ϋτουσ 2012 (ειςοδόματα 2011). 

Επιπρόςθετα, όςοι εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε Επαγγελματικϊ Επιμελητόρια/ Ενώςεισ 

ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο κεφϊλαιο 2.1 Α, καταθϋτουν και τα κϊτωθι δικαιολογη-

τικϊ: 

 Επικυρωμϋνο αντύγραφο τησ αςτυνομικόσ τουσ ταυτότητασ ό του διαβατηρύου.  

 Επικυρωμϋνο αντύγραφο βεβαύωςησ εγγραφόσ ςτο Επαγγελματικό Επιμελητό-

ριο/ Ένωςησ όπου ανόκουν. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ”  

 

Σελίδα | 33  

 

Β. για την ομάδα ωφελουμένων «Απόφοιτοι υποχρεωτικήσ, δευτεροβάθμιασ ή μεταδευτε-

ροβάθμιασ εκπαίδευςησ»: 

 Επικυρωμϋνο αντύγραφο του Εκκαθαριςτικού τησ Εφορύασ ατομικό ό οικογε-

νειακό  του οικονομικού ϋτουσ 2012 (ειςοδόματα 2011). 

 

5.3.2 φναψθ ςφμβαςθσ – Όροι ςφμβαςθσ 

Εφόςον ο ωφελούμενοσ, ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ και η επιχεύρηςη αποφαςύςουν να ςυ-

νεργαςτούν ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρούςα πρόκληςη υπογρϊφουν ςχετικό 

ςύμβαςη. Η εν λόγω ςύμβαςη παρϊγεται μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ, υπογρϊφεται 

ςε τϋςςερα (4) πρωτότυπα και αναρτϊται από τον πϊροχο κατϊρτιςησ ςκαναριςμϋνη 

ςτην ειδικό ιςτοςελύδα. 

Κϊθε ωφελούμενοσ δεν επιτρϋπεται να ςυνϊψει ςυμβϊςεισ με περιςςότερουσ του ενόσ 

παρόχου κατϊρτιςησ & επιχεύρηςησ ςυγχρόνωσ. 

Η τριμερόσ ςύμβαςη, μεταξύ ωφελούμενου, παρόχου κατϊρτιςησ και επιχεύρηςησ 

πρακτικόσ ϊςκηςησ, περιλαμβϊνει υποχρεωτικϊ τουσ όρουσ τησ παρούςασ, και ιδύωσ 

όρουσ που αφορούν ςτα κϊτωθι:  

i. Ο ωφελούμενοσ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να ςυμμετϊςχει ςε πρόγραμμα 

κατϊρτιςησ, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ.  

ii. Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να παρϊςχει το πρόγραμ-

μα αυτό, να ελεγχθεύ και να πληρωθεύ ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ. 

iii. Η επιχεύρηςη αναλαμβϊνει να τοποθετόςει τον ωφελούμενο ςε ςυγκεκριμϋνη 

θϋςη πρακτικόσ ϊςκηςησ για χρονικό διϊςτημα 500 ωρών μετϊ την ολοκλόρω-

ςη του θεωρητικού τμόματοσ του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ. Η πρακτικό ϊ-

ςκηςη θα υλοποιηθεύ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο κεφϊλαιο 4.4 τησ παρού-

ςασ. 

iv. Ο ωφελούμενοσ εξουςιοδοτεύ τον πϊροχο κατϊρτιςησ να ειςπρϊξει αντ' αυτού 

κατϊ τουσ όρουσ τησ παρούςασ, την επιταγό ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ, που 

δικαιούται ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ δρϊςησ και η οπούα φϋρει το ονοματε-

πώνυμό του και τον προςωπικό του αριθμό ΚΑΤΑ. 

Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ υποχρεούται, την ύδια ημϋρα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ με τον 

ωφελούμενο και την επιχεύρηςη, να αναρτόςει τη ςχετικό πληροφορύα, καταχωρώ-

ντασ και τον ΚΑΤΑ του ωφελούμενου ςτην ειδικό ιςτοςελύδα 

http://www.voucher.gov.gr, ϊλλωσ η ςύμβαςη θεωρεύται ϊκυρη. Με την καταχώρηςη 

τησ ανωτϋρω πληροφορύασ ενεργοποιεύται και η επιταγό ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ 

του ωφελούμενου. Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ υποχρεούται επύςησ, μϋςα ςε προθεςμύα 60 

ημερών από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ με ωφελούμενο να προβεύ ςε Δόλωςη Έ-

ναρξησ Σμόματοσ Κατϊρτιςησ. ε περύπτωςη που η προθεςμύα αυτό παρϋλθει ϊπρα-

κτη, η ςύμβαςη λύεται αυτοδικαύωσ και ο ωφελούμενοσ ϋχει δικαύωμα ςύμφωνα με τα 

οριζόμενα ςτο κεφϊλαιο 5.1.4 να ςυνϊψει νϋα ςύμβαςη με ϊλλον πϊροχο κατϊρτιςησ 

τησ επιλογόσ του. 

http://www.voucher.gov.gr,/
http://www.voucher.gov.gr,/
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5.3.3 Ζλεγχοσ πριν από τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ 

Κϊθε πϊροχοσ κατϊρτιςησ, πριν ςυνϊψει τη ςχετικό ςύμβαςη με τον ωφελούμενο, υ-

ποχρεούται να ελϋγξει, εϊν: 

i. Ο ωφελούμενοσ ϋχει όδη ςυνϊψει ςύμβαςη με ϊλλον πϊροχο κατϊρτιςησ, οπότε 

δεν επιτρϋπεται η ςύναψη νϋασ και αυτό που θα ςυναφθεύ κατϊ παρϊβαςη τησ πα-

ρούςασ εύναι αυτοδικαύωσ ϊκυρη. 

ii. Η επιταγό του ωφελούμενου εύναι ςε ιςχύ.   

iii. Σην επιλεξιμότητα ςυμμετοχόσ του ωφελούμενου ςτη δρϊςη. 

Ο ϋλεγχοσ των παραπϊνω όρων αποτελεύ αποκλειςτικό ευθύνη του παρόχου κατϊρτι-

ςησ και: 

 για τισ προώποθϋςεισ (i) & (ii) διενεργεύται με τον κωδικό ΚΑΤΑ, μϋςω τησ ειδι-

κόσ ιςτοςελύδασ,  

 για την προώπόθεςη (iii) διενεργεύται μϋςω των δικαιολογητικών που θα του 

υποβϊλλει μαζύ με την επιταγό για την τεκμηρύωςη των ςτοιχεύων που δόλωςε 

ςτην Αύτηςη υμμετοχόσ του (ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο κεφϊλαιο 5.3.1 

τησ παρούςασ) ςε ςυνδυαςμό με τον κωδικό ΚΑΤΑ του ωφελούμενου, μϋςω 

τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ, ώςτε να ενημερωθεύ για τα ςτοιχεύα που δόλωςε ο 

ωφελούμενοσ ςτην αύτηςό του. 

 

5.4 υγκρότθςθ Σμιματοσ/Προγράμματοσ Κατάρτιςθσ - Διλωςθ 
Ζναρξθσ 

5.4.1 Τποβολι από τον Πάροχο Κατάρτιςθσ Διλωςθσ Ζναρξθσ Σμιματοσ/ 
Προγράμματοσ Κατάρτιςθσ  

Κϊθε πϊροχοσ κατϊρτιςησ μόλισ ςυγκροτόςει ϋνα Σμόμα Κατϊρτιςησ, δεδομϋνου 

ότι ϋχει καταχωρόςει τισ τριμερεύσ ςυμβϊςεισ ςτην ειδικό ιςτοςελύδα ςύμφωνα με 

τουσ όρουσ τησ παρούςασ, προβαύνει ςε Δόλωςη Έναρξησ Σμόματοσ/Προγρϊμματοσ 

Κατϊρτιςησ, την οπούα υποβϊλλει ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ 

http://www.voucher.gov.gr ςτην ΕΤΕ/ΕΚΣ τουλϊχιςτον μύα (1) ημϋρα, πριν την ϋναρ-

ξό του. 

Η Δόλωςη Έναρξησ Σμόματοσ/Προγρϊμματοσ Κατϊρτιςησ περιλαμβϊνει τα ακό-

λουθα: 

1. τοιχεύα Δόλωςησ Έναρξησ Σμόματοσ/Προγρϊμματοσ Κατϊρτιςησ: 

 Αύξων Αριθμόσ Σμόματοσ 

 Σύτλοσ του αντικειμϋνου κατϊρτιςησ 

 τοιχεύα του τόπου διεξαγωγόσ (Διοικητικό Περιφϋρεια, Περιφερειακό Ενό-

τητα, Δόμοσ, Διεύθυνςη τόπου διεξαγωγόσ) 

 τοιχεύα Τπευθύνου Τλοπούηςησ Προγρϊμματοσ Κατϊρτιςησ 

http://www.voucher.gov.gr/
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 Ημερομηνύα ϋναρξησ & λόξησ: α) του Σμόματοσ Κατϊρτιςησ, β) τησ θεωρητι-

κόσ κατϊρτιςησ, γ) τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ. 

2. Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα κατϊρτιςησ, ςτο οπούο θα ςυμπεριλαμβϊνονται 

οι ημϋρεσ και ώρεσ πραγματοπούηςησ των μαθημϊτων τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ 

και τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ. 

3. Σουσ εκπαιδευτϋσ τησ θεωρητικόσ εκπαύδευςησ και τον/ τουσ Επόπτη/τεσ Πρακτι-

κόσ.  

4. υγκεντρωτικό κατϊςταςη των ωφελουμϋνων ςτο Σμόμα/Πρόγραμμα Κατϊρτι-

ςησ, η οπούα θα περιλαμβϊνει τουσ αριθμούσ ΚΑΤΑ των ςυμμετεχόντων και τουσ 

ςειριακούσ αριθμούσ των επιταγών ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ των οπούων εύναι 

κϊτοχοι.  

5. Κατϊςταςη των επιχειρόςεων, με τισ οπούεσ ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ θα ςυνεργα-

ςτεύ για την πρακτικό ϊςκηςη, η οπούα θα περιλαμβϊνει: α) τισ θϋςεισ πρακτικόσ 

που κϊθε επιχεύρηςη προςφϋρει, ςύμφωνα με το εδ. 5 του ϊρθ. 4.2.6 τησ με αρ. 

1.5188/οικ 3.968/15.4.2011 (ΥΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΤΑ για το ΕΔΕΚ, όςον αφορϊ το 

ποςοςτό των καταρτιζομϋνων που τοποθετούνται ςε επιχεύρηςη πρακτικόσ ϊςκη-

ςησ ςε ςχϋςη με το ςυνολικό αριθμό απαςχολουμϋνων ςε αυτόν (βλ. κεφ. 4.5, παρ. 

Β), β) ςτοιχεύα των επιχειρόςεων (επωνυμύα, διεύθυνςη, ΑΥΜ, Δ.Ο.Τ.) και των νομύ-

μων εκπροςώπων τουσ (ονοματεπώνυμο, διεύθυνςη, ΑΔΣ, ΑΥΜ, Δ.Ο.Τ.). 

6. Κατϊςταςη κατανομόσ των καταρτιζόμενων του Σμόματοσ Κατϊρτιςησ ανϊ επι-

χεύρηςη πρακτικόσ ϊςκηςησ με αντιςτούχηςη του/ των Επόπτη/των Πρακτικόσ και 

με υπογραφϋσ των καταρτιζομϋνων. Η κατϊςταςη των ωφελούμενων θα πρϋπει να  

εύναι ςε ςυμφωνύα με τισ ςυμβϊςεισ που ϋχουν υπογραφεύ από τα τρύα μϋρη και ϋ-

χουν αναρτηθεύ ςτην ειδικό ιςτοςελύδα.  

Μετϊ την ορθό ςυμπλόρωςη των ανωτϋρω ςτην ειδικό ιςτοςελύδα ο πϊροχοσ κα-

τϊρτιςησ προβαύνει ςτην ϋναρξη του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ.  

 

5.5 Τλοποίθςθ των Προγραμμάτων Κατάρτιςθσ 

5.5.1 Τποβολι ςτοιχείων προόδου τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ 
κατάρτιςθσ και πρακτικισ άςκθςθσ 

Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ υποχρεούται, κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ τησ θεωρητικόσ 

κατϊρτιςησ, και για κϊθε Σμόμα Κατϊρτιςησ, να υποβϊλει ηλεκτρονικϊ ςτην ειδικό 

ιςτοςελύδα το ημερόςιο απουςιολόγιο και ειδικότερα, εντόσ εικοςαλϋπτου (20') από 

την ϋναρξη τησ πρώτησ εκπαιδευτικόσ ώρασ του προγρϊμματοσ. ε περύπτωςη απο-

χώρηςησ καταρτιζομϋνου ό προςϋλευςησ απόντοσ θα πρϋπει να υπϊρχει ενημϋρωςη 

του ςυςτόματοσ εντόσ εικοςαλϋπτου (20') από αυτόν. 

Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ υποχρεούται, κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ τησ πρακτικόσ 

ϊςκηςησ, και για κϊθε Σμόμα Κατϊρτιςησ, να υποβϊλει ηλεκτρονικϊ ςτην ειδικό ι-

ςτοςελύδα το ημερόςιο απουςιολόγιο και ειδικότερα, εντόσ εξόντα λεπτών (60') 

από την ϋναρξη τησ πρώτησ ώρασ πρακτικόσ ϊςκηςησ του προγρϊμματοσ.  
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Για την πρακτικό ϊςκηςη θα ςυμπληρώνεται και ϋντυπο παρουςιολόγιο, η τόρηςη 

και ςυμπλόρωςη του οπούου, θα εύναι ευθύνη του Επόπτη Πρακτικόσ.  

ε περύπτωςη που κατϊ τον ϋλεγχο διαπιςτωθούν απουςύεσ καταρτιζομϋνων που 

δεν ϋχουν δηλωθεύ,  θα υπϊρχουν κυρώςεισ για τον πϊροχο κατϊρτιςησ. 

5.5.2 Σιρθςθ και υποβολι ςτοιχείων για το προφίλ των ωφελουμζνων 

Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ υποχρεούται να τηρεύ και να υποβϊλει, μϋςω τησ ειδικόσ ιςτο-

ςελύδασ και μϋςα ςτισ προθεςμύεσ που θα θϋςει η ΕΤΕ/ΕΚΣ, ςτοιχεύα ςε ςχϋςη με τα χα-

ρακτηριςτικϊ των ωφελούμενων με τουσ οπούουσ ςυνεργϊζεται ςτο πλαύςιο τησ δρϊ-

ςησ, όπωσ αυτϊ καθορύζονται ςτο Παρϊρτημα ΦΦΙΙΙ του Κανονιςμού (ΕΚ) 1828/2006 τησ 

Επιτροπόσ.  

Σα εν λόγω ςτοιχεύα αφορούν ςτα κϊτωθι δεδομϋνα: 

 Εργαςιακό καθεςτώσ  

 Ηλικιακϊ δεδομϋνα  

 Μορφωτικό επύπεδο 

 Δεδομϋνα για ευϊλωτεσ ομϊδεσ  

 

5.6 Ολοκλιρωςθ υμμετοχισ του ωφελοφμενου ςτθν κατάρτιςθ 

Με την ολοκλόρωςη τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ κϊθε Σμόματοσ Κατϊρτιςησ , ο πϊ-

ροχοσ κατϊρτιςησ εκδύδει ςε κϊθε καταρτιζόμενο «απόδειξη παροχόσ υπηρεςιών 

θεωρητικόσ κατϊρτιςησ» αξύασ 560€. 

Με την ολοκλόρωςη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ κϊθε Σμόματοσ Κατϊρτιςησ, ο πϊροχοσ 

κατϊρτιςησ εκδύδει ςε κϊθε καταρτιζόμενο «απόδειξη παροχόσ υπηρεςιών πρακτι-

κόσ ϊςκηςησ» αξύασ 540€. 

Με την ολοκλόρωςη κϊθε Σμόματοσ Κατϊρτιςησ (θεωρύα και πρακτικό), και με την 

επιφύλαξη των ποριςμϊτων τυχόν ελϋγχων που θα διενεργηθούν, ςύμφωνα με το 

κεφαλαύο 6 τησ παρούςασ, ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ χορηγεύ ςε κϊθε καταρτιζόμενο 

«Βεβαύωςη Παρακολούθηςησ του Προγρϊμματοσ Κατϊρτιςησ». 

 

5.7 Τποχρεϊςεισ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Κατάρτιςθσ 

5.7.1 Τποβολι απολογιςτικϊν ςτοιχείων τθσ κατάρτιςθσ από τον πάροχο 
κατάρτιςθσ 

Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ μετϊ την ολοκλόρωςη τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ κϊθε 

Σμόματοσ Κατϊρτιςησ καθώσ και μετϊ την ολοκλόρωςη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ 

του Σμόματοσ Κατϊρτιςησ και μϋςα ςε προθεςμύα 30 ημερών, υποχρεούται να υ-

ποβϊλει ςτην ΕΤΕ/ΕΚΣ τα απολογιςτικϊ ςτοιχεύα και τα δικαιολογητικϊ που ορύζο-

νται ςτο κεφϊλαιο 6.2 τησ παρούςασ. 
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5.7.2 Παρακολοφκθςθ τθσ ζνταξθσ των ωφελουμζνων ςτθν αγορά 
εργαςίασ - Τποβολι ςχετικϊν ςτοιχείων  

Α. Υποχρεώςεισ παρόχων κατάρτιςησ 

Οι πϊροχοι κατϊρτιςησ υποχρεούνται για ϋνα εξϊμηνο μετϊ την ολοκλόρωςη του 

Σμόματοσ Κατϊρτιςησ (θεωρύα και πρακτικό ϊςκηςη), να παρακολουθούν την κα-

τϊςταςη των ωφελουμϋνων που ςυμμετεύχαν ςε αυτό, όςον αφορϊ ςτην πρόςβα-

ςό τουσ ςτην αγορϊ εργαςύασ. 

Κϊθε πϊροχοσ κατϊρτιςησ, μϋςα ςε αποκλειςτικό προθεςμύα επτϊ (7) εργαςύμων 

ημερών από την εκπνοό του εξαμόνου που ακολουθεύ την ολοκλόρωςη του Σμό-

ματοσ Κατϊρτιςησ, υποβϊλλει ςτην ΕΤΕ/ΕΚΣ μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ, «Ϊκθε-

ςη Παρακολούθηςησ των Ψφελουμϋνων», ςτην οπούα αναγρϊφονται για καθϋνα 

ωφελούμενο, δικαιούχο τησ επιταγόσ ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ τα εξόσ:  

 Ο Κωδικόσ ΚΑΤΑ  

 Η κατϊςταςό τουσ ςτην αγορϊ εργαςύασ (ϊνεργοσ /εργαζόμενοσ) 

 Η επιχεύρηςη ό ο φορϋασ, ςτην/ον οπούα/ο εργϊζονται με τα πλόρη ςτοιχεύα 

τησ/του 

 Σο αντικεύμενο τησ εργαςύασ τουσ. 

Β. Υποχρεώςεισ ωφελουμένων 

Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται, για χρονικό διϊςτημα 6 μηνών μετϊ την ολοκλό-

ρωςη ςυμμετοχόσ τουσ ςτη δρϊςη (θεωρητικό κατϊρτιςη και πρακτικό ϊςκηςη), 

να ενημερώνουν τον πϊροχο κατϊρτιςησ με το οπούο ςυνεργϊςτηκαν για οποια-

δόποτε τροποπούηςη τησ κατϊςταςόσ τουσ, όςον αφορϊ την απαςχόληςό τουσ και 

ειδικότερα να παρϋχουν ςε αυτόν τα ςτοιχεύα του ωσ ϊνω κεφ. 5.7.2.Α. 

Οι ωφελούμενοι αναγνωρύζουν και αποδϋχονται ανεπιφύλακτα το δικαύωμα του 

Τπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ και τησ ΕΤΕ/ΕΚΣ για 

χρόςη και επεξεργαςύα των ςτοιχεύων αυτών, ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προ-

ώποθϋςεισ τησ Αρχόσ Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού Φαρακτόρα. 

 

5.8 Τποχρζωςθ ςυνεργαςίασ ςε περίπτωςθ ελζγχου 

Α. Υποχρεώςεισ παρόχων κατάρτιςησ 

Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ υποχρεούται, ςε περύπτωςη διενϋργειασ ελϋγχων, ςύμφω-

να με το κεφϊλαιο 6 τησ παρούςασ, να ςυνεργαςτεύ με τα όργανα ελϋγχου και να 

παρϊςχει τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ και τα ςτοιχεύα που τυχόν του ζητηθούν, 

ςε ςχϋςη με τη ςυμμετοχό του ςτην παρούςα δρϊςη και να διαθϋτει το φϊκελο τησ 

δρϊςησ με όλα τα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για την υλοπούηςό τησ, 

καθώσ και για τισ ενϋργειεσ δημοςιότητασ που αναλαμβϊνει.  

Σα ςτοιχεύα του φακϋλου τηρούνται ςτο αρχεύο του υποχρεωτικϊ και τουλϊχιςτον 

για τρύα χρόνια μετϊ το κλεύςιμο του ΕΠΑΝΑΔ, δηλαδό κατ' ελϊχιςτον μϋχρι το τϋ-

λοσ του 2020. 
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Ο φϊκελοσ που πρϋπει να τηρεύ κϊθε πϊροχοσ κατϊρτιςησ για κϊθε Σμόμα Κατϊρ-

τιςησ που θα υλοποιόςει ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ, ενδεικτικϊ θα πρϋπει να περι-

λαμβϊνει:  

 τοιχεύα των καταρτιζομϋνων, όπωσ: 

o Ση ςυγκεντρωτικό κατϊςταςη καταρτιζομϋνων 

o Σισ πρωτότυπεσ ςυμβϊςεισ (ϋνα εκ των τεςςϊρων πρωτότυπων α-

ντιτύπων που υπογρϊφονται) μεταξύ ωφελούμενων, παρόχου κα-

τϊρτιςησ και επιχεύρηςησ. 

o Σα αντύγραφα των Βεβαιώςεων Παρακολούθηςησ του Προγρϊμμα-

τοσ Κατϊρτιςησ των ωφελούμενων του Σμόματοσ. 

o Σισ βεβαιώςεισ νοςοκομεύου / ιατρού για τισ περιπτώςεισ του κεφα-

λαύου4.6.1 Γ τησ παρούςασ. 

o Σα δικαιολογητικϊ που υπϋβαλαν οι ωφελούμενοι ςτον πϊροχο κα-

τϊρτιςησ για την τεκμηρύωςη των ςτοιχεύων που δόλωςαν ςτην Αύ-

τηςη υμμετοχόσ τουσ. 

 τοιχεύα του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ, όπωσ: 

o Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

o Εκπαιδευτικό υλικό προγρϊμματοσ και αποδεικτικό παραλαβόσ του 

από τουσ ωφελούμενουσ 

o Παρουςιολόγια θεωρητικόσ κατϊρτιςησ 

o Παρουςιολόγια πρακτικόσ ϊςκηςησ 

o Κατϊςταςη Εποπτών Πρακτικόσ 

o υγκεντρωτικό κατϊςταςη εκπαιδευτών  

o τοιχεύα από τα οπούα προκύπτει η ςυνϊφεια των εκπαιδευτών με 

το αντικεύμενο κατϊρτιςησ 

 τοιχεύα οικονομικού αντικειμϋνου προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ  

Αυτϊ αφορούν ςτα εξόσ: 

o Σισ πρωτότυπεσ επιταγϋσ ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ.  

o Σα αντύγραφα των αποδεύξεων παροχόσ υπηρεςιών που εξϋδωςε ο 

πϊροχοσ κατϊρτιςησ προσ κϊθε ωφελούμενο.  

o Σα παραςτατικϊ απόδοςησ αςφαλιςτικών ειςφορών 

o Δαπϊνεσ Διατροφόσ Καταρτιζομϋνων 

Σα δελτύα αποςτολόσ και τα τιμολόγια αγορϊσ ςχετικϊ με τη δια-

τροφό των καταρτιζομϋνων κατϊ τη διϊρκεια τησ θεωρητικόσ κα-

τϊρτιςησ και πρακτικόσ ϊςκηςησ 
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Β. Υποχρεώςεισ ωφελουμένων 

Ο ωφελούμενοσ υποχρεούται, ςε περύπτωςη διενϋργειασ ελϋγχων ςύμφωνα με το  

κεφϊλαιο 6 τησ παρούςασ να ςυνεργαςτεύ με τα όργανα ελϋγχου και  να παρϊςχει 

τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ και τα ςτοιχεύα που τυχόν του ζητηθούν, ςε ςχϋςη 

με τη ςυμμετοχό του ςτην παρούςα δρϊςη. 

 

5.9 Τποχρεϊςεισ Πλθροφόρθςθσ και Δθμοςιότθτασ 

Κϊθε πϊροχοσ κατϊρτιςησ που ςυμμετϋχει ςτην παρούςα δρϊςη οφεύλει να τηρεύ 

τουσ κανόνεσ πληροφόρηςησ και δημοςιότητασ, ςύμφωνα με τα ϊρθρα 8 -9 του 

Κανονιςμού (ΕΚ) 1828/2006.   

Ειδικότερα, κϊθε πϊροχοσ κατϊρτιςησ οφεύλει να: 

 Ενςωματώνει ςε κϊθε ϋγγραφο που εκδύδει ςχετικό με τα προγρϊμματα κατϊρτι-

ςησ που υλοποιεύ και εν γϋνει την παρούςα δρϊςη την επικοινωνιακό ταυτότητα 

του ΕΠ «Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που χρηματοδοτεύ τη δρϊςη. Η επι-

κοινωνιακό ταυτότητα εύναι ύδια με αυτόν που ϋχει ενςωματωθεύ ςτο υποςϋλιδο 

(footer) τησ παρούςασ πρόςκληςησ. 

 Η παραπϊνω ςόμανςη πρϋπει να εμφανύζεται υποχρεωτικϊ ςτα ϋγγραφα υλοπού-

ηςησ, προκειμϋνου να εκπληρούνται οι όροι επιλεξιμότητασ των ςυγχρηματοδο-

τούμενων ενεργειών. 

 Μη δημοςιοποιεύ το ονοματεπώνυμο των ςυμμετεχόντων ςτην παρούςα δρϊςη, 

αλλϊ ςε οποιαδόποτε δημοςύευςη να χρηςιμοποιεύ αντύ αυτών αποκλειςτικϊ και 

μόνο τουσ αριθμούσ ΚΑΤΑ. 

 Εξαςφαλύςει ότι όςοι ςυμμετϋχουν ςτη δρϊςη εύναι ενόμεροι ότι ςυγχρηματοδο-

τεύται από το Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο, ςτο πλαύςιο του ΕΠ «Ανϊπτυξη Αν-

θρώπινου Δυναμικού».  

 Προβαύνει ςτην ανϊρτηςη αφύςασ ςτισ αύθουςεσ κατϊρτιςησ για την πληροφόρηςη 

του κοινού για τη ςυγκεκριμϋνη δρϊςη 

 Σηρεύ αρχεύο των δρϊςεων δημοςιότητασ που υλοποιεύ, ωσ προσ το φυςικό και το 

οικονομικό τουσ αντικεύμενο και να το διαθϋτει ςτην ΕΤΕ/ΕΚΣ, την ΕΤΔ ΕΠΑΝΑΔ, 

ό/και ςε οποιαδόποτε ϊλλη Αρχό του ΕΠΑ, εφόςον του ζητηθεύ. 

 ε περύπτωςη διενϋργειασ εκδηλώςεων ενημϋρωςησ των πολιτών – δυνητικών 

ωφελουμϋνων (ημερύδεσ , ςεμινϊρια κ.λπ) για τη ςκοπιμότητα του ϋργου, θα πρϋ-

πει  ςτο χώρο διεξαγωγόσ να υπϊρχει αναρτημϋνη πινακύδα ό αφύςα πλη-

ροφόρηςησ, η οπούα θα αναφϋρει  το ϋργο και τον φορϋα χρηματοδότηςόσ του και 

θα περιλαμβϊνει όλα τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα και λογότυπουσ δημοςιότητασ που 

περιγρϊφηκαν προηγουμϋνωσ). Σο ύδιο ιςχύει και για όλα τα ϋγγραφα που θα αφο-

ρούν ςτην εκδόλωςη, όπωσ ϋντυπα πληροφόρηςησ, πιςτοποιητικϊ ςυμμετοχόσ, 

κ.λ.π., τα οπούα θα πρϋπει να φϋρουν όλα τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα δημοςιότητασ 

προκειμϋνου να εύναι επιλϋξιμη η δαπϊνη εκτύπωςόσ τουσ. 
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Επύςησ, τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα και οι λογότυποι δημοςιότητασ πρϋπει να εύναι 

εμφανό κατϊ  τη διενϋργεια δρϊςεων όπωσ: 

 Εκδόςεισ εντύπων, δημοςιεύςεισ – καταχωρόςεισ ςτον τύπο των φορϋων υλο-

πούηςησ, όπωσ π.χ. αυτϋσ που διενεργούνται με ςτόχο την πρόςκληςη και προ-

ςϋλκυςη ωφελουμϋνων ςτα προγρϊμματα κατϊρτιςησ 

 Δημιουργύα ιςτοςελύδασ για την προβολό των ϋργων, κ.λπ.  
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6 ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ  

6.1 Ζλεγχοι για τθν Κατάρτιςθ (κεωρία και πρακτικι άςκθςθ) 

H παρακολούθηςη και ο ϋλεγχοσ - επιβεβαύωςη τησ υλοπούηςησ τησ κατϊρτιςησ 

(θεωρύα και πρακτικό ϊςκηςη) γύνεται από την ΕΤΕ/ΕΚΣ, ςύμφωνα με την ιςχύουςα 

νομοθεςύα και τουσ όρουσ που διϋπουν την παρούςα.  

Έλεγχοι, εύναι δυνατόν να διενεργηθούν από τα υπόλοιπα αρμόδια προσ τούτο ε-

θνικϊ ό κοινοτικϊ όργανα, ςύμφωνα με το ιςχύον θεςμικό πλαύςιο (ϊρθρο 7 τησ με 

αρ.1.5188/οικ3.968/ 15.4.2011 (ΥΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΤΑ για το ΕΔΕΚ. 

Ο ϋλεγχοσ μπορεύ να εύναι επιτόπιοσ ό/και διοικητικόσ και να πραγματοποιηθεύ εύτε 

κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ, εύτε μετϊ την ολοκλόρωςη κϊθε προγρϊμματοσ κα-

τϊρτιςησ, για να επιβεβαιώςει: 

 την τόρηςη των όρων παροχόσ τησ κατϊρτιςησ, καθώσ και των όρων & προώποθϋ-

ςεων εφαρμογόσ του ςυςτόματοσ επιταγών ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ ςύμ-

φωνα με την παρούςα, 

 την αξιοπιςτύα και την ακρύβεια των πληροφοριών που δηλώνονται από τουσ πα-

ρόχουσ κατϊρτιςησ, 

 την τόρηςη των κανόνων πληροφόρηςησ & δημοςιότητασ, ςύμφωνα με τισ ιςχύ-

ουςεσ διατϊξεισ. 

 

6.1.1 Επιτόπιοσ - Διοικθτικόσ Ζλεγχοσ υλοποίθςθσ του Προγράμματοσ από 
τθν ΕΤΕ 

Η ΕΤΕ, προκειμϋνου να διαςφαλύςει την αποτελεςματικότητα και την ορθό υλοπούηςη 

του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ και κοινοτικόσ 

νομοθεςύασ, που διϋπουν τισ ςυγκεκριμϋνεσ ενϋργειεσ κατϊρτιςησ, δύναται να αςκεύ 

ϋλεγχο ςε όλα τα ςτϊδια, από την ϋναρξη μϋχρι την ολοκλόρωςη του. Ειδικότερα η 

Μονϊδα Ελϋγχου τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 7 τησ 

ΚΤΑ 107900/16-3-2001 όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ με την 37156/18953/2008 και ιςχύει κϊθε 

φορϊ, μεριμνϊ για την πραγματοπούηςη των ελϋγχων με ςκοπό την ορθό υλοπούηςη 

του φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ. 

Ο ϋλεγχοσ ςυνύςταται ςτην εξϋταςη τησ ποιότητασ του παρεχόμενου ϋργου, ςύμφωνα 

με τισ ιςχύουςεσ κοινοτικϋσ και εθνικϋσ διατϊξεισ.  

Σα ςτϊδια ελϋγχου εύναι τα εξόσ: 

α)  Έλεγχοσ κατϊ την εκτϋλεςη του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ:  Διενεργεύται κατϊ τη 

διϊρκεια εκτϋλεςόσ του και ελϋγχεται η ορθό υλοπούηςη του φυςικού αντικειμϋνου. 

β) Έλεγχοσ με την ολοκλόρωςη του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ: Διενεργεύται μετϊ την 

ολοκλόρωςη του θεωρητικού και πρακτικού μϋρουσ του προγρϊμματοσ και αφορϊ 

ςτο ςυνολικό φυςικό και οικονομικό αντικεύμενο.  
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Κατϊ τον επιτόπιο ϋλεγχο του φυςικού αντικειμϋνου του Προγρϊμματοσ εξετϊζεται η 

τόρηςη των όρων τησ παρούςασ Πρόςκληςησ. 

Κατϊ τον ϋλεγχο του οικονομικού αντικειμϋνου του Προγρϊμματοσ εξετϊζεται αν κα-

ταβλόθηκαν οι αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ που αναλογούν ςτισ δαπϊνεσ των εκπαιδευτι-

κών επιδομϊτων και επιβεβαιώνεται η παροχό διατροφόσ μϋςω των αντύςτοιχων πα-

ραςτατικών αγορϊσ. 

Όλα τα τιμολόγια, δελτύα παροχόσ υπηρεςιών και κϊθε ϊλλο ϋγγραφο ιςοδύναμησ λο-

γιςτικόσ αξύασ, που τηρεύται ςτην ϋδρα του παρόχου κατϊρτιςησ, πρϋπει να επιδεικνύ-

ονται ςε πρωτότυπα, όποτε ζητηθεύ από την ΕΤΕ, και να υποβϊλλονται, εφόςον ζητη-

θεύ, ςε αντύγραφα νομύμωσ επικυρωμϋνα από τον πϊροχο κατϊρτιςησ. Ο πϊροχοσ κα-

τϊρτιςησ υποχρεούται κατϊ τη διϊρκεια τησ υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ κατϊρτι-

ςησ να τηρεύ τα πρωτότυπα παραςτατικϊ ςτοιχεύα προσ ϋλεγχο μϋχρι την 31/12/2020. 

Οι ϋλεγχοι διενεργούνται εύτε επύ τόπου, εύτε κατόπιν εγγρϊφου προςκλόςεωσ από την 

ΕΤΕ, με την προςκόμιςη από τον πϊροχο κατϊρτιςησ ςε αυτό όλων των αναγκαύων 

ςτοιχεύων, εντόσ των χρονικών ορύων που τύθενται από το αρμόδιο ελεγκτικό τησ όρ-

γανο. ε περύπτωςη που ο ϋλεγχοσ διενεργεύται κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ του προ-

γρϊμματοσ κατϊρτιςησ και διαπιςτωθούν ςοβαρϋσ ελλεύψεισ, η ΕΤΕ δύναται να προβεύ 

ςε αναςτολό τησ υλοπούηςησ του/των προγρϊμματοσ/ων εντόσ 15 εργϊςιμων ημερών. 

Για κϊθε ϋλεγχο που πραγματοποιεύται από την αρμόδια Μονϊδα Ελϋγχου τησ ΕΤΕ/ 

ΕΚΣ, ςυντϊςςεται Έκθεςη και Αποτϋλεςμα Ελϋγχου τα οπούα κοινοποιούνται ςτον πϊ-

ροχο κατϊρτιςησ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ που προβλϋπονται ςτον Κώδικα Διοικητι-

κόσ Δικονομύασ (Ν. 2717/99 ΥΕΚ 97/Α/1999). 

ε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ μη ορθό ό πλημμελόσ υλοπούηςη των προγραμμϊτων 

κατϊρτιςησ με βϊςη τουσ όρουσ τησ πρόςκληςησ, το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο εύναι 

δυνατό να επιβϊλει κυρώςεισ από ςύςταςη ϋωσ ακύρωςη μϋρουσ ό του ςυνόλου τησ 

χρηματοδότηςησ που αντιςτοιχεύ ςτο ποςό τησ επιταγόσ ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύ-

ασ.  

Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ ϋχει δικαύωμα υποβολόσ εγγρϊφωσ τυχόν αντιρρόςεων επύ του 

αποτελϋςματοσ ελϋγχου, εντόσ προθεςμύασ δεκαπϋντε (15) ημερών από την κοινοπού-

ηςη του, ςύμφωνα με το ϊρθρο 6 του Ν. 2690/99(ΥΕΚ 45/Α/9.3.99) και τισ διατϊξεισ τησ 

με αρ. 9.8158/οικ.3.1491/12.06.2009 (ΥΕΚ 1206/19.06.2009) Κοινόσ Απόφαςησ των Τ-

πουργών Οικονομύασ και Οικονομικών και Απαςχόληςησ και Κοινωνικόσ Προςταςύασ 

για το «ύςτημα δημοςιονομικών διορθώςεων και διαδικαςύα ανϊκτηςησ αχρεωςτό-

τωσ ό παρανόμωσ καταβληθϋντων ποςών από πόρουσ του κρατικού προώπολογιςμού 

για την υλοπούηςη προγραμμϊτων ςυγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαώκό Κοι-

νωνικό Σαμεύο (ΕΚΣ) ςτο πλαύςιο τησ προγραμματικόσ περιόδου 2007-2013». 

 

Όταν οι πλημμϋλειεσ και οι παραλεύψεισ που διαπιςτώθηκαν ςυνιςτούν πειθαρχικό ό 

ποινικό αδύκημα, αντύγραφο του ςχετικού φακϋλου του παρόχου κατϊρτιςησ απο-

ςτϋλλεται ςτα αρμόδια πειθαρχικϊ όργανα ό ςτισ ειςαγγελικϋσ αρχϋσ, ςύμφωνα με την 

οικεύα νομοθεςύα. 
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6.2 Τποβολι απολογιςτικϊν ςτοιχείων και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν 
για τθν πιςτοποίθςθ τθσ Κατάρτιςθσ 

Η πιςτοπούηςη τησ υλοπούηςησ του φυςικού αντικειμϋνου τησ κατϊρτιςησ (θεωρύα 

και πρακτικό ϊςκηςη) γύνεται από την ΕΤΕ/ΕΚΣ και αποτελεύ προώπόθεςη για την 

πληρωμό των παρόχων κατϊρτιςησ. 

i. Πιςτοπούηςη τησ υλοπούηςησ του φυςικού αντικειμϋνου τησ θεωρητικόσ κατϊρ-

τιςησ 

Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ υποχρεούται εντόσ προθεςμύασ τριϊντα (30) ημερών από 

την ολοκλόρωςη τησ υλοπούηςησ τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ να υποβϊλει ςτην 

ΕΤΕ/ΕΚΣ ςε ϋντυπη μορφό: 

Α.  Ϊκθεςη υλοπούηςησ τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ του τμόματοσ. 

Η εν λόγω Έκθεςη υποβϊλλεται και ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ 

τησ δρϊςησ http://www.voucher.gov.gr και περιλαμβϊνει: 

i. τοιχεύα του υλοποιηθϋντοσ φυςικού αντικειμϋνου τησ θεωρητικόσ κα-

τϊρτιςησ (υλοποιηθϋν ωρολόγιο πρόγραμμα, ωφελούμενοι που ςυμμε-

τεύχαν). 

ii. τοιχεύα τησ αξιολόγηςησ τησ διαδικαςύασ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ. 

iii. Περιγραφό του εκπαιδευτικού υλικού που διανεμόθηκε κατϊ την υλο-

πούηςη του προγρϊμματοσ, με αποδεικτικϊ ςτοιχεύα ότι αυτό παρε-

λόφθη από τουσ ωφελούμενουσ καταρτιςθϋντεσ. 

Β. Δόλωςη καταβολόσ των αςφαλιςτικών ειςφορών του εκπαιδευτικού επιδό -

ματοσ (για την θεωρητικό κατϊρτιςη) των ωφελουμϋνων του Σμόματοσ και τα 

αντύςτοιχα παραςτατικϊ πληρωμόσ. 

ε περύπτωςη μη ορθόσ ό πλημμελούσ υποβολόσ των παραπϊνω ςτοιχεύων, η ΕΤ-

Ε/ΕΚΣ ενημερώνει τον πϊροχο κατϊρτιςησ, ώςτε αυτόσ να προβεύ ςτισ απαραύτητεσ 

ενϋργειεσ μϋςα ςε ςυγκεκριμϋνη προθεςμύα που καθορύζει. 

 

ii. Πιςτοπούηςη τησ υλοπούηςησ του φυςικού αντικειμϋνου τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ  

Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ υποχρεούται εντόσ προθεςμύασ τριϊντα (30) ημερών από 

την ολοκλόρωςη τησ υλοπούηςησ τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ να υποβϊλει ςτην ΕΤ-

Ε/ΕΚΣ ςε ϋντυπη μορφό: 

Α. Ϊκθεςη υλοπούηςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ τμόματοσ  

Η εν λόγω Έκθεςη υποβϊλλεται και ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ 

τησ δρϊςησ http://www.voucher.gov.gr και περιλαμβϊνει: 

i. τοιχεύα του υλοποιηθϋντοσ φυςικού αντικειμϋνου τησ πρακτικόσ ϊ-

ςκηςησ (υλοποιηθϋν ωρολόγιο πρόγραμμα, ωφελούμενοι που ςυμμε-

τεύχαν). 

http://www.voucher.gov.gr/
http://www.voucher.gov.gr/
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ii. τοιχεύα τησ αξιολόγηςησ τησ διαδικαςύασ πρακτικόσ ϊςκηςησ.  

iii. τοιχεύα ςυνϊφειασ τησ θϋςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ με τη θεωρητικό κα-

τϊρτιςη 

Β. Δόλωςη καταβολόσ των αςφαλιςτικών ειςφορών του εκπαιδευτικού επιδό-

ματοσ (για την πρακτικό ϊςκηςη) των ωφελουμϋνων του Σμόματοσ και τα αν-

τύςτοιχα παραςτατικϊ πληρωμόσ. 

ε περύπτωςη μη ορθόσ ό πλημμελούσ υποβολόσ των παραπϊνω ςτοιχεύων, η ΕΤ-

Ε/ΕΚΣ ενημερώνει τον πϊροχο κατϊρτιςησ, ώςτε αυτόσ να προβεύ ςτισ απαραύτητεσ 

ενϋργειεσ μϋςα ςε ςυγκεκριμϋνη προθεςμύα που καθορύζει.  
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7 ΠΛΗΡΩΜΕ 

7.1 Όροι και Διαδικαςία Πλθρωμισ Ωφελουμζνων 

Η καταβολό του εκπαιδευτικού επιδόματοσ ςτουσ ωφελούμενουσ γύνεται ωσ εξόσ: 

i. Πληρωμό επιδόματοσ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ 

Σο επύδομα τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ εύναι αξύασ 400€ (ςυμπεριλαμβανομϋνων 

των νομύμων κρατόςεων) και καταβϊλλεται με την ολοκλόρωςη τησ θεωρητικόσ 

κατϊρτιςησ ςύμφωνα με την παρακϊτω διαδικαςύα: 

 Με την ολοκλόρωςη τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ ενόσ Σμόματοσ κατϊρτιςησ, 

μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ η ΕΤΕ-ΕΚΣ λαμβϊνει ςχετικό ενημϋρωςη.  

 Η ΕΤΕ–ΕΚΣ λαμβϊνοντασ υπόψη τισ απουςύεσ που ϋχουν πραγματοποιηθεύ 

κατϊ τη διϊρκεια τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ και οι οπούεσ ϋχουν δηλωθεύ 

ςτην ειδικό ιςτοςελύδα, εκδύδει «Εντολό καταβολόσ εκπαιδευτικού επιδόμα-

τοσ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ ωφελουμϋνων», η οπούα παρϊγεται από την ει-

δικό ιςτοςελύδα.  

 Σο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων παραλαμβϊνει την «Εντολό καταβο-

λόσ εκπαιδευτικού επιδόματοσ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ ωφελουμϋνων» μϋςω 

τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ και εκτελεύ τισ πληρωμϋσ, καταβϊλλοντασ τα ςχετικϊ 

ποςϊ ςτουσ τραπεζικούσ λογαριαςμούσ των καταρτιζομϋνων. 

ii. Πληρωμό επιδόματοσ πρακτικόσ ϊςκηςησ  

Σο επύδομα τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ εύναι αξύασ 2.300€ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των 

νομύμων κρατόςεων) για την ομϊδα «απόφοιτοι ΑΕΙ/ΣΕΙ» και 2.000€ για την ομϊδα 

«απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ», 

καταβϊλλεται δε με την ολοκλόρωςη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ ςύμφωνα με την πα-

ρακϊτω διαδικαςύα: 

 Με την ολοκλόρωςη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ ενόσ Σμόματοσ κατϊρτιςησ μϋ-

ςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ η ΕΤΕ-ΕΚΣ λαμβϊνει ςχετικό ενημϋρωςη. 

 Η ΕΤΕ–ΕΚΣ λαμβϊνοντασ υπόψη τισ απουςύεσ που ϋχουν δηλωθεύ ςτην ειδικό 

ιςτοςελύδα, εκδύδει «Εντολό καταβολόσ εκπαιδευτικού επιδόματοσ πρακτι-

κόσ ϊςκηςησ ωφελουμϋνων» η οπούα παρϊγεται από την ειδικό ιςτοςελύδα.  

 Σο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων παραλαμβϊνει την «Εντολό καταβο-

λόσ εκπαιδευτικού επιδόματοσ πρακτικόσ ϊςκηςησ ωφελουμϋνων» μϋςω τησ 

ειδικόσ ιςτοςελύδασ και εκτελεύ τισ πληρωμϋσ, καταβϊλλοντασ τα ςχετικϊ 

ποςϊ ςτουσ τραπεζικούσ λογαριαςμούσ των καταρτιζομϋνων.  

 

Επιςημαύνεται ότι: 

Σόςο το επύδομα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ, όςο και το επύδομα πρακτικόσ ϊςκηςησ 

θα καταβϊλλονται ςτον τραπεζικό λογαριαςμό που κϊθε ωφελούμενοσ ϋχει δηλώ-
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ςει κατϊ την υποβολό τησ «Αύτηςησ υμμετοχόσ» του ςτη δρϊςη και ςτον οπούο θα 

πρϋπει να αναφϋρεται ωσ πρώτοσ δικαιούχοσ. 

Οι ωφελούμενοι ουδεμύα ϊλλη απαύτηςη ϋχουν από την ΕΤΕ/ΕΚΣ, πϋραν του ποςού 

που θα πιςτωθεύ ςτουσ τραπεζικούσ τουσ λογαριαςμούσ. 

Οι πληρωμϋσ των ωφελουμϋνων θα αναςτϋλλονται, καθ' όςον χρόνο δεν ϋχουν χο-

ρηγηθεύ οι ςχετικϋσ πιςτώςεισ. 

 

7.2 Όροι και Διαδικαςία Πλθρωμισ Παρόχων Κατάρτιςθσ 

Η καταβολό ςτουσ παρόχουσ κατϊρτιςησ του αντιτύμου των επιταγών ειςόδου ςτην 

αγορϊ εργαςύασ γύνεται τμηματικϊ ωσ εξόσ: 

i. Α’ πληρωμό  

Προκειμϋνου ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ να ειςπρϊξει το ποςό που αντιςτοιχεύ ςτην Α΄ 

πληρωμό κϊθε επιταγόσ ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ και  η οπούα εύναι αξύασ 560€, 

θα πρϋπει να υποβϊλλει ςτην ΕΤΕ –ΕΚΣ εντόσ προθεςμύασ τριϊντα (30) ημερών από 

την ολοκλόρωςη τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ του Σμόματοσ Κατϊρτιςησ: 

Α. Σα απολογιςτικϊ ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για την πιςτοπούηςη τησ υλοπούη-

ςησ του φυςικού αντικειμϋνου τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ όπωσ αυτϊ περιγρϊφη-

καν ςτο κεφϊλαιο 6.2 (i). 

Β. Υορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερότητα ςε ιςχύ για τουλϊχιςτον δύο (2) μόνεσ 

από την ημερομηνύα υποβολόσ τουσ. 

Η ΕΤΕ – ΕΚΣ μετϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω ςτοιχεύων και δικαιολογητικών, εκδύδει 

μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ «Πιςτοπούηςη - Εντολό  πληρωμόσ παρόχου κατϊρτι-

ςησ για την θεωρητικό κατϊρτιςη».  

Σο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων παραλαμβϊνει την «Πιςτοπούηςη - Εντολό  

πληρωμόσ παρόχου κατϊρτιςησ για την θεωρητικό κατϊρτιςη» μϋςω τησ ειδικόσ ι-

ςτοςελύδασ και εκτελεύ την πληρωμό, καταβϊλλοντασ το ςχετικό ποςό ςτον τραπε-

ζικό λογαριαςμό του παρόχου κατϊρτιςησ. 

Οι πληρωμϋσ των παρόχων κατϊρτιςησ  δύνανται να πραγματοποιούνται για ϋνα ό πε-

ριςςότερα τμόμα κατϊρτιςησ. 

ii. Β’ πληρωμό 

Προκειμϋνου ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ να ειςπρϊξει το ποςό που αντιςτοιχεύ ςτην Β΄ 

πληρωμό κϊθε επιταγόσ ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ και η οπούα εύναι αξύασ 540€, 

θα πρϋπει να υποβϊλλει ςτην ΕΤΕ –ΕΚΣ εντόσ προθεςμύασ τριϊντα (30) ημερών από 

την ολοκλόρωςη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ του Σμόματοσ Κατϊρτιςησ:  

Α. Σα απολογιςτικϊ ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για την πιςτοπούηςη τησ υλοπούη-

ςησ του φυςικού αντικειμϋνου τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ όπωσ αυτϊ περιγρϊφηκαν 

ςτο κεφϊλαιο 6.2 (ii). 

Β. Υορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερότητα ςε ιςχύ για τουλϊχιςτον δύο (2) μόνεσ 

από την ημερομηνύα υποβολόσ τουσ. 
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Η ΕΤΕ – ΕΚΣ μετϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω ςτοιχεύων και δικαιολογητικών, εκδύδει 

μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ «Πιςτοπούηςη – εντολό πληρωμόσ παρόχου κατϊρτι-

ςησ για την πρακτικό ϊςκηςη». 

Σο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων παραλαμβϊνει την «Πιςτοπούηςη – εντολό 

πληρωμόσ παρόχου κατϊρτιςησ για την πρακτικό ϊςκηςη» μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςε-

λύδασ και εκτελεύ την πληρωμό, καταβϊλλοντασ το ςχετικό ποςό ςτον τραπεζικό 

λογαριαςμό του παρόχου κατϊρτιςησ. 

Οι πληρωμϋσ των παρόχων κατϊρτιςησ  δύνανται να πραγματοποιούνται για ϋνα ό πε-

ριςςότερα τμόμα κατϊρτιςησ. 

 

Επιςημαύνεται ότι: 

Η αμοιβό των παρόχων κατϊρτιςησ θα καταβϊλλεται ςτον τραπεζικό λογαριαςμό 

που ϋχουν δηλώςει κατϊ την υποβολό τησ «Αύτηςησ υμμετοχόσ» τουσ ςτη δρϊςη. 

Οι πϊροχοι κατϊρτιςησ ουδεμύα ϊλλη απαύτηςη ϋχουν από την ΕΤΕ/ΕΚΣ, πϋραν του 

ποςού που θα πιςτωθεύ ςτουσ τραπεζικούσ τουσ λογαριαςμούσ. 

Οι πληρωμϋσ των παρόχων κατϊρτιςησ θα αναςτϋλλονται, καθ' όςον χρόνο δεν ϋ-

χουν χορηγηθεύ οι ςχετικϋσ πιςτώςεισ. 
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8 ΕΝΗΜΕΡΩΗ – ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΜΗΣΡΩΩΝ 

8.1 Πλθροφορίεσ για τθν πρόςκλθςθ 

Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ πρόςκληςησ διατύθεται μϋςω του Διαδικτύου ςτην 

ειδικό ιςτοςελύδα τησ δρϊςησ http://www.voucher.gov.gr και δεν παρϋχεται ςε ϋντυ-

πη μορφό. 

Μετϊ την ανϊρτηςό του ςτην ωσ ϊνω ιςτοςελύδα και μϋςα ςτισ προθεςμύεσ που τ ύ-

θενται ςτην παρούςα, οι ενδιαφερόμενοι ϋχουν τη δυνατότητα να υποβϊλουν «Αύ-

τηςη υμμετοχόσ». 

Για την προβολό τησ παρούςασ δρϊςησ, η ΕΤΕ/ΕΚΣ θα αναρτόςει επύςησ την παρού-

ςα πρόςκληςη ςτην ιςτοςελύδα τησ http://www.eye-ekt.gr. 

8.2 Ενθμζρωςθ από τθν ειδικι ιςτοςελίδα  

Όλη η ενημϋρωςη των ενδιαφερομϋνων να ςυμμετϋχουν ςτη δρϊςη, αλλϊ και αυ -

τών που θα επιλεγούν και θα ςυμμετϋχουν ςε αυτόν, παρϋχεται  καθ' όλη τη διϊρκε-

ια τησ δρϊςησ, μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ http://www.voucher.gov.gr. 

Επύςησ, μϋςω τησ ύδιασ ιςτοςελύδασ γύνεται και η διαχεύριςη όλων των ενεργειών για 

την υλοπούηςη τησ δρϊςησ, όπωσ η υποβολό αιτόςεων ςυμμετοχόσ από ωφελουμϋ-

νουσ και παρόχουσ κατϊρτιςησ, η παρακολούθηςη τησ υλοπούηςόσ τησ από την ΕΤ -

Ε/ΕΚΣ, η αναφορϊ προθεςμιών για τη δρϊςη, η υποβολό δικαιολογητικών, κ.ϊ  

Οι υποψόφιοι και οι ωφελούμενοι με δικό τουσ φροντύδα και επιμϋλεια λαμβϊνουν 

γνώςη για κϊθε θϋμα ςχετικό με τη δρϊςη μϋςω τησ ιςτοςελύδασ αυτόσ, την οπούα 

χρηςιμοποιούν για τη ςυμμετοχό τουσ ςε κϊθε ςτϊδιο υλοπούηςησ τησ δρϊςησ. 

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μϋςω αυτόσ για το Μητρώο Ωφελου-

μϋνων και το Μητρώο Παρόχων, καθώσ και για τισ τυχόν τροποποιόςεισ τουσ. 

ε κϊθε ανακούνωςη που αναρτϊται ςτην http://www.voucher.gov.gr ό οπουδόποτε 

αλλού και αφορϊ ωφελούμενο (πχ πύνακεσ κατϊταξησ του Μητρώου Ψφελουμϋνων) 

ΔΗΜΟΙΕΤΕΣΑΙ ΜΟΝΟ ο κωδικόσ αριθμόσ ΚΑΤΑ τησ αύτηςησ ςυμμετοχόσ. 

Η ςυμμόρφωςη με τισ οδηγύεσ που θα καταχωρούνται ςτην ειδικό ιςτοςελύδα εύναι 

υποχρεωτικό. 

 

http://www.voucher.gov.gr/
http://www.eye-ekt.gr/
http://www.voucher.gov.gr/
http://www.voucher.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΨΟΜΑΘΕΙΑ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

 

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 

α) Με Κρατικό Πιςτοποιητικό γλωςςομϊθειασ αντύςτοιχου επιπϋδου του ν.2740/1999, 

όπωσ αντικαταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003. 

     ό 

β) με πιςτοποιητικϊ αντύςτοιχου επιπϋδου των πανεπιςτημύων CAMBRIDGE ό MICHI-

GAN  

             ό 

γ) με  πιςτοποιητικϊ αντύςτοιχου επιπϋδου ϊλλων φορϋων (πανεπιςτημύων ό μη) ανε-

ξϊρτητα από τη νομικό τουσ μορφό, εφόςον  εύναι πιςτοποιημϋνοι ό αναγνωριςμϋνοι 

από την αρμόδια αρχό τησ οικεύασ χώρασ για να διενεργούν εξετϊςεισ και να χορηγούν 

πιςτοποιητικϊ γνώςησ τησ αγγλικόσ γλώςςασ ςτο αντύςτοιχο επύπεδο. Εϊν δεν υπϊρχει 

φορϋασ πιςτοπούηςησ ό αναγνώριςησ ςτην οικεύα χώρα, απαιτεύται βεβαύωςη του αρ-

μόδιου Τπουργεύου ό τησ Πρεςβεύασ  τησ χώρασ ςτην Ελλϊδα ότι τα πιςτοποιητικϊ που 

χορηγούνται από τουσ παραπϊνω φορεύσ ςε τρύτουσ, οι οπούοι δεν ϋχουν ωσ μητρικό 

γλώςςα την Αγγλικό , εύναι αποδεκτϊ ςε δημόςιεσ υπηρεςύεσ τησ αυτόσ χώρασ ωσ ϋ-

γκυρα αποδεικτικϊ γνώςησ τησ Αγγλικόσ γλώςςασ ςτο αντύςτοιχο επύπεδο. Ωσ οικεύα 

χώρα νοεύται η χώρα ςτην οπούα η μητρικό ό επύςημη γλώςςα εύναι η Αγγλικό  

 

Βϊςει των ανωτϋρω γύνονται δεκτϊ, πϋραν του Κρατικού Πιςτοποιητικού γλωςςομϊ-

θειασ, τα εξόσ πιςτοποιητικϊ:, 

 

(α) Αρύςτη γνώςη (Γ2/C2) : 

 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιςτημύου CAMBRIDGE.  

 BULATS English Language Test, βαθμολογύα 90-100, του Πανεπιςτημύου του CAM-

BRIDGE. 

 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Educa-

tion Australia IELTS Australia με βαθμολογύα από 7,5 και ϊνω . 

 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιςτημύου   MICHIGAN.   

 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL.  

 ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATION-

AL του TRINITY COLLEGE LONDON.  

 CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 

listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNA-
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TIONAL (Spoken) -MASTERY- (υνυποβϊλλονται  αθροιςτικϊ για την απόδειξη τησ 

ϊριςτησ γνώςησ) ό CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- 

και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- 

(υνυποβϊλλονται  αθροιςτικϊ για την απόδειξη τησ ϊριςτησ γνώςησ). 

 EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2). 

 OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework 

equivalent level C2). 

 ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). 

 Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): 

CEF C2. 

  Test of Interactive English, C2 Level. 

 

(β) Πολύ καλό γνώςη (Γ1/C1) : 

 CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιςτημύου του CAMBRIDGE. 

 BULATS English Language Test, βαθμολογύα 75-89, του Πανεπιςτημύου του CAM-

BRIDGE. 

 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Educa-

tion Australia IELTS Australia με βαθμολογύα από 6 ϋωσ 7. 

 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC Higher) από το University of Cam-

bridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 

 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL. 

 CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LON-

DON.  

 CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 

listening) - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATION-

AL (Spoken) - EXPERT- (υνυποβϊλλονται αθροιςτικϊ για την απόδειξη τησ πολύ 

καλόσ γνώςησ) ό  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και 

CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - 

(υνυποβϊλλονται  αθροιςτικϊ για την απόδειξη τησ πολύ καλόσ γνώςησ). 

 ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNI-

VERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και τησ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΕΩ. 

 ΣΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογύα από 

785 ϋωσ 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

 EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1). 

 OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework 

equivalent level C1). 

 ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). 
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 Test of Interactive English, C1 + Level. 

 Test of Interactive English, C1 Level. 

 

 (γ) Καλό γνώςη (Β2) :  

 FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιςτημύου CAMBRIDGE. 

 BULATS English Language Test, βαθμολογύα 60-74, του Πανεπιςτημύου του CAM-

BRIDGE. 

 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Educa-

tion Australia IELTS Australia με βαθμολογύα από 4,5  ϋωσ 5,5. 

 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC Vantage) από το University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 

  (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιςτημύου 

MICHIGAN. 

 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του 

EDEXCEL. 

 CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LON-

DON. 

 CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 

listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL IN-

TERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (υνυποβϊλλονται  αθροιςτικϊ για την 

απόδειξη τησ καλόσ γνώςησ) ό  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 

ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPO-

KEN ESOL - COMMUNICATOR  - (υνυποβϊλλονται  αθροιςτικϊ για την απόδειξη τησ  

καλόσ γνώςησ). 

 TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογύα από 

505 ϋωσ 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

 EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2). 

 OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework 

equivalent level B2). 

 ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 

 Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – 

CELC): CEF B2. 

 Test of Interactive English, B2 + Level. 

 Test of Interactive English, B2 Level. 

 

 (δ) Μϋτρια γνώςη (Β1) : 
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 PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιςτημύου   CAMBRIDGE. 

 BULATS English Language Test, βαθμολογύα 40-59, του Πανεπιςτημύου του CAM-

BRIDGE. 

 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) - Βαθμολογύα από 3 

ϋωσ 4. 

 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY (BEC Preliminary) (UNIVERSITY OF 

CAMBRIDGE   LOCAL   EXAMINATIONS    SYNDICATE    (UCLES). 

 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION-του EDEX-

CEL. 

 CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I του TRINITY COLLEGE LON-

DON.  

 CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing 

and listening) (ENTRY 3) - ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL   CERTIFICATE 

IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) - ACHIEVER - (υνυποβϊλλονται 

αθροιςτικϊ για την απόδειξη τησ μϋτριασ γνώςησ) ό CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 

INTERNATIONAL ESOL - ACHIEVER - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNA-

TIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER- (υνυποβϊλλονται αθροιςτικϊ για την απόδειξη 

τησ μϋτριασ γνώςησ). 

 BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH. 

  TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογύα από 

405 ϋωσ 500 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

 EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF 

B1). 

  OCNW Certificate in ESOL International at Entry Level 3 (Common European Frame-

work equivalent level B1). 

 ESB Entry Level Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Eu-

rope Level B1). 

 Test of Interactive English, B1 + Level. 

 Test of Interactive English, B1 Level.  

 

Πιςτοποιητικϊ ϊλλα, πλην των ανωτϋρω, προκειμϋνου να αξιολογηθούν για την από-

δειξη τησ γνώςησ  τησ αγγλικόσ γλώςςασ πρϋπει να ςυνοδεύονται από:  

(i)  βεβαύωςη του  φορϋα που το εξϋδωςε, ότι τόςο ο φορϋασ όςο και το ςυγκεκριμϋνο 

πιςτοποιητικό γλωςςομϊθειασ εύναι πιςτοποιημϋνα από την αρμόδια προσ τούτο ε-

θνικό αρχό  

               ό  

(ii) βεβαύωςη του αρμοδύου Τπουργεύου ό τησ Πρεςβεύασ τησ χώρασ ςτην Ελλϊδα (ςε 

περύπτωςη μη υπϊρξεωσ φορϋα πιςτοπούηςησ ό αναγνώριςησ), ότι το προςκομιζόμενο 
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πιςτοποιητικό εύναι αποδεκτό ςε δημόςιεσ υπηρεςύεσ τησ οικεύασ χώρασ ωσ ϋγκυρο 

αποδεικτικό γνώςησ τησ Αγγλικόσ γλώςςασ ςε αντύςτοιχο επύπεδο. 

 

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ 

Η γνώςη τησ Γαλλικόσ γλώςςασ (ϊριςτη Γ2/C2, πολύ καλό Γ1/C1, καλό Β2 και μϋτρια Β1)  

αποδεικνύεται, ωσ εξόσ:  

(α) Ωριςτη γνώςη (Γ2/C2) : 

 Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ2 του ν.2740/1999, όπωσ αντι-

καταςτϊθηκε  με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003. 

 Δύπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.   

 Πιςτοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION  LETTRES ό  DALF C2. 

 DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μϋχρι το 1999 

ο τύτλοσ του διπλώματοσ όταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II). 

 DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE). 

 Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes 

(ISLV),  Departement de francais, του Πανεπιςτημύου τησ Λιϋγησ – Επύπεδο C2 

 CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιςτημύου Γενεύησ.  

 

(β) Πολύ καλό γνώςη (Γ1/C1) : 

 Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπωσ αντι-

καταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003. 

 DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγεύτο μϋχρι το 1996). 

 DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ό DALF C1. 

 CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I). 

 Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes 

(ISLV), Departement de francais, του Πανεπιςτημύου τησ Λιϋγησ – Επύπεδο C1 

 CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPÉRATIONNEL του Πανεπιςτημύου Γενεύησ.   

 

(γ) Καλό γνώςη (Β2) :  

 Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Β2 του ν.2740/1999, όπωσ αντι-

καταςτϊθηκε  με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003. 

 DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ό DELF B2. 

 CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οπούο χορηγεύτο μϋχρι το 1996).  

 CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2. 
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 Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes 

(ISLV),  Departement de francais, του Πανεπιςτημύου τησ Λιϋγησ – Επύπεδο Β2 

 CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιςτημύου Γενεύησ. 

 

(δ) Μϋτρια γνώςη (Β1) : 

 Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Β1 του ν.2740/1999, όπωσ αντι-

καταςτϊθηκε με την παρ. 19 του ϊρθρου 13  του ν.3149/2003. 

 DELF B1. 

 Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes 

(ISLV), Departement de francais, του Πανεπιςτημύου τησ Λιϋγησ – Επύπεδο Β1 

 CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE του Πανεπιςτημύου τησ Γενεύησ.  

 

ημεύωςη: Για τα πιςτοποιητικϊ παλαιοτϋρων ετών τα οπούα δεν αναγρϊφονται ςτο 

παρόν, απαιτεύται βεβαύωςη, από τον οικεύο φορϋα (Γαλλικό Ινςτιτούτο Αθηνών-

Τπηρεςύα Εξετϊςεων), για το επύπεδο του πιςτοποιητικού . 

 

Γ)  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

Η γνώςη τησ Γερμανικόσ γλώςςασ (ϊριςτη Γ2/C2, πολύ καλό Γ1/C1, καλό Β2 και μϋτρια 

Β1)  αποδεικνύεται, ωσ εξόσ:  

(α) Ωριςτη γνώςη (Γ2/C2) : 

 Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ2 του ν.2740/1999, όπωσ αντι-

καταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003. 

 Πιςτοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιςτημύου  

Ludwig-Maximilian του Μονϊχου και του Ινςτιτούτου Goethe. 

 KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιςτημύου Ludwig-Maximilian 

του Μονϊχου και του Ινςτιτούτου Goethe . 

 ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινςτιτούτου Goethe. 

 ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιςτημύου Γενεύησ.   

 

(β) Πολύ καλό γνώςη (Γ1/C1) : 

 Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπωσ αντι-

καταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003. 

 GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινςτιτούτου Goethe. 

 ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μϋχρι τον Μϊιο 2007) του Ινςτιτούτου 

Goethe. 

 PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινςτιτούτου Goethe. 
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 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH. 

 ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πανεπιςτημύου Γενεύησ.  

 

(γ) Καλό γνώςη (Β2) :  

 Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Β2 του ν.2740/1999, όπωσ αντι-

καταςτϊθηκε  με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003. 

 GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινςτιτούτου Goethe. 

 ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινςτιτούτου Goethe. 

 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH. 

 ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιςτημύου Γενεύησ.  

 

(δ) Μϋτρια γνώςη (Β1) : 

 Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Β1 του ν.2740/1999, όπωσ αντι-

καταςτϊθηκε με την παρ. 19 του ϊρθρου 13  του ν.3149/2003. 

 ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) του Ινςτιτούτου Goethe.  

 ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF)  [(Αντικαταςτϊθηκε από την 1-1-

2000 (ςτην Ελλϊδα από τον Μϊιο του 2000)] με το ZERTIFIKAT  DEUTSCH (ZD). 

  ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD)B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH 

 ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN του Πανεπιςτημύου τησ Γενεύησ.  

 

Δ) ΙΣΑΛΙΚΑ 

Η γνώςη τησ Ιταλικόσ γλώςςασ (ϊριςτη Γ2/C2, πολύ καλό Γ1/C1, καλό Β2 και μϋτρια Β1)  

αποδεικνύεται, ωσ εξόσ:  

(α) Ωριςτη γνώςη (Γ2/C2) : 

 Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ2 του ν.2740/1999, όπωσ αντι-

καταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003. 

 DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. 

 DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. 

 DIPLOMA DI TRADUTTORE ό DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE. 

 CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πα-

νεπιςτημύου τησ Περούντζια. 

 CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιςτημύου Γενεύησ. 

 

(β) Πολύ καλό γνώςη (Γ1/C1) : 
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 Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπωσ αντι-

καταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003. 

 DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινςτιτούτου Αθόνασ). 

 DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινςτιτούτου 

Θεςςαλονύκησ). 

 CERTIFICAΣO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πα-

νεπιςτημύου τησ Περούντζια. 

 CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιςτημύου Γενεύησ. 

 Πιςτοπούηςη P.L.I.D.A. C2 ό  P.L.I.D.A. D (ϋωσ το 2003) ό   P.L.I.D.A. C1 ό P.L.I.D.A. C 

(ϋωσ το 2003) . 

 

(γ) Καλό γνώςη (Β2) :  

 Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Β2 του ν.2740/1999, όπωσ αντι-

καταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003. 

 CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πα-

νεπιςτημύου τησ Περούντζια. 

 DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινςτιτούτου Θεςςαλο-

νύκησ). 

 CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιςτημύου Γενεύησ. 

 Πιςτοπούηςη P.L.I.D.A. B2 ό P.L.I.D.A. Β (ϋωσ το 2003).   

 

(δ) Μϋτρια γνώςη (Β1) : 

 Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Β1 του ν.2740/1999, όπωσ αντι-

καταςτϊθηκε με την παρ. 19 του ϊρθρου 13  του ν.3149/2003. 

 CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) του 

Πανεπιςτημύου τησ Περούντζια. 

 CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SUPRAWIVENZA του Πανεπιςτημύου τησ Γενεύησ. 

 Πιςτοπούηςη P.L.I.D.A. B1.  

 

Ε)  ΙΠΑΝΙΚΑ 

Η γνώςη τησ Ιςπανικόσ γλώςςασ (ϊριςτη Γ2/C2, πολύ καλό Γ1/C1, καλό Β2 και μϋτρια Β1)  

αποδεικνύεται, ωσ εξόσ:  

(α) Ωριςτη γνώςη (Γ2/C2) : 

 Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ2 του ν.2740/1999, όπωσ αντι-

καταςτϊθηκε με την παρ. 19 του ϊρθρου 13 του ν. 3149/2003. 

 DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL. 
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 DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of 

Education). 

 CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Edu-

cation).  

 

(β) Πολύ καλό γνώςη (Γ1/C1) : 

 Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπωσ αντι-

καταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003. 

 CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).  

 

(γ) Καλό γνώςη (Β2) :  

 Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Β2 του ν.2740/1999, όπωσ αντι-

καταςτϊθηκε  με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003. 

 DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO). 

 DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).  

 

(δ) Μϋτρια γνώςη (Β1) : 

 Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Β1 του Ν.2740/1999, όπωσ αντι-

καταςτϊθηκε με την παρ. 19 του ϊρθρου 13  του ν.3149/2003. 

 DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL). 

 CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (Ministry of Educa-

tion). 

 

Η καλό γνώςη τησ ξϋνησ γλώςςασ αποδεικνύεται και με απολυτόριο ό πτυχύο ςχολεύου 

τησ αλλοδαπόσ δευτεροβϊθμιασ ό μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ τριετούσ τουλϊ-

χιςτον φούτηςησ. 

 

ημεύωςη:  

α) Δεν απαιτεύται η απόδειξη τησ γνώςησ τησ ξϋνησ γλώςςασ εϊν οι επικαλούμενοι τύτ-

λοι ςπουδών ϋχουν αποκτηθεύ ςτο εξωτερικό, όπου τα μαθόματα διδϊςκονται ςτην 

ύδια γλώςςα. 

β) Εύναι αυτονόητο ότι τύτλοι ςπουδών γνώςησ ξϋνησ γλώςςασ υπερκεύμενου επιπϋδου 

αποδεικνύουν και τη γνώςη κατώτερου (ζητούμενου) επιπϋδου τησ ξϋνησ γλώςςασ. 

 

 


