
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”  

 

Σελίδα | 1  

 

 

              

                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ 

 

 

  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

“ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 

ΕΤΩΝ” 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1/2013 

ΑΔΑ: ΒΕΑΛΛ-ΩΛΧ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”  

 

Σελίδα | 2  

 

 

Περιεχόμενα 

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ....................................................................................................................4 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ...........................................................................................................................6 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ..........................................................7 

1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...................................................................................................................... 10 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ..................................................................................................................................10 
1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ..................................................................................................................12 
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ..............................................................................................13 

1.3.1 Αντικείμενο της δράσης....................................................................................................13 
1.3.2 Αντικείμενα Κατάρτισης ...................................................................................................13 
1.3.3 Μητρώο Ωφελουμένων ....................................................................................................13 
1.3.4 Μητρώο Παρόχων ............................................................................................................13 
1.3.5 Επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης .....................................................................................14 
1.3.6 Υλοποίηση της δράσης - Σύστημα Επιταγών Εισόδου στην αγορά εργασίας ..................14 
1.3.7 Ενημέρωση Ενδιαφερομένων...........................................................................................14 

1.4 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ – 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ .......................................................................................................................15 
1.5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ............................................................................................................................16 

2 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΜΗΤΡΩΟ  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ........................................................................ 18 

2.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ..................................................................18 
2.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ................................................................................18 
2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ.............................................................................................19 

2.3.1 Κριτήρια επιλογής – μοριοδότηση αποφοίτων Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ...............................19 
2.3.2 Κριτήρια επιλογής – μοριοδότηση αποφοίτων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ..............................................................................................20 
2.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ– ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ............................21 
2.5 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ..........................................................................................................22 
2.6 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ...........................23 

3 ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ .......................................................................... 24 

3.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ...........................................................................24 
3.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ...............................................25 
3.3 ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ...........................................................26 
3.4 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ..........................26 

4 ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ........................................................ 28 

4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ..........................................28 
4.2 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ...........................................................29 
4.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ.............................................................................................................................29 
4.4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΏΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ...........................................30 

ΑΔΑ: ΒΕΑΛΛ-ΩΛΧ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”  

 

Σελίδα | 3  

 

4.5 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  - ΌΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ .........................................................................................30 
4.6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ........................................................................32 

4.6.1 Υποχρεώσεις Ωφελουμένων.............................................................................................32 
4.6.2 Υποχρεώσεις Παρόχων Κατάρτισης..................................................................................33 

5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ........................... 34 

5.1 ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .........................................................................................34 
5.1.1 Χαρακτηριστικά και Οικονομική αξία της Επιταγής Εισόδου στην αγορά εργασίας........34 
5.1.2 Κόστη που καλύπτει η επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας .......................................34 
5.1.3 Ενεργοποίηση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας – Ισχύς της Επιταγής ................35 
5.1.4 Απώλεια δικαιώματος ενίσχυσης – ακύρωση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας .36 

5.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ .............................................................................................................36 
5.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ– ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................37 

5.3.1 Επιλογή Παρόχου Κατάρτισης από ωφελούμενους – υποβολή δικαιολογητικών ...........37 
5.3.2 Σύναψη σύμβασης – Όροι σύμβασης...............................................................................38 
5.3.3 Έλεγχος πριν από τη σύναψη σύμβασης ..........................................................................39 

5.4 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΈΝΑΡΞΗΣ .......................................40 
5.4.1 Υποβολή από τον Πάροχο Κατάρτισης Δήλωσης Έναρξης Τμήματος/ Προγράμματος 

Κατάρτισης.....................................................................................................................................40 
5.5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ..............................................................................41 

5.5.1 Υποβολή στοιχείων προόδου της υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης και 

πρακτικής άσκησης........................................................................................................................41 
5.5.2 Τήρηση και υποβολή στοιχείων για το προφίλ των ωφελουμένων .................................41 

5.6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ.....................................................41 
5.7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ....................................................................42 

5.7.1 Υποβολή απολογιστικών στοιχείων της κατάρτισης από τον πάροχο κατάρτισης...........42 
5.7.2 Παρακολούθηση της ένταξης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας - Υποβολή 

σχετικών στοιχείων........................................................................................................................42 
5.8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ.............................................................................43 
5.9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ .........................................................................44 

6 ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ .......................................................................................................... 46 

6.1 ΈΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)..............................................................46 
6.1.1 Επιτόπιος - Διοικητικός Έλεγχος υλοποίησης του Προγράμματος από την ΕΥΕ ...............46 

6.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 48 

7 ΠΛΗΡΩΜΕΣ.............................................................................................................................. 50 

7.1 ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ..........................................................................50 
7.2 ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ..................................................................51 

8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ......................................................................... 54 

8.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ...............................................................................................54 
8.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ .......................................................................................54 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.................................................................................................................................... 56 

ΑΔΑ: ΒΕΑΛΛ-ΩΛΧ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”  

 

Σελίδα | 4  

 

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊ-

κό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και 

άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ενερ-

γώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), 

αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά ερ-

γασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών». 

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους 

της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων 

νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε 

θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.  

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που 

θα περιλαμβάνει:  

• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών 

• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρ-

κειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.  

• Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομέ-

νων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής 

άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαι-

δευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των ε-

πιχειρήσεων, β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρ-

τιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, 

μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετα-

τροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και 

την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής 

• Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμέ-

νου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντι-

κείμενο άλλης πρόσκλησης. 

Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδια-

φέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας. 

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρί-

ων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο 

Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η 

οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματι-

κής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική). 

Το φυσικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) θα 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/09/2014. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό 130.000.000 εκ των 

οποίων το ποσό των 68.902.000€ θα διατεθεί στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, το ποσό 
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των 57.652.400€ θα διατεθεί στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και το ποσό των 

3.445.600 θα διατεθεί στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου. 

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 35.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέ-

χρι 29 ετών, εκ των οποίων: 

• 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ  

• 20.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΑΔΤ Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 

ΑΦΜ Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 

ΔΟΑΤΑΠ Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 

Πληροφόρησης 

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού 

ΕΠΑΝΑΔ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-

2013» 

ΕΣΔΕΚ Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης 

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

ΕΥΕ/ ΕΚΤ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

ΕΥΔ ΕΠΑ-

ΝΑΔ 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Α-

νάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» 

ΚΑΥΑΣ Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής 

ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση 

ΟΑΕΔ Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

ΣΑΕΙ Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης 

ΣΑΕΠ Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων 

ΤΕΙ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

1. Οι διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α/22-04-2005») «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας  για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει 

σήμερα.  

2. Ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.07) «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Ο Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010). 

4. Η υπ αριθμ. 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινή Απόφαση των Υπουρ-

γών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί-

ας «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 

1491/Β) όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) 

Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί-

ας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνι-

κής Ασφάλισης, με θέμα “Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακο-

λούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρημα-

τοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του 

Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) 

για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης” 

και ιδίως του άρθρου 2 αυτής, που αναφέρεται στο σύστημα Επιταγών Κατάρ-

τισης (Training Voucher). 

5. Η περίπτωση ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 

Α΄248) «Κώδικας ΦΠΑ» 

6. Η υπ΄ αριθμ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) Απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει εως σήμερα. 

7. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

8. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 

για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 

1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμό γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊ-

κό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
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Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Α-

νάπτυξης, όπως ισχύει. 

9. Το Π.Δ 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας απασχόλησης και 

διαχείρισης κοινοτικών και άλλων πόρων στο Υπουργείο Εργασίας», όπως τρο-

ποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Η με αριθμ. 37156/18953/08 (ΦΕΚ 1005 Β/30-5-2008) ΚΥΑ «Τροποποίηση της υπ’ 

αριθμ. 107900/12.4.2001 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 599/21.5.2001) όπως 

ισχύει, με αντικείμενο την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 

Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο 

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 

του ν. 3614/2007». 

11. Η με αρ. C/2007/5534/12-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι-

κού» 2007-2013 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κω-

δικός CCI 2007GR05UPO001), όπως τροποποιήθηκε με την C/2012/9763/18-12-

2012 απόφαση της Ευρ. Επιτροπής για την αναθεώρηση του Προγράμματος. 

12. Ο Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 

Α΄163/21.09.2010) 

13. Ο Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-

μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 

4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 

2013−2016». 

14. Ο Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25.01.2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις 

του Ν.4093/2012 κι άλλες επείγουσες διατάξεις». 

15. Ο Νόμος 4067/2012 (ΦΕΛ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός». 

16. Οι Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-

κής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους». 

17. Το με αριθμ. 53358/4752/16.07.2008 έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής ε-

πάρκειας της ΕΥΕ/ΕΚΤ. 

18. Το με αριθ. πρωτ. 66698/599/1-29-09-2008 Έγγραφο Επιβεβαίωσης 

Διαχειριστικής Επάρκειας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού(ΟΑΕΔ), ως δικαιούχου ΕΣΠΑ κατά τη μεταβατική περίοδο. 
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19. Το Σχέδιο πρόσκλησης «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους 

νέους ηλικίας έως 29 ετών» που αναρτήθηκε για Δημόσια Διαβούλευση στον 
ιστότοπο της ΕΥΕ-ΕΚΤ έως τις 15/03/2013. 

20. Τη με αριθμ. 59 πρόσκληση (Αριθμ. Πρωτ. 3.9417/οικ.6.2119/12-03-2013, ΑΔΑ: 
ΒΕΔ2Λ-ΝΙΠ) προς την ΕΥΕ-ΕΚΤ για την υποβολή προτάσεων σχετικά με την 
Πράξη «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας 

έως 29 ετών». 

21. Η με αριθμ. Πρωτ. 3.11525/5.7567/01.04.2013 επιστολή της ΕΥΕ/ΕΚΤ για 
εξαιρέσεις από διατάξεις του ΕΣΔΕΚ. 

22. Τη με αριθμ. Πρωτ. 3.11492/6.2695/01/04/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΛΛ-ΗΥΛ) Ένταξη της 
Πράξης "«Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας 
έως 29 ετών» στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης" με κωδικό MIS 441226 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού". 

23. Τη με αριθμ. Πρωτ. 3.11493/6.2696/01/04/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΛΛ-9ΦΛ) Ένταξη της 
Πράξης "«Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας 
έως 29 ετών» στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου" με κωδικό MIS 441227 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού". 

24. Τη με αριθμ. Πρωτ. 3.11494/6.2697/01/04/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΛΛ-ΘΓΓ) Ένταξη της 
Πράξης "«Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας 
έως 29 ετών» στις 2 Περιφέρειες σταδιακής ειδόδου" με κωδικό MIS 441228 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού". 
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1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1.1 Ορισμοί 

Για τη διευκόλυνση της κατανόησης των βασικών εννοιών του συστήματος «επιτα-

γών εισόδου στην αγορά εργασίας» καθώς και άλλων εννοιών της παρούσας πρό-

σκλησης, παρατίθενται στη συνέχεια ενδεικτικοί ορισμοί. 

Δικαιούχος: Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης 

Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας, η οποία θα αναλάβει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισό-

δου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών», ενεργώντας κα-

τά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α),  

Πρόγραμμα κατάρτισης: περιλαμβάνει: α) το θεωρητικό μέρος της συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης των ωφελουμένων σε οριζόντιες και εξειδικευμένες 

δεξιότητες, το οποίο θα είναι διάρκειας 80 ωρών και β) την πρακτική άσκηση (βλ. 

ορισμό παρακάτω) των ωφελουμένων, η οποία θα είναι διάρκειας 500 ωρών και δεν 

θα υπερβαίνει τους 5 μήνες καθώς και τις υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης 

και καθοδήγησης των ωφελουμένων πριν και κατά την διάρκεια της πρακτικής ά-

σκησης. 

Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη. Τα 

προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από παρόχους κατάρτισης, οι οποίοι θα 

περιληφθούν σε Μητρώο Παρόχων. Οι επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης θα υποδει-

χθούν από τους παρόχους κατάρτισης.  

Πρακτική άσκηση: αφορά την τοποθέτηση του ωφελούμενου μετά την ολοκλήρωση 

του θεωρητικού μέρους της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, σε θέση 

πρακτικής άσκησης την οποία παρέχει επιχείρηση υποδοχής πρακτικής με την ο-

ποία ο ωφελούμενος έχει συμβληθεί από κοινού με τον πάροχο κατάρτισης.  

Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης: οι υπηρεσίες που παρέ-

χονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης πριν και κατά τη διάρκεια της 

πρακτικής άσκησης και αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκ-

παιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχει-

ρήσεων, β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελουμένου από 

τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη 

Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής ά-

σκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην 

επιχείρηση πρακτικής.  

Ωφελούμενοι (ομάδα στόχος): α) άνεργοι νέοι ηλικίας έως 29 ετών οι οποίοι είναι 

απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ και ειδικότερα είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκ-

παίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαί-

ωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής α-

νώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
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και β) άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών οι οποίοι είναι απόφοιτοι υποχρεω-

τικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας: αφορά στην οικονομική αξία ποσού 1.100€, 

το οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) και 

συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης, των ωφελουμένων  από τους πα-

ρόχους κατάρτισης. Το ποσό αυτό θα ανέλθει στα 1400 ευρώ, στην περίπτωση με-

τατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου, σε σύμβαση εργασίας, της 

οποίας η διάρκεια δεν θα είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών, δεδομένου ότι στην πε-

ρίπτωση αυτή, ο πάροχος κατάρτισης, θα έχει παράσχει επιπρόσθετες και αποτελε-

σματικότερες υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης από τις αρ-

χικές, οι οποίες εν τέλει οδήγησαν με επιτυχία στην υπογραφή σύμβασης εργασίας 

του καταρτιζομένου. 

Εκπαιδευτικό Επίδομα: περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το ε-

πίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε: α) 2.700€ (συ-

μπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνερ-

γοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ», εκ των ο-

ποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.300€ στο επί-

δομα πρακτικής άσκησης, β) 2.400€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατή-

σεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που 

είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 

2.000€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης. 

Μητρώο Ωφελουμένων: το Μητρώο που θα συγκροτήσει η ΕΥΕ/ΕΚΤ με τους ανέρ-

γους οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα επιλεγούν, σύμφωνα με τα κριτή-

ρια και τις διαδικασίες που τίθενται στην παρούσα. Οι άνεργοι που θα εγγραφούν 

στο Μητρώο Ωφελουμένων, δικαιούνται επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας, η 

οποία αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) και συμ-

βουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης, των ωφελουμένων  από τους παρόχους 

κατάρτισης. 

Μητρώο Παρόχων: το Μητρώο στο οποίο θα εγγραφούν οι πάροχοι κατάρτισης που 

θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για να παρέχουν στους ωφελούμενους τις υπηρεσίες 

που περιγράφονται στην παρούσα.   

Πάροχος κατάρτισης: Α) Κάθε αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέ-

δου 1 ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματι-

κής κατάρτισης και κάθε πάροχος ο οποίος σύμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. Θ, πε-

ριπτ. Θ15, αριθμ.5 και σύμφωνα με το Ν.4111/2013, άρθρο 30, παρ. 36, νοείται ως  Κέ-

ντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2.  

Β) Κάθε πάροχος κατάρτισης, θα πρέπει στην δομή όπου θα πραγματοποιηθεί η κα-

τάρτιση, να έχει εξασφαλίσει προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το Νόμο 

4067/2012 (ΦΕΛ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για 

Όλους». 
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Γ) Είναι δυνατή, για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ σύμφωνα με την 

ανωτέρω περίπτωση Β), η μίσθωση δομών, μόνο μεταξύ των παρόχων που περιγρά-

φονται στην περ. Α), της παρούσας παραγράφου. 

Ο πάροχος κατάρτισης, θα έχει την ευθύνη της παροχής της θεωρητικής κατάρτισης, 

της σύζευξης των καταρτιζομένων με τις επιχειρήσεις υποδοχής πρακτικής άσκησης 

και της συμβουλευτικής καθοδήγησης και  υποστήριξης των ωφελουμένων σε όλη 

τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.  

Επόπτης Πρακτικής: ο οριζόμενος από τον Πάροχο Κατάρτισης, υπεύθυνος, για την 

παρακολούθηση, εποπτεία, καθοδήγηση, υποστήριξη των καταρτιζομένων πριν αλ-

λά και κατά διάρκεια υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις.  

Τμήμα/ Πρόγραμμα κατάρτισης: συγκροτείται από έναν αριθμό 5 έως 25 ωφελουμέ-

νων οι οποίοι θα παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Ο πάροχος κατάρ-

τισης μπορεί να συγκροτήσει περισσότερα του ενός τμήματα, αναλόγως του αριθ-

μού των συμμετεχόντων. 

Κώδικας Δεοντολογίας: Ο Κώδικας που ορίζει τις βασικές αρχές που πρέπει να τηρού-

νται από τα εμπλεκόμενα μέρη (πάροχος, ωφελούμενος, επιχείρηση πρακτικής) στο 

πλαίσιο της συνεργασίας τους και διέπει όλα τα στάδια της Δράσης, από την προετοι-

μασίας συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου σε αυτή, μέχρι και την ολοκλήρωσή της και 

αποτελεί παράρτημα της σύμβασης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. 

 Ειδική ιστοσελίδα: η ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.voucher.gov.gr, η οποία 

αφορά ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα μέσω της οποίας θα γίνει η διαχείριση ό-

λων των ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης (όπως υποβολή αιτήσεων συμμε-

τοχής από ωφελουμένους και παρόχους κατάρτισης, παρακολούθηση της υλοποίη-

σής της από την ΕΥΕ/ΕΚΤ κλπ.), καθώς και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για 

την παρούσα πρόσκληση και τη δράση. 

1.2 Σκοπός της Δράσης 

Σκοπός της δράσης είναι η διεύρυνση ευκαιριών για την είσοδο των ηλικιακά νέων 

ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκη-

σης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.  

Η δράση διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά ερ-

γασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεω-

ρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περι-

βάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγι-

κής διαδικασίας.  
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1.3 Συνοπτική περιγραφή της δράσης 

1.3.1 Αντικείμενο της δράσης 

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 

ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ και απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτε-

ροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγ-

γελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:  

• πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμέ-

νες δεξιότητες 

• πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα 

της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες 

και θα υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής που θα ορίσει ο πάροχος 

κατάρτισης. 

• υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης που παρέχονται 

στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης πριν και κατά τη διάρκεια 

της πρακτικής άσκησης και αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευ-

ξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις 

ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και επο-

πτεία του ωφελουμένου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρα-

κτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρε-

σίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμ-

βαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής. 

Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν μέσω επιταγής εισόδου στην αγορά 

εργασίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

1.3.2 Αντικείμενα Κατάρτισης 

Αντικείμενο της κατάρτισης είναι η  απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε ορι-

ζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με τη θέση 

πρακτικής άσκησης που θα τοποθετηθεί ο ωφελούμενος, σύμφωνα και με τα ορι-

ζόμενα στο κεφάλαιο 4 της παρούσας. 

1.3.3 Μητρώο Ωφελουμένων 

Οι άνεργοι νέοι που θα επιλεγούν, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που 

τίθενται στην παρούσα, θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων σύμφωνα με 

τους όρους και τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου 2 της παρούσας.  

Οι άνεργοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων, δεν θα υπερβούν τα 

35.000, άτομα, τα οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στη δράση 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

1.3.4 Μητρώο Παρόχων 

Οι υπηρεσίες κατάρτισης θα παρασχεθούν από παρόχους κατάρτισης που θα εκδη-

λώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου 3 της παρούσας. 
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1.3.5 Επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης 

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στις 

οποίες δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την 

πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 ό-

πως ισχύει σήμερα. Επιπλέον, δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις του τουρι-

στικού κλάδου, οι οποίες είναι μέλη του ΣΕΤΕ. Η πρακτική άσκηση θα έχει συνάφεια 

με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που παρακολούθησε 

ο ωφελούμενος. Απαγορεύεται, οι επιχειρήσεις πρακτικής, να προβούν σε απόλυση 

του προσωπικού τους, από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης και 

για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.  

 

1.3.6 Υλοποίηση της δράσης - Σύστημα Επιταγών Εισόδου στην αγορά 

εργασίας 

Κάθε άνεργος ηλικίας 18 έως 29 ετών που θα εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων, 

δικαιούται μια προσωπική επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας με την οποία θα 

λάβει υπηρεσίες κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) καθώς και υπηρεσίες συμβου-

λευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης. Επίσης αποκτά τη δυνατότητα να επιλέξει 

πάροχο κατάρτισης, πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και α-

ναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μέσω της επιταγής, ο πάροχος κατάρτισης θα 

πληρωθεί για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στον καταρτιζόμενο. 

Μεταξύ παρόχου κατάρτισης, επιχείρησης πρακτικής άσκησης και καταρτιζόμενου 

υπογράφεται τριμερής σύμβαση στην οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα αυτής ο 

«Κώδικας Δεοντολογίας». Τόσο στη σύμβαση, όσο και στο Παράρτημα αυτής, προσ-

διορίζονται οι βασικές αρχές και οι όροι που διέπουν την συνεργασία των εμπλεκό-

μενων μερών και για την οποία εκατέρωθεν οι συμβαλλόμενοι έχουν λάβει γνώση.  

Οι όροι υλοποίησης του συστήματος επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας ανα-

φέρονται στο κεφάλαιο 5 της παρούσας, ενώ η πιστοποίηση του υλοποιηθέντος 

φυσικού αντικειμένου της κατάρτισης αναφέρονται στο κεφάλαιο 6 της παρούσας. 

Η πληρωμή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους καθώς και των ε-

πιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας στους παρόχους κατάρτισης, πραγματοποι-

είται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 7 της παρούσας.  

 

1.3.7 Ενημέρωση Ενδιαφερομένων 

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση αλλά και για θέματα που θα προ-

κύψουν κατά την υλοποίησή της, θα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τους όρους 

του κεφαλαίου 8 της παρούσας, μέσα από την ιστοσελίδα 

http://www.voucher.gov.gr  καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο (call center) 800 11 

44444, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00. 

Η ΕΥΕ/ΕΚΤ μέσα από την ίδια ιστοσελίδα θα παρέχει συνεχή ενημέρωση στους ενδι-

αφερόμενους, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν χρήση αυτής για τη συμμετοχής 

τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης.   
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1.4 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Δράσης – Προϋπολογισμός - 
Γεωγραφική Κατανομή Πόρων – Αριθμός Ωφελουμένων 

Α. Η λήξη του φυσικού αντικειμένου των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και 

πρακτική), ορίζεται στις 30/09/2014.  

Η λήξη του φυσικού αντικειμένου των υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και 

καθοδήγησης, ορίζεται στις 30/9/2014, ενώ στην περίπτωση μετατροπής της πρακτι-

κής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας στην επιχείρηση πρακτικής, 

η λήξη του φυσικού αντικειμένου της ορίζεται στις 30/06/2015. 

Β. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 130.000.000€, αποτελεί 

100% δημόσια δαπάνη και χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΝΑΔ, με πόρους της Ελλάδας 

και της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

Γ. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ενδεικτική κατανομή του προϋπολογι-

σμού ανά Διοικητική περιφέρεια και αριθμό voucher ανά ομάδα ωφελουμένων. 

Πίνακας 1. Ενδεικτική Χρηματοδοτική κατανομή ανά Τύπο Περιφέρεια, Διοικητική περιφέρεια 

και αριθμό voucher 

 

 

ΕΝ∆ΕΙ-

ΚΤΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΤΑΓΩΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙ-

ΣΗΣ ΑΝΑ 

ΤΥΠΟ ΚΑΙ 

∆ΟΙΚΗΤΙ-

ΚΗ  ΠΕΡΙ-

ΦΕΡΕΙΑ 

ΑΠΟΦΟΙ-

ΤΩΝ ΠΑ-

ΝΕΠΙΣΤΗ-

ΜΙΩΝ / ΤΕΙ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑ-

ΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΙ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕ-

ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟ-

ΦΟΙΤΩΝ ∆ΕΥΤΕ-

ΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & 

ΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟ-

ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ-

∆ΕΥΣΗΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ-

ΚΟΣ ΑΡΙΘ-

ΜΟΣ ΕΠΙ-

ΤΑΓΩΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙ-

ΣΗΣ  ΑΝΑ 

ΤΥΠΟ ΚΑΙ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΦΕ-

ΡΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ-

∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥ-

ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ 

ΤΥΠΟ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗ-

ΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2.780 3.194 5.974 22.252.489 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 444 633 1.077 3.994.150 

ΑΤΤΙΚΗ 3.729 4.719 8.448 31.405.761 

 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΣΤΑ∆. 
ΕΞΟ∆ΟΥ 6.953 8.546 15.499 57.652.400 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 298 425 723 2.690.168,00 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 84 119 203 755.432,00 

 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆. 
ΕΙΣΟ∆ΟΥ 382 544 926 3.445.600,00 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 1.344   1.913 3.257 12.081.496 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1.083   1.542 2.625 9.737.096 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 564   802 1.366 5.067.130 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
ΘΡΑΚΗ 1.299   1.849 3.148 11.677.165 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1.293   1.841 3.134 11.625.165 

ΗΠΕΙΡΟΣ 734   1.044 1.778 6.593.452 
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ΚΡΗΤΗ 887   1.262 2.149 7.969.609 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 462   657 1.119 4.150.887 

 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙ-
ΣΗΣ 7.665 10.910 18.575 68.902.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ 15.000 20.000 35.000 130.000.000,00 

 

Δ. Ο αριθμός των ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στην παρούσα δράση, στο 

πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 35.000 άτομα, εκ των οποίων: 

• 15.000 θα είναι άνεργοι νέοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ, σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία. 

• 20.000 θα είναι άνεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

1.5 Γενικοί Όροι 

i. Όλοι οι όροι της παρούσας είναι υποχρεωτικοί για όσους συμμετέχουν με οποι-

ονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο ή διαδικασία της δράσης αυτής. 

ii. Η συμμετοχή στην παρούσα δράση και στις διαδικασίες που περιγράφονται στην 

παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του 

συνόλου των όρων αυτής. 

iii. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής σε Μητρώο της παρούσας συνιστά εξουσιοδό-

τηση προς τον δικαιούχο της πράξης ΕΥΕ/ΕΚΤ, για τη χρήση και την επεξεργασία 

των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος, αποκλειστικά και μόνο για τους 

σκοπούς της παρούσας, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

iv. Οι άνεργοι, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν αποκλειστικά 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στην παρούσα. 

v. Οι πάροχοι κατάρτισης, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων υπέχουν θέση 

και έχουν τις υποχρεώσεις του «Αναδόχου/Παρόχου», και έχουν αποκλειστικά τα 

δικαιώματα που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και συμπληρωματικά στην 

με αριθμό 1.5188/οικ3.968/15.4.11 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ.  

vi. Ο ΟΑΕΔ, ενεργώντας ως συνδικαιούχος, θα είναι υπεύθυνος για τη διασύνδεση 

του συστήματος εφαρμογής www.voucher.gov.gr με το webservice του, για τη 

ταυτοποίηση των στοιχείων των ανέργων οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μη-

τρώα ανεργίας του και αποτελούν τους εν δυνάμει ωφελούμενους της πράξης. 
 

vii. Για τις ανάγκες του Προγράμματος θα συγκροτηθεί και θα τηρείται Μητρώο Ω-

φελουμένων βάσει του Νόμου 2472/97. Κάθε υποκείμενο δεδομένο έχει δικαίω-

μα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-

θρων 11, 12 και 13 του Ν 2472/97. 
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viii. Η ΕΥΕ/ΕΚΤ και ο ΟΑΕΔ θα διενεργούν ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων,  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 6 της παρούσας. 

ix. Η ΕΥΕ/ΕΚΤ θα εξασφαλίσει ότι θα γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες πληροφόρη-

σης και δημοσιότητας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους όρους 

της παρούσας. 

x. Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμ-

φωνα με τις διατάξεις της περ. ιβ) της παρ.1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 

(Κώδικας ΦΠΑ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

xi. Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, 

στις οποίες δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες 

για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του 

Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα. Επιπλέον, δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιχει-

ρήσεις του τουριστικού κλάδου, που είναι μέλη του ΣΕΤΕ, δεδομένου ότι θα απο-

τελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης. Η πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχει 

συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που πα-

ρακολούθησε ο ωφελούμενος. Απαγορεύεται, οι επιχειρήσεις πρακτικής, να 

προβούν σε απόλυση του προσωπικού τους, από την ημερομηνία υπογραφής 

της τριμερούς σύμβασης και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτι-

κής άσκησης. 

xii. Οι προθεσμίες της παρούσας, δύνανται να τροποποιούνται μόνο από την ΕΥ-

Ε/ΕΚΤ, οπότε η τυχόν τροποποίηση τους θα δημοσιεύεται στην ειδική ιστοσελίδα 

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

xiii. H συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις και οδηγίες που θα καταχωρούνται από την 

ΕΥΕ/ΕΚΤ στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, είναι υποχρεωτική. 

xiv. Οι υποψήφιοι και οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβά-

νουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με τη δράση μέσω της ιστοσελίδας αυτής, 

την οποία χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της 

δράσης. 

xv. Οι πάροχοι κατάρτισης οφείλουν να τηρούν στο αρχείο τους φάκελο της δράσης 

με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίησή της, κα-

θώς και για τις ενέργειες δημοσιότητας που αναλαμβάνουν, τουλάχιστον για 

τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση του ΕΠΑΝΑΔ, δηλαδή κατ' ελάχιστον μέχρι το 

τέλος του 2020, τον οποίο οφείλουν να έχουν διαθέσιμο σε περίπτωση ελέγχου. 

xvi. Οι πληρωμές που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης (σε ω-

φελούμενους και παρόχους κατάρτισης) θα καταβληθούν, υπό την προϋπόθεση 

ότι θα έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές πιστώσεις. 
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2 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΜΗΤΡΩΟ  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων  

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμ-

μετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΥΕ/ΕΚΤ, 

έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

Α. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών» 

i. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτε-

ρικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων 

επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, 

από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 και έπειτα 

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν 

λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. 

Δικαίωμα συμμετοχής, επίσης, έχουν και όσοι πληρούν τα κριτήρια (i) και (ii) 

παραπάνω και οι οποίοι συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις.  

Β. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών» 

i. Να έχουν γεννηθεί από το 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995 

ii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν 

λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. 

Κάθε ενδιαφερόμενος ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ωφελουμένων ανήκει, έχει δικαί-

ωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ανεξαρ-

τήτως του τόπου διαμονής του. 

 

2.2 Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής 

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει 

στην παρούσα δράση πρέπει: 

Α. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην 

ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Ε-

φιστάται η προσοχή των ανέργων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πε-

δίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής»  υπέχει θέση 

Υπεύθυνης Δήλωσης.  

Β. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει 

τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και 

την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικός 

ΑΔΑ: ΒΕΑΛΛ-ΩΛΧ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”  

 

Σελίδα | 19  

 

για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό 

σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμο-

ποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, 

πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας. 

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρ-

χίζει από 15/04/2013 και λήγει την 20/5/2013 και ώρα 24.00. 

 

2.3 Κριτήρια επιλογής – μοριοδότηση 

2.3.1 Κριτήρια επιλογής – μοριοδότηση αποφοίτων Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ 

Οι άνεργοι νέοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών που θα συμμε-

τάσχουν στη δράση, δεν θα υπερβούν τα 15.000 άτομα. 

Η επιλογή τους και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότη-

ση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 

1. Έτος κτήσης του πτυχίου. 

2. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012) 

3. Βαθμός πτυχίου 

4. Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

5. Ύπαρξη πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας, των γλωσσών που α-

ναγράφονται στο παράρτημα της παρούσας. 

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο αυτής της κατηγορίας 

είναι τα 90 μόρια, η βαρύτητα των οποίων ανά κριτήριο παρουσιάζεται παρακάτω. 

Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί παρατίθεται αναλυτικά ο τρόπος βαθμολόγησής τους, 

με βάση τη μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρίων. 

 

Πίνακας 2. Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής αποφοίτων Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ-

ΛΟΓΗΣ 

Έτος κτήσης του 
πτυχίου 

Έως και 36 μήνες πριν την αίτηση 
συμμετοχής (δηλ. από το 2010 και έπει-

τα) 
30 

1 

(Μέγιστος βαθμός: 
30 μόρια) 

Περισσότερο από 36 μήνες πριν την 
αίτηση συμμετοχής 

20 

2 

Ετήσιο φορολογη-
τέο εισόδημα ατο-
μικό ή οικογενειακό 
(οικ. έτος 2012). 

Μέχρι 6.150€ 20 

ΑΔΑ: ΒΕΑΛΛ-ΩΛΧ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”  

 

Σελίδα | 20  

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ-

ΛΟΓΗΣ 

(Μέγιστος βαθμός: 
20 μόρια) 

Από 6.151 έως 10.000€ 10 

  Από 10.001 έως 15.000€ 5 

  Από 15.001 και άνω 0 

3 Βαθμός πτυχίου Άριστα (από 8.50 και άνω) 20 

  
(μέγιστος βαθμός : 
20 μόρια) 

Λίαν καλώς (από 6.50 έως και 8.49) 10 

    Καλώς (χαμηλότερος ή ίσος με 6.49) 5 

4 
Ύπαρξη μεταπτυχια-

κού τίτλου 
ΝΑΙ 10 

  
(μέγιστος βαθμός : 
10 μόρια) 

ΌΧΙ 0 

5 
Ύπαρξη πιστοποιητι-

κού καλής γνώσης 
ξένης γλώσσας 

ΝΑΙ 10 

  
(μέγιστος βαθμός : 
10 μόρια) 

ΌΧΙ 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Μέγιστη βαθμο-
λογία: 90 μόρια 

2.3.2 Κριτήρια επιλογής – μοριοδότηση αποφοίτων υποχρεωτικής, 

δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Οι άνεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που θα συμμετάσχουν στη δράση, δεν θα 

υπερβούν τα 20.000 άτομα. 

Η επιλογή τους και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότη-

ση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 

1. Ηλικία υποψηφίου. 

2. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας. 

3. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012). 

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο αυτής της κατηγορίας 

είναι τα 90 μόρια, η βαρύτητα των οποίων ανά κριτήριο παρουσιάζεται παρακάτω. 

Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί παρατίθεται αναλυτικά ο τρόπος βαθμολόγησής τους, 

με βάση τη μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρίων. 
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Πίνακας 3. Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής αποφοίτων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟ-

ΓΗΣ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟ-

ΓΗΣ 

Ηλικία Από 18 έως και 24 ετών 40 

1 
 

(Μέγιστος βαθμός: 40 μό-
ρια) Από 25 και άνω 30 

Διάρκεια συνεχόμενης 
ανεργίας Από 1 έως και 12 μήνες 20 2 

 
 

(Μέγιστος βαθμός: 30 μό-
ρια) Άνω των 12 μηνών 30 

Ετήσιο φορολογητέο ει-
σόδημα ατομικό ή οικο-
γενειακό (οικ. έτος 2012). 

Μέχρι 6.150€ 20 

(Μέγιστος βαθμός: 20 μό-
ρια) 

Από 6.151 έως 10.000€ 10 

  Από 10.001 έως 15.000€ 5 

3 
 
 
 
   Από 15.001 και άνω 0 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

(Μέγιστη βαθμο-
λογία: 90 μόρια) 

 

2.4 Διαδικασία επιλογής των Ωφελουμένων– Κατάρτιση Μητρώου 
Ωφελουμένων  

Η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής: 

Α) Έλεγχο των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής των νέων ηλικιακά ανέργων για να 

διαπιστωθεί εάν είναι επιλέξιμοι ή όχι.  

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα των ε-

πιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας, με τη διασταύρωση των στοιχείων της 

Αίτησης, με τα αντίστοιχα στοιχεία, που τηρούνται στα Μητρώα ανεργίας του 

ΟΑΕΔ. Όσα κριτήρια δεν δύναται να διασταυρωθούν ηλεκτρονικά, θα πιστοποι-

ούνται από δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι ωφελούμενοι - κάτοχοι των ε-

πιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας στον πάροχο κατάρτισης που θα έχουν ε-

πιλέξει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 5.3.1 της παρούσας. 

Για όσους ανέργους κριθούν επιλέξιμοι από τον έλεγχο επιλεξιμότητας ακολουθεί: 

Β) Βαθμολόγηση των υποψηφίων, σύμφωνα με τα κριτήρια του κεφαλαίου 2.3. 

Η βαθμολόγηση θα γίνεται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα των επιτα-

γών εισόδου στην αγορά εργασίας, ξεχωριστά για την κάθε ομάδα ωφελουμένων 

(«άνεργοι νέοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών» και «άνεργοι 
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νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών»).  

Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που 

έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπί-

πτουν, στο δεύτερο κριτήριο και στα επόμενα κατά τη σειρά κριτήρια που τίθενται 

στους πίνακες 2 και 3 αντίστοιχα. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία προηγείται 

ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.  

Γ) Κατάρτιση Μητρώου Ωφελουμένων. 

Το Μητρώο Ωφελουμένων έχει τη μορφή πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σει-

ρά, ανά Διοικητική Περιφέρεια και ανά ομάδα ωφελουμένων («άνεργοι νέοι από-

φοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών» και «άνεργοι νέοι απόφοιτοι υ-

ποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας μέχρι 

29 ετών»). 

Στους πίνακες αυτούς αποτυπώνεται η τελική κατάταξη των επιλεγέντων, αφού 

ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης και το πλήθος των αιτήσε-

ων των ωφελουμένων ανά Διοικητική Περιφέρεια και ανά ομάδα ωφελουμένων. 

Οι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων περιλαμβάνουν: 

• Τους επιλεγέντες ωφελούμενους, που δικαιούνται τις επιταγές εισόδου 

στην αγορά εργασίας με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής των αντίστοι-

χων Αιτήσεων Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.ΑΣ.). Συνολικά οι ωφελούμενοι θα ανέρ-

χονται σε 35.000 άτομα, εκ των οποίων οι 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανε-

πιστημίων/ ΤΕΙ και οι 20.000 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

• Τους επιλαχόντες («άνεργοι νέοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ ηλικίας μέ-

χρι 29 ετών» και «άνεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας 

και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών»).  Ο 

αριθμός των επιλαχόντων, καθορίζεται σε ποσοστό 50% επί του συνολικού 

αριθμού των επιλεγέντων. Οι επιλαχόντες εμφανίζονται επίσης με τους 

κωδικούς αριθμούς υποβολής των αντίστοιχων Αιτήσεων Συμμετοχής 

(Κ.Α.Υ.ΑΣ.).  

Η γνωστοποίηση του Μητρώου Ωφελουμένων στους ενδιαφερόμενους γίνεται 

σύμφωνα με τους όρους του κεφαλαίου 2.6 της παρούσας. 

2.5 Διαγραφή Ωφελούμενου από το Μητρώο  

Σε περίπτωση διαγραφής ωφελουμένου από το Μητρώο τη θέση του διαγραφέντος 

λαμβάνει ο πρώτος επιλαχών. Η διαγραφή ωφελουμένου από το Μητρώο και η απώ-

λεια δικαιώματος ενίσχυσης, πραγματοποιείται σύμφωνα με το κεφάλαιο 5.1.4 της πα-

ρούσας. 
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2.6 Δημοσιοποίηση Μητρώου Ωφελουμένων - Ενημέρωση των 
ενδιαφερόμενων 

Αμέσως μετά τη συγκρότηση του Μητρώου Ωφελουμένων δημοσιεύονται οι πίνακες 

κατάταξης των ωφελουμένων στην ειδική ιστοσελίδα  http://www.voucher.gov.gr , για 

την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

Οι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων περιλαμβάνουν ΜΟΝΟΝ τους κω-

δικούς ΚΑΥΑΣ των ενδιαφερομένων. 

Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής ενημερώνονται για την εγγραφή τους ή μη 

στο Μητρώο Ωφελουμένων με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας 

την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. 
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3 ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ 

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αί-

τησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων στο πλαίσιο της παρούσας, 

έχει: Α) Κάθε αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Δια 

Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και 

κάθε πάροχος ο οποίος σύμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθμ.5 και 

σύμφωνα με το Ν.4111/2013, άρθρο 30, παρ. 36, νοείται ως  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 

Επιπέδου 1 και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2.  

Β) Κάθε πάροχος κατάρτισης, θα πρέπει στην δομή όπου θα πραγματοποιηθεί η κα-

τάρτιση , να έχει εξασφαλίσει προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το Νόμο 

4067/2012 (ΦΕΛ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για 

Όλους». 

Γ) Είναι δυνατή, για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ σύμφωνα με 

την ανωτέρω περίπτωση Β), η μίσθωση δομών, μόνο μεταξύ των παρόχων που πε-

ριγράφονται στην περ. Α), της παρούσας παραγράφου. 

 Οι παρακάτω πρόσθετοι όροι ισχύουν για τους υποψήφιους παρόχους κατάρτισης 

που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, στο πλαίσιο της παρούσας: 

i. Η αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας συνιστά ανεπιφύ-

λακτη αποδοχή του συνόλου των όρων αυτής. 

ii. Οι πάροχοι κατάρτισης που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων υπέχουν θέ-

ση και έχουν τις υποχρεώσεις του «Αναδόχου/Παρόχου», όπως ορίζονται στην 

παρούσα πρόσκληση και συμπληρωματικά στην με αριθμό 

1.5188/οικ3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ. 

iii. Οι όροι της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν υποχρεωτικούς και ουσιώδεις 

όρους της σύμβασης, που συνάπτεται μεταξύ του ωφελουμένου, του παρόχου 

κατάρτισης και της επιχείρησης πρακτικής άσκησης, εφόσον ο πάροχος κα-

τάρτισης εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας. 

iv. Οι πάροχοι κατάρτισης θα συγκροτήσουν υποχρεωτικά χωριστά Τμήματα Κα-

τάρτισης για κάθε ομάδα ωφελουμένων («άνεργοι νέοι απόφοιτοι Πανεπιστη-

μίων /ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών» και «άνεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, 

δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 

ετών»). 
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v.  Οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται να επιλέξουν επιχειρήσεις για την υλο-

ποίηση της πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τους όρους του κεφαλαίου 4.5 

της παρούσας. 

 

3.2 Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής – Εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων 

Κάθε πάροχος κατάρτισης που ενδιαφέρεται να εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων και 

να παράσχει στους ωφελούμενους τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην παρούσα 

πρόσκληση θα πρέπει: 

i. Να αιτηθεί την ταυτοποίησή του μέσω της ιστοσελίδας 

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

του λογαριασμό (personal account), ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να προχω-

ρήσει στα επόμενα στάδια. 

Κατά την υποβολή του αιτήματος ταυτοποίησης, το πληροφοριακό σύστημα ε-

λέγχει αυτόματα τα στοιχεία του παρόχου κατάρτισης σε σχέση με τα επίσημα 

στοιχεία που τηρούνται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και σε περίπτωση μη ταυτοποίησής 

τους, δεν επιτρέπει την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.  

ii. Να συμπληρώσει και να υποβάλει την «Αίτηση Συμμετοχής» ηλεκτρονικά στην ει-

δική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, της οποίας όλα τα πεδία είναι υπο-

χρεωτικά. 

Η «Αίτηση Συμμετοχής» που συμπληρώνει ο πάροχος κατάρτισης περιλαμβάνει: 

1. Τα στοιχεία του παρόχου κατάρτισης (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., 

Κωδικός Ε.ΚΕ.ΠΙΣ/ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή αριθμός αδείας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) 

2. Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 

ΑΔΤ, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.). 

3. Τη Διοικητική Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα/ Δήμο όπου ο πάροχος 

κατάρτισης προτίθεται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στο πλαί-

σιο της παρούσας. 

4. Την ιστοσελίδα που διαθέτει ο πάροχος κατάρτισης, την οποία και θα συν-

δέσει (link) στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. 

5. Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του παρόχου κατάρτισης (IBAN, 

υποκατάστημα), στον οποίο και θα καταβληθεί η αμοιβή του για τις υπη-

ρεσίες που θα παράσχει στο πλαίσιο της παρούσας. 

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των παρόχων 

κατάρτισης αρχίζει από 15/04/2013. 

Κάθε πάροχος κατάρτισης που πληροί και ολοκληρώσει τα ανωτέρω εγγράφεται 

στο Μητρώο Παρόχων. 
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3.3 Κυρώσεις - Διαγραφή παρόχου κατάρτισης από το Μητρώο 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του παρόχου κατάρτισης με τους όρους της πα-

ρούσης, η ΕΥΕ/ΕΚΤ δύναται να προβεί σε κυρώσεις που μπορεί να οδηγήσουν και στη 

διαγραφή αυτού από το οικείο Μητρώο. 

 

3.4 Δημοσιοποίηση στοιχείων παρόχου κατάρτισης μέλους του 
Μητρώου Παρόχων  

Στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, για κάθε πάροχο κατάρτισης μέ-

λος του Μητρώου θα αναρτώνται οι ακόλουθες πληροφορίες:  

i. Η επωνυμία του 

ii. Ο κωδικός πιστοποίησής του ή άδεια λειτουργίας του από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π 

iii. Η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας 

iv. Η Διοικητική Περιφέρεια/ Περιφερειακή Ενότητα/ Δήμος, όπου προτίθεται να 

παρέχει κατάρτιση. 

Μέσω της ειδικής ιστοσελίδας θα είναι εφικτή η παραπομπή (link) στην ιστοσελίδα 

κάθε παρόχου κατάρτισης, στην οποία θα δίνονται λοιπές πληροφορίες και ενημέ-

ρωση προς τους ενδιαφερόμενους. Μέσω της ιστοσελίδας των παρόχων κατάρτισης 

θα πρέπει να αναφέρονται πληροφορίες όπως: 

i. Προσφερόμενα προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης 

ii. Αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανά θεματικό αντικείμενο 

iii. Επιστολή πρόθεσης συνεργασίας για κάθε επιχείρηση με την οποία θα συ-

νεργαστεί ο πάροχος κατάρτισης ανά Διοικητική Περιφέρεια και περιφερεια-

κή ενότητα, η οποία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

• επωνυμία της επιχείρησης  

• συνοπτική αναφορά του αντικειμένου δραστηριότητας της 

• ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση (έδρα, υποκα-

τάστημα κλπ.), καθώς και η ταχυδρομική του διεύθυνση 

• ο αριθμός των θέσεων πρακτικής που κάθε επιχείρηση προσφέρει 

ανά πάροχο κατάρτισης, σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που 

απασχολεί η επιχείρηση 

• η πρόθεση της να συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο πάροχο στο 

πλαίσιο του προγράμματος. 

Κάθε πάροχος κατάρτισης που έχει εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων, με αποκλειστι-

κή του ευθύνη επιμελείται τη σύνδεση (link) της ιστοσελίδας του, την οποία έχει δη-

λώσει στην αίτηση συμμετοχής στη δράση, με την ειδική ιστοσελίδα 

http://www.voucher.gov.gr, ώστε να είναι διαθέσιμες, μέσω αυτής λοιπές πληροφο-

ρίες και ενημέρωση προς τους ωφελουμένους. 
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Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ιστοσελίδα του παρόχου κατάρτισης δημοσιοποι-

ούνται με αποκλειστική ευθύνη του παρόχου κατάρτισης και η ΕΥΕ/ΕΚΤ δεν φέρει 

καμία ευθύνη για την ορθότητα ή την αξιοπιστία τους. 
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4 ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

4.1 Περιεχόμενο εκπαιδευτικών προγραμμάτων – Τεχνικές 
εκπαίδευσης 

Ο πάροχος κατάρτισης σχεδιάζει το περιεχόμενο του θεωρητικού μέρους του προ-

γράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε συνεργασία με τις συνεργα-

ζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης, με τρόπο ώστε οι καταρτιζόμενοι να προε-

τοιμασθούν κατάλληλα για την πρακτική τους άσκηση στις επιχειρήσεις δηλ. να απο-

κτήσουν το σύνολο των βασικών και επί μέρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων 

που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή ειδικότη-

τας, καθώς και τις αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για 

την ανταπόκρισή τους στις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν. 

Κάθε πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης πρέπει να περιλαμβάνει κατά το 20% της συ-

νολικής του διάρκειας (16 ώρες), θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιό-

τητες» και περιλαμβάνουν α) «Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, τεχνικές αναζήτησης 

εργασίας  και βασικές αρχές εργατικού δικαίου», διάρκειας 8 ωρών και β) «Εξοικείωση 

των καταρτιζομένων με το χώρο της πρακτικής άσκησης», διάρκειας 8 ωρών. Στο πλαί-

σιο αυτής της θεματικής ενότητας, είναι δυνατή η πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέ-

ψεων των καταρτιζομένων στους χώρους διεξαγωγής της πρακτικής τους άσκησης, 

προκειμένου να λάβουν επαρκή ενημέρωση για θέματα που άπτονται της λειτουργίας 

της, όπως γνωριμία με τα στελέχη της επιχείρησης με τα οποία ο καταρτιζόμενος πρό-

κειται να συνεργαστεί, περιήγηση στις εγκαταστάσεις κλπ, προκειμένου να μπορέσουν 

να ενσωματωθούν ομαλότερα σ αυτή. Το υπόλοιπο 80% της διάρκειάς του προγράμ-

ματος, θα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που αφορούν «εξειδικευμένες δεξιότητες» 

και οι οποίες σχετίζονται με τις προδιαγραφές των θέσεων πρακτικής άσκησης. 

Τα προγράμματα θα πρέπει να σχεδιαστούν, όπου αυτό εφικτό, σύμφωνα με καθορι-

σμένες θεματικές ενότητες που προδιαγράφονται από πιστοποιημένα επαγγελματικά 

περιγράμματα. 

Ο πάροχος κατάρτισης είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της διδακτέας ύλης και του 

ωρολογίου προγράμματος, εξειδικεύοντας το περιεχόμενο κάθε αντικειμένου κατάρ-

τισης σε επιμέρους μαθήματα. 

Το πρόγραμμα κατάρτισης που προσφέρει ο πάροχος κατάρτισης, όπως και το αναλυ-

τικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανά θεματικό αντικείμενο, θα τίθενται υποχρεωτικά 

υπόψη των ωφελουμένων πριν αυτοί επιλέξουν τον πάροχο κατάρτισης. Ειδικότερα, 

τα θεματικά πεδία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι τα κάτωθι: 

1. ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

3. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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5. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

6. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΟ 

7. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

8. ΤΕΧΝΙΚΑ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

9. ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Στα παραπάνω θεματικά πεδία, δεν συμπεριλαμβάνονται αυτά που αφορούν στον 

Τουρισμό καθώς θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης προκήρυξης. 

Η μεθοδολογία που θα επιλεγεί για την υλοποίηση των προγραμμάτων, θα πρέπει να 

βασίζεται στις αρχές εκπαίδευσης των ενηλίκων, οι οποίες είναι οι εξής: ο συνδυασμός 

της θεωρίας με την πράξη, η σύνδεση του αντικειμένου μάθησης με τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των καταρτιζομένων, η ανάπτυξη του κριτικού τρόπου σκέψης, οι αμ-

φίδρομες σχέσεις εκπαιδευτών − καταρτιζομένων. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές, που εί-

ναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν, δεν είναι τόσο η εισήγηση, όσο κυρίως εκείνες που 

αναπτύσσουν την ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζομένων, όπως οι μελέτες περί-

πτωσης, οι μικρές πρακτικές εργασίες, το παίξιμο ρόλων, ο διάλογος, οι απαντήσεις σε 

ερωτήσεις, η προσομοίωση, η συζήτηση σε μικρές ομάδες. Οι τεχνικές αυτές θα πρέπει 

να επιλέγονται ανάλογα με το αντικείμενο και τους στόχους της διδακτικής ενότητας, 

το επίπεδο και το βαθμό συμμετοχής των καταρτιζομένων και είναι σκόπιμο να ποικί-

λουν και να εναλλάσσονται στη διάρκεια κάθε διδακτικής ενότητας. Εν γένει, οφείλουν 

να ακολουθούνται, επιστημονικά παραδεκτές τεχνικές με έμφαση στην καινοτομία.  

 

4.2 Συμμετέχοντες - Αριθμός καταρτιζομένων ανά τμήμα 

Για την πρακτική άσκηση που θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις, τις οποίες θα επι-

λέξουν οι πάροχοι κατάρτισης, ο αριθμός των καταρτιζομένων που τοποθετείται ταυ-

τόχρονα σε μία επιχείρηση παρουσιάζεται στον πίνακα 4 του κεφαλαίου 4.5 της πα-

ρούσας. 

 

4.3 Εκπαιδευτές  

Α. Η κατάρτιση πραγματοποιείται από εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι είναι εγγε-

γραμμένοι στο Εισαγωγικό ή στο Πιστοποιημένο Μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (πρώην Ε-

ΚΕΠΙΣ).  

Β. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν συνάφεια με τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες 

που θα διδάξουν.  

Γ. Επιτρέπεται η αντικατάσταση των εκπαιδευτών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

προγράμματος κατάρτισης με εκπαιδευτές αντίστοιχων προσόντων. 
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4.4 Διάρκεια – Ώρες λειτουργίας Τμήματος/ Προγράμματος 
Κατάρτισης 

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκη-

ση. Η θεωρητική κατάρτιση έχει διάρκεια 80 ώρες συνολικά και ημερησίως δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες.  Η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι έξι 

(6) ώρες και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες. Σε όλα τα ανωτέρω ανα-

φερόμενα χρονικά διαστήματα συμπεριλαμβάνονται και τα διαλείμματα. 

Η ημερήσια εκπαίδευση (θεωρία και πρακτική) ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 

22η ώρα. Δεν επιτρέπεται η θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση τις Κυριακές 

καθώς και τις επίσημες αργίες. 

Το Τμήμα Κατάρτισης δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνέχειες. Μπορεί να διακόπτεται 

στις περιόδους Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιρινών διακοπών ή/και σε εξαιρετι-

κές έκτακτες περιπτώσεις, με απαραίτητη ενημέρωση μέσω της ειδικής ιστοσελίδας 

www.voucher.gov.gr.  

Σε περιπτώσεις που ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία 

του Τμήματος για συνεχές διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερολογιακών ημερών υπο-

χρεούται να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα προς την ΕΥΕ/ΕΚΤ, μέσω της ειδικής ιστο-

σελίδας. 

 

4.5 Πρακτική άσκηση  - Όροι υλοποίησης 

Η πρακτική άσκηση των ωφελουμένων είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Το σύνολο των ωρών της πρα-

κτικής άσκησης θα υλοποιείται σε επιχειρήσεις, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας 

εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέ-

ρος του προγράμματος κατάρτισης και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Σε 

ειδικές περιπτώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη του ωφελούμενου μπορεί να πραγμα-

τοποιηθεί εκτός της Περιφερειακής Ενότητας αλλά εντός της Διοικητικής Περιφέρειας 

όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης. 

Ο πάροχος κατάρτισης, σε συνεργασία με τον ωφελούμενο, θα πρέπει από κοινού 

με την επιχείρηση με την οποία συνεργάζεται, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες, το προφίλ, τις προτιμήσεις του ωφελούμενου και σε συνάρτηση με τα 

απαιτούμενα προσόντα της θέσης, να επιλέξουν τη θέση πρακτικής άσκησης στην 

οποία θα τοποθετηθεί ο καταρτιζόμενος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος 

θεωρητικής κατάρτισης. Πριν την έναρξη του προγράμματος θεωρητικής κατάρτι-

σης, προτείνονται οι προσφερόμενες θέσεις πρακτικής, η τελική τοποθέτηση του 

καταρτιζόμενου, όμως, πραγματοποιείται πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης 

και εφόσον έχει προηγηθεί η εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον στο πλαίσιο 

της εν λόγω θεματικής ενότητας. 

Η πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις, σε ένα τμήμα κατάρτισης μπορεί να ξεκινά 

ταυτόχρονα ή σταδιακά μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, από το πέ-

ρας της θεωρητικής κατάρτισης. 
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Οι πάροχοι κατάρτισης επιλέγουν να συνεργαστούν με επιχειρήσεις του ιδιωτικού 

τομέα, για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων, 

λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: 

Α. Ο χώρος (έδρα της επιχείρησης, υποκατάστημα κλπ.) στον οποίο θα πραγματο-

ποιηθεί η πρακτική άσκηση θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια ή σε διαφορετική Πε-

ριφερειακή Ενότητα από αυτήν που υλοποιείται η θεωρητική κατάρτιση, αλλά πά-

ντοτε εντός των ορίων της ίδιας Διοικητικής Περιφέρειας. Σε ειδικές περιπτώσεις 

και με τη σύμφωνη γνώμη του ωφελούμενου μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός της 

Περιφερειακής Ενότητας αλλά όμως εντός της Διοικητικής Περιφέρειας όπου υλο-

ποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης. 

Β. Ο αριθμός των καταρτιζομένων που τοποθετείται ταυτόχρονα σε επιχείρηση για 

την πρακτική άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολου-

μένων της επιχείρησης (αφορά το υποκατάστημα ή το εργοτάξιο) και είναι κατ' 

ανώτατο όριο σύμφωνα με τον πίνακα 4 που ακολουθεί. 

Πίνακας 4. Αντιστοιχία Απασχολουμένων - Καταρτιζομένων Πρακτικής Άσκησης 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕ-

ΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙ-

ΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 

0-4 Έως 1 άτομο 

Από 5 και πάνω Ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολου-

μένων 

Γ. Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, 

στις οποίες δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για 

την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994, 

όπως ισχύει σήμερα. Επιπλέον, δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις του τουρι-

στικού κλάδου, οι οποίες είναι μέλη του ΣΕΤΕ. Η πρακτική άσκηση θα έχει συνάφεια 

με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που παρακολούθησε 

ο ωφελούμενος. Απαγορεύεται, οι επιχειρήσεις πρακτικής, να προβούν σε απόλυση 

του προσωπικού τους, από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης και 

για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. 

Σημειώνεται ότι: 

Στην περίπτωση που η πρακτική άσκηση δύο ή περισσότερων τμημάτων κατάρτισης, 

ιδίου ή άλλου παρόχου κατάρτισης, πραγματοποιείται στην ίδια επιχείρηση και για το 

ίδιο χρονικό διάστημα ή κατά μεγάλο μέρους αυτού, τότε οι θέσεις πρακτικής υπολο-

γίζονται όχι για το κάθε τμήμα κατάρτισης χωριστά, αλλά για το σύνολο των τμημά-

των στα οποία συμμετέχει η συγκεκριμένη επιχείρηση. Για την τήρηση της εν λόγω 

προϋπόθεσης θα πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί επιτόπιοι έλεγχοι από τους 

Δικαιούχους (ΕΥΕ/ΕΚΤ και ΟΑΕΔ). 

Δ. Ο πάροχος κατάρτισης θα παρέχει στον ωφελούμενο υπηρεσίες υποστήριξης 

και καθοδήγησης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, μέσω του Ε-

πόπτη Πρακτικής. Ο ρόλος του αφορά σε δυο διακριτά στάδια: α) στη διάγνωση 

και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζο-

μένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και 
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εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρα-

κτικής άσκησης και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτι-

κής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του 

στην επιχείρηση πρακτικής. Ο ρόλος του Επόπτη είναι να βοηθήσει συμβουλευτικά 

τον καταρτιζόμενο, σε θέματα ομαλής ένταξής του, στο εργασιακό περιβάλλον και 

να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν καλύτερους όρους ενσωμάτωσης σε αυτό, προκει-

μένου να διασφαλίζεται η ισόρροπη και ομαλή σχέση του με την επιχείρηση. 

Ο ρόλος του επόπτη σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, θα πρέπει κατ΄ 

ελάχιστον, να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

� Τακτική επαφή του Επόπτη με την επιχείρηση και τον καταρτιζόμενο (του-

λάχιστον 2 φορές την εβδομάδα). 

� Κοινές συναντήσεις, εκπροσώπου επιχείρησης, καταρτιζόμενου και Επόπτη, 

για τη διευθέτηση τυχόν ζητημάτων που ενδεχομένως έχουν ανακύψει κατά 

την διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 

� Προσωπική επαφή του Επόπτη με τον καταρτιζόμενο, όπου προκύπτει α-

νάγκη για την ομαλή ένταξη του στη επιχείρηση π.χ. περαιτέρω υποστήριξη 

του καταρτιζόμενου μέσω συμβουλευτικής για την ομαλοποίηση  της ενσω-

μάτωσής του στο περιβάλλον της επιχείρησης. 

Δ. Αντικατάσταση επιχείρησης πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται καθόλη τη 

διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης, παρά μόνο στην περίπτωση που η επι-

χείρηση πρακτικής άσκησης α) παύσει τη λειτουργία της, β) υπαχθεί στο άρθρο 99 

του  πτωχευτικού κώδικα, γ)  επέλθει αλλαγή του τόπου εγκατάστασης της, δ) 

συγχωνευθεί ή εξαγοραστεί από άλλη επιχείρηση , ε)  τεθεί σε αδράνεια, στ) λόγοι 

ανωτέρας βίας. 

4.6 Υποχρεώσεις κατά την υλοποίηση της κατάρτισης  

4.6.1 Υποχρεώσεις Ωφελουμένων  

Α. Ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα κα-

τάρτισης, με την απαιτούμενη επιμέλεια. Επίσης, υποχρεούται να συμμετέχει ενερ-

γά στις τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης, που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια 

της κατάρτισης. 

Β. Ο καταρτιζόμενος μπορεί να απουσιάσει μέχρι το 10% της διάρκειας της θεωρη-

τικής κατάρτισης (δηλ. 8 ώρες) και να μην ξεπεράσει το 10% επί της συνολικής 

διάρκειας των ωρών του προγράμματος κατάρτισης (δηλ. 58 ώρες). 

Γ. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να απουσιάσει μέχρι το 20% διάρκειας της θεωρητικής 

κατάρτισης (δηλ. 16 ώρες) και να μην ξεπεράσει το 20% επί της συνολικής διάρκειας 

των ωρών του προγράμματος κατάρτισης (δηλ. 116 ώρες) αποκλειστικά εάν: 

• είναι άτομο με αναπηρία, μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον 

πάροχο κατάρτισης, 

• έχει αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια υ-

λοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή ο ωφελούμενος υπο-
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χρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης σχετική βεβαίω-

ση από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύθηκε, 

• διανύει περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή η ωφελούμενη υποχρεούται να προ-

σκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης σχετική βεβαίωση του νοσοκο-

μείου ή του αρμόδιου ιατρού. 

Δ. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο πάροχος κατάρτισης θα πρέπει να μεσολαβήσει και 

να βοηθήσει τον καταρτιζόμενο, ώστε να καλύψει την διδακτέα ύλη για να μπορέ-

σει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος.  

Ε. Σε περίπτωση που ο πάροχος κατάρτισης δηλώσει μέσω της ειδικής ιστοσελίδας σε 

ένα καταρτιζόμενο απουσία που ξεπερνά το όριο του 10% που τίθεται στην παρά-

γραφο Β παραπάνω, το σύστημα των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας θα του 

ζητά επιβεβαίωση – αιτιολογία ως προς το εάν ο καταρτιζόμενος εντάσσεται σε κά-

ποια από τις περιπτώσεις των εξαιρέσεων της παρ. Γ παραπάνω. 

ΣΤ. Σε περίπτωση που ο καταρτιζόμενος υπερβεί το ως άνω επιτρεπόμενο όριο 

απουσιών κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης χάνει το δικαίωμα επιχο-

ρήγησης στο πλαίσιο της παρούσας και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμέ-

νων, ενώ ο πάροχος κατάρτισης δεν δικαιούται αμοιβής ή κάθε άλλης αποζημίω-

σης για τις υπηρεσίες που έχει παράσχει στον καταρτιζόμενο στο πλαίσιο της πα-

ρούσας. 

Ζ. Σε περίπτωση που ο καταρτιζόμενος υπερβεί το ως άνω επιτρεπόμενο όριο α-

πουσιών επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος κατάρτισης, 

δεν δικαιούται να λάβει το επίδομα πρακτικής άσκησης, ενώ ο πάροχος κατάρτι-

σης δεν δικαιούται να λάβει την Β΄ πληρωμή, κατά το ποσό που αντιστοιχεί στον 

καταρτιζόμενο που διέκοψε ή αποχώρησε, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 7.2 

(ii) της παρούσας. 

4.6.2 Υποχρεώσεις Παρόχων Κατάρτισης 

Α. Για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης είναι υποχρεωτική η παροχή από τον πάροχο 

κατάρτισης στους καταρτιζόμενους, του απαιτούμενου εκπαιδευτικού υλικού, που 

καλύπτει τις εκπαιδευτικές ενότητες της κατάρτισης. 

Β. Για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να θέσει υπο-

χρεωτικά υπόψη του καταρτιζόμενου: α) το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προ-

γράμματος, β) την επιστολή πρόθεσης συνεργασίας με την επιχείρηση πρακτικής 

άσκησης, της οποίας η επαγγελματική δραστηριότητα θα πρέπει να έχει συνάφεια 

με το αντικείμενο του προγράμματος και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της θεωρη-

τικής κατάρτισης καθώς και τον τόπο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, γ) τον 

αριθμό των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης σε σχέση με τον αριθμό 

των εργαζομένων στην επιχείρηση. 

Γ. Κατά την υλοποίηση προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης των οποίων η ημε-

ρήσια διάρκεια ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες, χορηγούνται από τον πάροχο κατάρτισης 

προς τους καταρτιζόμενους εδέσματα και αναψυκτικά/ καφέδες.  
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Δ. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ενός Τμήματος Κατάρτισης, ο πάροχος 

κατάρτισης οφείλει να ελέγχει ότι ο αριθμός καταρτιζομένων που υλοποιούν ταυ-

τόχρονα την πρακτική τους άσκηση σε μια επιχείρηση με την οποία συνεργάζεται 

στο πλαίσιο της συγκεκριμένου Τμήματος Κατάρτισης, δεν υπερβαίνει τα όσα ορίζο-

νται στο κεφάλαιο 4.5 Β της παρούσας, ανεξάρτητα αν οι καταρτιζόμενοι προέρχο-

νται από τον ίδιο ή άλλο πάροχο κατάρτισης.  

 

5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – 
ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το σύστημα των Επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας που περιγράφεται στην 

παρούσα, θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (training 

voucher) που καθιερώνεται στο άρθρο 2 της με αρ. 1.5188/οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 

915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ και αφορά στην παροχή και διαχείριση υπηρεσιών 

εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και προσφέρει τη δυνατότητα στους 

άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης από τους παρόχους κα-

τάρτισης που είναι μέλη του Μητρώου Παρόχων της παρούσας, σύμφωνα με προ-

καθορισμένες μονάδες τιμολόγησης των εν λόγω υπηρεσιών. 

Η χρήση του ανωτέρω μοντέλου παροχής υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στους 

ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι την υπηρεσία και το φορέα από τον οποίο θα 

λαμβάνουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της εφαρμογής του συστήματος εισόδου στην αγορά 

εργασίας στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης καθορίζονται στα κεφάλαια της παρού-

σας πρόσκλησης και στα σημεία που δεν καλύπτονται από την παρούσα στην με αρ.  

1.5188/οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ 

 

5.1 Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας 

5.1.1 Χαρακτηριστικά και Οικονομική αξία της Επιταγής Εισόδου στην 

αγορά εργασίας 

Η Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας ενσωματώνει συγκεκριμένη οικονομική 

αξία, με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή της με υπηρεσίες που θα παρασχεθούν 

στα μέλη του Μητρώου Ωφελουμένων από τα μέλη του Μητρώου Παρόχων, κατά 

τους όρους της παρούσας.  

Ο πάροχος κατάρτισης δεν δικαιούται να επιδιώξει, να αναζητήσει ή να λάβει αμοιβή 

υπό άλλους όρους ούτε οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση για την παροχή των 

υπηρεσιών αυτών. 

5.1.2 Κόστη που καλύπτει η επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας 

Η αξία της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας αποτελεί το μοναδικό αντάλλαγμα, 

που θα καταβληθεί στον πάροχο κατάρτισης - μέλος του Μητρώου Παρόχων - για την 
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παροχή προς τον ωφελούμενο υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) και 

υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης. 

Το αντάλλαγμα αυτό, περιλαμβάνει την αμοιβή του παρόχου κατάρτισης και όλες 

ανεξαιρέτως τις επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν αυτόν για την παροχή των υπη-

ρεσιών του και ιδίως το κόστος:  

• Των αμοιβών των εκπαιδευτών σύμφωνα με την ΥΑ 644/17.1.2013 (ΦΕΚ 

171/Β/2013) και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών τους, με τους οποίους ο πά-

ροχος κατάρτισης θα συμβληθεί για την παροχή της κατάρτισης κατά τους ό-

ρους της παρούσας.  

• Των αμοιβών των Εποπτών που υποστηρίζουν την Πρακτική Άσκηση και των 

τυχόν ασφαλιστικών εισφορών τους. 

• Του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να χορηγή-

σει στον ωφελούμενο κατά τους όρους της παρούσας 

• Της παροχής αναψυκτικών / εδεσμάτων / καφέ από τον πάροχο κατάρτισης 

προς τους ωφελούμενους κατά τους όρους της παρούσας 

• Των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα το 

οποίο θα λάβει ο καταρτιζόμενος για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα κατάρτι-

σης (θεωρία και πρακτική) και βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 87 του ν. 3996/2011 ‘’Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώ-

ρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατά-

ξεις’’. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 6,45% επί του εκπαιδευτικού 

επιδόματος ανά ωφελούμενο. 

5.1.3 Ενεργοποίηση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας – Ισχύς της 

Επιταγής 

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει μέχρι 31 Οκτωβρίου 2013 (31/10/2013) να μεριμνήσουν και 

να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας. 

Η ενεργοποίηση της επιταγής γίνεται μετά τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του κα-

ταρτιζόμενου, του παρόχου κατάρτισης και της επιχείρησης για πρακτική άσκηση, 

με την ηλεκτρονική υποβολή στην ειδική ιστοσελίδα από τον πάροχο κατάρτισης 

της ημερομηνίας σύναψης της σύμβασης καθώς και του ΚΑΥΑΣ του ωφελούμενου 

σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 5.3.2. 

Από την ενεργοποίηση της επιταγής και για διάστημα έως ενενήντα (90) ημερολο-

γιακών ημερών, ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να υποβάλει Δήλωση Έναρξης Τμή-

ματος/Προγράμματος Κατάρτισης, με συμμετέχοντα τον ωφελούμενο. 

Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα, λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση μετα-

ξύ ωφελούμενου, παρόχου κατάρτισης και επιχείρησης. 

Οι προθεσμίες των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να τροποποιούνται για α-

ντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους με απόφαση της ΕΥΕ/ΕΚΤ, που θα ανακοινώ-

νεται στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr). 
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5.1.4 Διαγραφή από το Μητρώο ωφελουμένων-Απώλεια δικαιώματος 

ενίσχυσης  

Ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα της ενίσχυσης και διαγράφεται από το Μητρώο 

Ωφελουμένων, στις παρακάτω περιπτώσεις: 

i. Εάν ο ωφελούμενος δεν ενεργοποιήσει την επιταγή εισόδου στην αγορά ερ-

γασίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του κεφαλαίου 5.1.3.  

ii. Εάν από τα δικαιολογητικά που θα υποβάλει ο ωφελούμενος στον πάροχο 

κατάρτισης, διαπιστωθεί ότι δεν τεκμηριώνονται τα στοιχεία που έχει δη-

λώσει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στη δράση. Στην πε-

ρίπτωση αυτή ο πάροχος κατάρτισης ενημερώνει την ΕΥΕ – ΕΚΤ μέσω της ειδι-

κής ιστοσελίδας και ο υποψήφιος διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο 

Ωφελουμένων. 

iii. Εάν ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών κατά τη διάρ-

κεια της θεωρητικής κατάρτισης του προγράμματος κατάρτισης. 

 

5.2 Εκπαιδευτικό Επίδομα 

Α. Κάθε καταρτιζόμενος που συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης (θεωρία και 

πρακτική άσκηση) δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο περιλαμβά-

νει το επίδομα θεωρίας και το επίδομα πρακτικής άσκησης: 

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

νεπιστημίων/ ΤΕΙ»: 

Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 

400€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων). 

Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 

2.300€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων). 

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε κα-

ταρτιζομένου, συνολικά ανέρχεται σε 2.700€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων 

κρατήσεων).  

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

τοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»: 

Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 

400€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων). 

Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 

2.000€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων). 

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε κα-

ταρτιζομένου, συνολικά ανέρχεται σε 2.400€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων 

κρατήσεων). 

Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα του καταρ-

τιζομένου, καλύπτονται από την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας σύμφωνα 
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με το κεφάλαιο 5.1.2 της παρούσας και βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης, ο οποίος 

υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή τους.  

Σημειώνεται ότι: 

• οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κα-

τάρτισης καταβάλλονται από τον πάροχο κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση 

του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης 

• οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επίδομα πρακτικής άσκη-

σης καταβάλλονται από τον πάροχο κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση της 

πρακτικής άσκησης. 

Β. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης του προγράμματος κα-

τάρτισης με βάση τα προβλεπόμενα στην παρούσα, ο καταρτιζόμενος δεν δικαιού-

ται να λάβει το επίδομα πρακτικής άσκησης. 

Γ. Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στον καταρτιζόμενο θα γίνει σύμφω-

να με τους όρους του κεφαλαίου 7.1 της παρούσας. 

 

5.3 Επιλογή Παρόχου Κατάρτισης από Ωφελούμενους– Σύναψη 
σύμβασης 

5.3.1 Επιλογή Παρόχου Κατάρτισης από ωφελούμενους – υποβολή δικαι-

ολογητικών 

Κάθε ωφελούμενος, δικαιούχος επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας, οφείλει εντός 

του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος για την ενεργοποίηση της επιταγής (βλ. 

κεφάλαιο 5.1.3) να επιλέξει με κριτήριο τις ανάγκες ή/και τις δυνατότητές του, σύμφω-

να με τα προσωπικά του κριτήρια και μέσα στα όρια της Διοικητικής Περιφέρειας για 

την οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμεί, το πρό-

γραμμα κατάρτισης και το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τη συνεργαζόμενη 

επιχείρηση πρακτική σε συνδυασμό με τον αριθμό των προτεινόμενων από τον πά-

ροχο κατάρτισης θέσεων πρακτικής άσκησης καθώς και με τα αποτελέσματα της 

σύζευξης των αναγκών – δεξιοτήτων των ωφελουμένων με τις ανάγκες των επιχει-

ρήσεων. 

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομί-

σει: 

i. Την Αίτηση Συμμετοχής του. 

ii. Τα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε 

στην Αίτηση Συμμετοχής του, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω. 

 Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν: 

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

• Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή 

του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, στο οποίο θα πρέπει να ανα-
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γράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης του (διαφορετικά να συνοδεύεται 

από άλλο επίσημο έγγραφο του Πανεπιστημίου/ τεχνολογικού ιδρύματος στο 

οποίο θα αναγράφεται η σχετική πληροφορία) ή Επικυρωμένο αντίγραφο βε-

βαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυ-

πικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ. 

• Επικυρωμένο αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας 

εφόσον υπάρχει, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας πρόσκλησης. 

• Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογε-

νειακό του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα 2011). 

Επιπρόσθετα, όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 2.1 Α, καταθέτουν και τα κάτωθι δικαιολογη-

τικά: 

• Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.  

• Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο Επαγγελματικό Επιμελητή-

ριο/ Ένωσης όπου ανήκουν. 

Β. για την ομάδα ωφελουμένων «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης»: 

• Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογε-

νειακό  του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα 2011). 

 

5.3.2 Σύναψη σύμβασης – Όροι σύμβασης 

Εφόσον ο ωφελούμενος, ο πάροχος κατάρτισης και η επιχείρηση αποφασίσουν να συ-

νεργαστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, υπογράφουν σχε-

τική σύμβαση στην οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα ο Κώδικας Δεοντολογίας. Η εν 

λόγω σύμβαση παράγεται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας, υπογράφεται σε τέσσερα (4) 

πρωτότυπα και αναρτάται από τον πάροχο κατάρτισης σκαναρισμένη στην ειδική ι-

στοσελίδα. 

Κάθε ωφελούμενος δεν επιτρέπεται να συνάψει συμβάσεις με περισσότερους του ενός 

παρόχου κατάρτισης & επιχείρησης συγχρόνως. 

Η τριμερής σύμβαση, μεταξύ ωφελούμενου, παρόχου κατάρτισης και επιχείρησης 

πρακτικής άσκησης, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τους όρους της παρούσας, και ιδίως 

όρους που αφορούν στα κάτωθι:  

i. Ο ωφελούμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετάσχει σε πρόγραμμα 

κατάρτισης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.  

ii. Ο πάροχος κατάρτισης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει το πρόγραμ-

μα αυτό, να ελεγχθεί και να πληρωθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

iii. Η επιχείρηση αναλαμβάνει να τοποθετήσει τον ωφελούμενο σε συγκεκριμένη 

θέση πρακτικής άσκησης για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους πέ-
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ντε (5) μήνες, με συνολική διάρκεια 500 ωρών, μετά την ολοκλήρωση του θεω-

ρητικού τμήματος του προγράμματος κατάρτισης. Η πρακτική άσκηση θα υ-

λοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4.4 της παρούσας. 

iv. Ο ωφελούμενος εξουσιοδοτεί τον πάροχο κατάρτισης να εισπράξει αντ' αυτού 

κατά τους όρους της παρούσας, την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, που 

δικαιούται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. 

Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται, την ίδια ημέρα σύναψης της σύμβασης με τον 

ωφελούμενο και την επιχείρηση, να αναρτήσει τη σχετική πληροφορία, καταχωρώ-

ντας και τον ΚΑΥΑΣ του ωφελούμενου στην ειδική ιστοσελίδα 

http://www.voucher.gov.gr, άλλως η σύμβαση θεωρείται άκυρη. Με την καταχώρηση 

της ανωτέρω πληροφορίας ενεργοποιείται και η επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας 

του ωφελούμενου. Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται επίσης, μέσα σε προθεσμία 

ενενήντα (90) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με ωφελούμενο να προβεί σε 

Δήλωση Έναρξης Τμήματος Κατάρτισης. Σε περίπτωση που η προθεσμία αυτή παρέλ-

θει άπρακτη, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και ο καταρτιζόμενος έχει δικαίωμα 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 5.1.3 να συνάψει νέα σύμβαση με άλλον πά-

ροχο κατάρτισης της επιλογής του. 

5.3.3 Έλεγχος πριν από τη σύναψη σύμβασης 

Κάθε πάροχος κατάρτισης, πριν συνάψει τη σχετική σύμβαση με τον ωφελούμενο, υ-

ποχρεούται να ελέγξει, εάν: 

i. Ο ωφελούμενος έχει ήδη συνάψει σύμβαση με άλλον πάροχο κατάρτισης, οπότε 

δεν επιτρέπεται η σύναψη νέας και αυτή που θα συναφθεί κατά παράβαση της πα-

ρούσας είναι αυτοδικαίως άκυρη. 

ii. Η επιταγή του ωφελούμενου είναι σε ισχύ.   

iii. Την επιλεξιμότητα συμμετοχής του ωφελούμενου στη δράση. 

Ο έλεγχος των παραπάνω όρων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του παρόχου κατάρτι-

σης και: 

• για τις προϋποθέσεις (i) & (ii) διενεργείται με τον κωδικό ΚΑΥΑΣ, μέσω της ειδι-

κής ιστοσελίδας,  

• για την προϋπόθεση (iii) διενεργείται μέσω των δικαιολογητικών που θα του 

υποβάλλει μαζί με την αίτηση συμμετοχής του για την τεκμηρίωση των στοι-

χείων που δήλωσε σε αυτήν (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 5.3.1 

της παρούσας) σε συνδυασμό με τον κωδικό ΚΑΥΑΣ του ωφελούμενου, μέσω 

της ειδικής ιστοσελίδας, ώστε να ενημερωθεί για τα στοιχεία που δήλωσε ο 

ωφελούμενος στην αίτησή του. 
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5.4 Συγκρότηση Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης - Δήλωση 
Έναρξης 

5.4.1 Υποβολή από τον Πάροχο Κατάρτισης Δήλωσης Έναρξης Τμήματος/ 

Προγράμματος Κατάρτισης  

Κάθε πάροχος κατάρτισης μόλις συγκροτήσει ένα Τμήμα Κατάρτισης και εφόσον  

έχει καταχωρήσει τις τριμερείς συμβάσεις στην ειδική ιστοσελίδα σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας, προβαίνει σε Δήλωση Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κα-

τάρτισης, την οποία υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας 

http://www.voucher.gov.gr στην ΕΥΕ/ΕΚΤ τουλάχιστον μία (1) ημέρα, πριν την έναρ-

ξή του. 

Η Δήλωση Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης περιλαμβάνει τα ακό-

λουθα: 

1. Στοιχεία Δήλωσης Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης: 

• Αύξων Αριθμός Τμήματος 

• Τίτλος του αντικειμένου κατάρτισης 

• Στοιχεία του τόπου διεξαγωγής (Διοικητική Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενό-

τητα, Δήμος, Διεύθυνση τόπου διεξαγωγής) 

• Στοιχεία Υπευθύνου Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης 

• Ημερομηνία έναρξης & λήξης: α) του Τμήματος Κατάρτισης, β) της θεωρητι-

κής κατάρτισης, γ) της πρακτικής άσκησης. 

2. Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται 

οι ημέρες και ώρες πραγματοποίησης των μαθημάτων της θεωρητικής κατάρτισης 

και της πρακτικής άσκησης. 

3. Τους εκπαιδευτές της θεωρητικής εκπαίδευσης και τον/ τους Επόπτη/τες Πρακτι-

κής.  

4. Συγκεντρωτική κατάσταση των καταρτιζομένων στο Τμήμα/Πρόγραμμα Κατάρ-

τισης, η οποία θα περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ΚΑΥΑΣ τους. 

5. Κατάσταση των επιχειρήσεων, με τις οποίες ο πάροχος κατάρτισης θα συνεργα-

στεί για την πρακτική άσκηση, η οποία θα περιλαμβάνει: α) τις θέσεις πρακτικής 

που κάθε επιχείρηση προσφέρει, σύμφωνα με τον Πίνακα 4 (βλ. κεφ. 4.5, παρ. Β), 

όσον αφορά το ποσοστό των καταρτιζομένων που τοποθετούνται σε επιχείρηση 

πρακτικής άσκησης σε σχέση με το συνολικό αριθμό απασχολουμένων σε αυτήν  β) 

στοιχεία των επιχειρήσεων (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.) και των νομίμων εκ-

προσώπων τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.). 

6. Κατάσταση κατανομής των καταρτιζόμενων του Τμήματος Κατάρτισης ανά επι-

χείρηση πρακτικής άσκησης με αντιστοίχηση του/ των Επόπτη/των Πρακτικής. Η 

κατάσταση των ωφελούμενων θα πρέπει να  είναι σε συμφωνία με τις συμβάσεις 

που έχουν υπογραφεί από τα τρία μέρη και έχουν αναρτηθεί στην ειδική ιστοσελί-

δα.  
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Μετά την ορθή συμπλήρωση των ανωτέρω στην ειδική ιστοσελίδα ο πάροχος κα-

τάρτισης προβαίνει στην έναρξη του προγράμματος κατάρτισης. 

 

5.5 Υλοποίηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης 

5.5.1 Υποβολή στοιχείων προόδου της υλοποίησης του προγράμματος θε-

ωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης 

Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της θεωρητικής 

κατάρτισης, και για κάθε Τμήμα Κατάρτισης, να υποβάλει ηλεκτρονικά στην ειδική 

ιστοσελίδα το ημερήσιο απουσιολόγιο και ειδικότερα, εντός εικοσαλέπτου (20') από 

την έναρξη της πρώτης εκπαιδευτικής ώρας του προγράμματος. Σε περίπτωση απο-

χώρησης καταρτιζομένου ή προσέλευσης απόντος θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση 

του συστήματος εντός εικοσαλέπτου (20') από αυτήν. 

Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πρακτικής 

άσκησης και για κάθε Τμήμα Κατάρτισης, να υποβάλει ηλεκτρονικά στην ειδική ι-

στοσελίδα το ημερήσιο απουσιολόγιο εντός εξήντα λεπτών (60') από την έναρξη 

της πρώτης ώρας πρακτικής άσκησης του προγράμματος. 

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζομένων που 

δεν έχουν δηλωθεί,  θα υπάρχουν κυρώσεις για τον πάροχο κατάρτισης. 

5.5.2 Τήρηση και υποβολή στοιχείων για το προφίλ των ωφελουμένων 

Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να τηρεί και να υποβάλει, μέσω της ειδικής ιστο-

σελίδας και μέσα στις προθεσμίες που θα θέσει η ΕΥΕ/ΕΚΤ, στοιχεία σε σχέση με τα χα-

ρακτηριστικά των ωφελούμενων με τους οποίους συνεργάζεται στο πλαίσιο της δρά-

σης, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα ΧΧΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της 

Επιτροπής.  

Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν στα κάτωθι δεδομένα: 

� Εργασιακό καθεστώς  

� Ηλικιακά δεδομένα  

� Μορφωτικό επίπεδο 

� Δεδομένα για ευάλωτες ομάδες  

 

5.6 Ολοκλήρωση Συμμετοχής του ωφελούμενου στην κατάρτιση 

Με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης κάθε Τμήματος Κατάρτισης, ο πά-

ροχος κατάρτισης εκδίδει σε κάθε καταρτιζόμενο «απόδειξη παροχής υπηρεσιών 

θεωρητικής κατάρτισης» αξίας 560€. 

Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης κάθε Τμήματος Κατάρτισης, ο πάροχος 

κατάρτισης εκδίδει σε κάθε καταρτιζόμενο «απόδειξη παροχής υπηρεσιών πρακτι-

κής άσκησης» αξίας 540€. 
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Στην περίπτωση μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας του κα-

ταρτιζόμενου στην επιχείρηση πρακτικής, κατά τους όρους της παρούσας, ο πάρο-

χος κατάρτισης, εκδίδει σε κάθε καταρτιζόμενο απόδειξη παροχής υπηρεσιών αξίας 

300€. 

Με την ολοκλήρωση κάθε Τμήματος Κατάρτισης (θεωρία και πρακτική), και με την 

επιφύλαξη των πορισμάτων τυχόν ελέγχων που θα διενεργηθούν, σύμφωνα με το 

κεφαλαίο 6 της παρούσας, ο πάροχος κατάρτισης χορηγεί σε κάθε καταρτιζόμενο 

«Βεβαίωση Ολοκλήρωσης του Προγράμματος Κατάρτισης». 

 

5.7 Υποχρεώσεις μετά την ολοκλήρωση της Κατάρτισης 

5.7.1 Υποβολή απολογιστικών στοιχείων της κατάρτισης από τον πάροχο 

κατάρτισης 

Ο πάροχος κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης κάθε 

Τμήματος Κατάρτισης καθώς και μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης 

του Τμήματος Κατάρτισης και μέσα σε προθεσμία 30 ημερών, υποχρεούται να υ-

ποβάλει στην ΕΥΕ/ΕΚΤ τα απολογιστικά στοιχεία και τα δικαιολογητικά που ορίζο-

νται στο κεφάλαιο 6.2 της παρούσας. 

 

5.7.2 Παρακολούθηση της ένταξης των ωφελουμένων στην αγορά 

εργασίας - Υποβολή σχετικών στοιχείων  

Α. Υποχρεώσεις παρόχων κατάρτισης 

Οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται για ένα εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση του 

Τμήματος Κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση), να παρακολουθούν την κα-

τάσταση των ωφελουμένων που συμμετείχαν σε αυτό, όσον αφορά στην πρόσβα-

σή τους στην αγορά εργασίας. 

Κάθε πάροχος κατάρτισης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) εργασίμων 

ημερών από την εκπνοή του εξαμήνου που ακολουθεί την ολοκλήρωση του Τμή-

ματος Κατάρτισης, υποβάλλει στην ΕΥΕ/ΕΚΤ μέσω της ειδικής ιστοσελίδας, «Έκθε-

ση Παρακολούθησης των Ωφελουμένων», στην οποία αναγράφονται για καθένα 

ωφελούμενο, δικαιούχο της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας τα εξής: 

• Ο Κωδικός ΚΑΥΑΣ  

• Η κατάστασή τους στην αγορά εργασίας (άνεργος /εργαζόμενος) 

• Η επιχείρηση ή ο φορέας, στην/ον οποία/ο εργάζονται με τα πλήρη στοιχεία 

της/του 

• Το αντικείμενο της εργασίας τους. 

Β. Υποχρεώσεις ωφελουμένων 

Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται, για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την ολοκλή-

ρωση συμμετοχής τους στη δράση (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση), 
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να ενημερώνουν τον πάροχο κατάρτισης με το οποίο συνεργάστηκαν για οποια-

δήποτε τροποποίηση της κατάστασής τους, όσον αφορά την απασχόλησή τους και 

ειδικότερα να παρέχουν σε αυτόν τα στοιχεία του ως άνω κεφ. 5.7.2.Α. 

Οι ωφελούμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα το δικαίωμα του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της ΕΥΕ/ΕΚΤ για 

χρήση και επεξεργασία των στοιχείων αυτών, σύμφωνα με τους όρους και τις προ-

ϋποθέσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 

5.8 Υποχρέωση συνεργασίας σε περίπτωση ελέγχου 

Α. Υποχρεώσεις παρόχων κατάρτισης 

Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται, σε περίπτωση διενέργειας ελέγχων, σύμφω-

να με το κεφάλαιο 6 της παρούσας, να συνεργαστεί με τα όργανα ελέγχου και να 

παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν, 

σε σχέση με τη συμμετοχή του στην παρούσα δράση και να διαθέτει το φάκελο της 

δράσης με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίησή της, 

καθώς και για τις ενέργειες δημοσιότητας που αναλαμβάνει.  

Τα στοιχεία του φακέλου τηρούνται στο αρχείο του υποχρεωτικά και τουλάχιστον 

για τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση του ΕΠΑΝΑΔ, δηλαδή κατ' ελάχιστον μέχρι 

το τέλος του 2020. 

Ο φάκελος που πρέπει να τηρεί κάθε πάροχος κατάρτισης για κάθε Τμήμα Κατάρ-

τισης που θα υλοποιήσει στο πλαίσιο της παρούσας, ενδεικτικά θα πρέπει να περι-

λαμβάνει:  

• Στοιχεία των καταρτιζομένων, όπως: 

o Τη συγκεντρωτική κατάσταση καταρτιζομένων 

o Τις πρωτότυπες συμβάσεις (ένα εκ των τεσσάρων πρωτότυπων α-

ντιτύπων που υπογράφονται) μεταξύ ωφελούμενων, παρόχου κα-

τάρτισης και επιχείρησης. 

o Τα αντίγραφα των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης του Προγράμμα-

τος Κατάρτισης των ωφελούμενων του Τμήματος. 

o Τις βεβαιώσεις νοσοκομείου / ιατρού για τις περιπτώσεις του κεφα-

λαίου4.6.1 Γ της παρούσας. 

o Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι ωφελούμενοι στον πάροχο κα-

τάρτισης για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσαν στην Αί-

τηση Συμμετοχής τους. 

• Στοιχεία του προγράμματος κατάρτισης, όπως: 

o Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

o Εκπαιδευτικό υλικό προγράμματος και αποδεικτικό παραλαβής του 

από τους ωφελούμενους 
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o Παρουσιολόγια θεωρητικής κατάρτισης 

o Παρουσιολόγια πρακτικής άσκησης 

o Κατάσταση Εποπτών Πρακτικής 

o Συγκεντρωτική κατάσταση εκπαιδευτών  

o Στοιχεία από τα οποία προκύπτει η συνάφεια των εκπαιδευτών με 

το αντικείμενο κατάρτισης 

• Στοιχεία οικονομικού αντικειμένου προγράμματος κατάρτισης 

Αυτά αφορούν στα εξής: 

o Τις αιτήσεις συμμετοχής.  

o Τα αντίγραφα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εξέδωσε ο 

πάροχος κατάρτισης προς κάθε ωφελούμενο.  

o Τα παραστατικά απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών 

o Δαπάνες Διατροφής Καταρτιζομένων 

Τα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια αγοράς σχετικά με τη δια-

τροφή των καταρτιζομένων κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κα-

τάρτισης ή αντίστοιχα έγγραφα ισοδύναμης λογιστικής αξίας. 

 

Β. Υποχρεώσεις ωφελουμένων 

Ο ωφελούμενος υποχρεούται, σε περίπτωση διενέργειας ελέγχων σύμφωνα με το 

κεφάλαιο 6 της παρούσας να συνεργαστεί με τα όργανα ελέγχου και να παράσχει 

τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν, σε σχέση 

με τη συμμετοχή του στην παρούσα δράση. 

 

5.9 Υποχρεώσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας 

Κάθε πάροχος κατάρτισης που συμμετέχει στην παρούσα δράση οφείλει να τηρεί 

τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 8-9 του 

Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006.   

Ειδικότερα, κάθε πάροχος κατάρτισης οφείλει να: 

� Ενσωματώνει σε κάθε έγγραφο που εκδίδει σχετικό με τα προγράμματα κατάρτι-

σης που υλοποιεί και εν γένει την παρούσα δράση την επικοινωνιακή ταυτότητα 

του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που χρηματοδοτεί τη δράση. Η επι-

κοινωνιακή ταυτότητα είναι ίδια με αυτήν που έχει ενσωματωθεί στο υποσέλιδο 

(footer) της παρούσας πρόσκλησης. 

� Η παραπάνω σήμανση πρέπει να εμφανίζεται υποχρεωτικά στα έγγραφα υλοποί-

ησης, προκειμένου να εκπληρούνται οι όροι επιλεξιμότητας των συγχρηματοδο-

τούμενων ενεργειών. 
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� Μη δημοσιοποιεί το ονοματεπώνυμο των συμμετεχόντων στην παρούσα δράση, 

αλλά σε οποιαδήποτε δημοσίευση να χρησιμοποιεί αντί αυτών αποκλειστικά και 

μόνο τους αριθμούς ΚΑΥΑΣ. 

� Εξασφαλίσει ότι όσοι συμμετέχουν στη δράση είναι ενήμεροι ότι συγχρηματοδο-

τείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Αν-

θρώπινου Δυναμικού».  

� Προβαίνει στην ανάρτηση αφίσας στις αίθουσες κατάρτισης για την πληροφόρηση 

του κοινού για τη συγκεκριμένη δράση 

� Τηρεί αρχείο των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιεί, ως προς το φυσικό αντι-

κείμενο και να το διαθέτει στην ΕΥΕ/ΕΚΤ, την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, ή/και σε οποιαδήποτε 

άλλη Αρχή του ΕΣΠΑ, εφόσον του ζητηθεί. 

� Σε περίπτωση διενέργειας εκδηλώσεων ενημέρωσης των πολιτών – δυνητικών 

ωφελουμένων (ημερίδες , σεμινάρια κ.λπ) για τη σκοπιμότητα του έργου, θα πρέ-

πει  στο χώρο διεξαγωγής να υπάρχει αναρτημένη πινακίδα ή αφίσα πλη-

ροφόρησης, η οποία θα αναφέρει  το έργο και τον φορέα χρηματοδότησής του και 

θα περιλαμβάνει όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία και λογότυπους δημοσιότητας που 

περιγράφηκαν προηγουμένως). Το ίδιο ισχύει και για όλα τα έγγραφα που θα αφο-

ρούν στην εκδήλωση, όπως έντυπα πληροφόρησης, πιστοποιητικά συμμετοχής, 

κ.λ.π., τα οποία θα πρέπει να φέρουν όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία δημοσιότητας 

προκειμένου να είναι επιλέξιμη η δαπάνη εκτύπωσής τους. 

 

Επίσης, τα υποχρεωτικά στοιχεία και οι λογότυποι δημοσιότητας πρέπει να είναι 

εμφανή κατά  τη διενέργεια δράσεων όπως: 

� Εκδόσεις εντύπων, δημοσιεύσεις – καταχωρήσεις στον τύπο των παρόχων, 

όπως π.χ. αυτές που διενεργούνται με στόχο την πρόσκληση και προσέλκυση 

ωφελουμένων στα προγράμματα κατάρτισης 

� Δημιουργία ιστοσελίδας για την προβολή των έργων, κ.λπ.  
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6 ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  

6.1 Έλεγχοι για την Κατάρτιση (θεωρία και πρακτική άσκηση) 

H παρακολούθηση και ο έλεγχος - επιβεβαίωση της υλοποίησης της κατάρτισης 

(θεωρία και πρακτική άσκηση) γίνεται από την ΕΥΕ/ΕΚΤ, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία και τους όρους που διέπουν την παρούσα. 

Επίσης, ο ΟΑΕΔ ορίζεται ως δικαιούχος για την διενέργεια επιτόπιων ελέγχων φυ-

σικού αντικειμένου.  

Έλεγχοι, είναι δυνατόν να διενεργηθούν από τα υπόλοιπα αρμόδια προς τούτο ε-

θνικά ή κοινοτικά όργανα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 7 της με 

αρ.1.5188/οικ3.968/ 15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ. 

Ο έλεγχος μπορεί να είναι επιτόπιος ή/και διοικητικός και να πραγματοποιηθεί είτε 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης, είτε μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κα-

τάρτισης, για να επιβεβαιώσει: 

� την τήρηση των όρων παροχής της κατάρτισης, καθώς και των όρων & προϋποθέ-

σεων εφαρμογής του συστήματος επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας σύμ-

φωνα με την παρούσα, 

� την αξιοπιστία και την ακρίβεια των πληροφοριών που δηλώνονται από τους πα-

ρόχους κατάρτισης, 

� την τήρηση των κανόνων πληροφόρησης & δημοσιότητας, σύμφωνα με τις ισχύ-

ουσες διατάξεις. 

 

6.1.1 Επιτόπιος - Διοικητικός Έλεγχος υλοποίησης του Προγράμματος από 

την ΕΥΕ 

Η ΕΥΕ/ΕΚΤ, προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την ορθή υλο-

ποίηση του προγράμματος κατάρτισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοι-

νοτικής νομοθεσίας, που διέπουν τις συγκεκριμένες ενέργειες κατάρτισης, δύναται να 

ασκεί έλεγχο σε όλα τα στάδια, από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωση του. Ειδικότε-

ρα, η Μονάδα Ελέγχου της ΕΥΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της ΚΥΑ 

107900/16-3-2001 όπως έχει τροποποιηθεί με την 37156/18953/2008 και ισχύει κάθε φο-

ρά, μεριμνά για την πραγματοποίηση των ελέγχων με σκοπό την ορθή υλοποίηση του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος κατάρτισης.  

Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις.  

Τα στάδια ελέγχου είναι τα εξής: 

α)  Έλεγχος κατά την εκτέλεση του προγράμματος κατάρτισης:  Διενεργείται κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσής του και ελέγχεται η ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου. 
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β) Έλεγχος με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης: Διενεργείται μετά την 

ολοκλήρωση του θεωρητικού και πρακτικού μέρους του προγράμματος και αφορά 

στο συνολικό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.  

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο του φυσικού αντικειμένου του Προγράμματος εξετάζεται η 

τήρηση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης και του ΕΣΔΕΚ. Μετά την ολοκλήρωση 

του ελέγχου, ο ΟΑΕΔ, συντάσσει έκθεση ελέγχου την οποία διαβιβάζει στην ΕΥΕ/ΕΚΤ, 

προκειμένου η ΕΥΕ/ΕΚΤ να εκδώσει τις σχετικές διοικητικές πράξεις. 

Κατά τον έλεγχο του οικονομικού αντικειμένου του Προγράμματος εξετάζεται αν κα-

ταβλήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στις δαπάνες των εκπαιδευτι-

κών επιδομάτων και επιβεβαιώνεται η παροχή διατροφής μέσω των αντίστοιχων πα-

ραστατικών αγοράς ή άλλων εγγράφων ισοδύναμης λογιστικής αξίας. 

Όλα τα τιμολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών και κάθε άλλο έγγραφο ισοδύναμης λο-

γιστικής αξίας, που τηρείται στην έδρα του παρόχου κατάρτισης, πρέπει να επιδεικνύ-

ονται σε πρωτότυπα, όποτε ζητηθεί από την ΕΥΕ, και να υποβάλλονται, εφόσον ζητη-

θεί, σε αντίγραφα νομίμως επικυρωμένα από τον πάροχο κατάρτισης. Ο πάροχος κα-

τάρτισης υποχρεούται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος κατάρτι-

σης να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία προς έλεγχο μέχρι την 31/12/2020. 

Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε επί τόπου, είτε κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως από την 

ΕΥΕ, με την προσκόμιση από τον πάροχο κατάρτισης σε αυτή όλων των αναγκαίων 

στοιχείων, εντός των χρονικών ορίων που τίθενται από το αρμόδιο ελεγκτικό της όρ-

γανο. Σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προ-

γράμματος κατάρτισης και διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις, η ΕΥΕ δύναται να προβεί 

σε αναστολή της υλοποίησης του/των προγράμματος/ων εντός 15 εργάσιμων ημερών. 

Για κάθε έλεγχο που πραγματοποιείται, συντάσσεται Έκθεση και Αποτέλεσμα Ελέγχου 

τα οποία κοινοποιούνται στον πάροχο κατάρτισης από την ΕΥΕ, σύμφωνα με τις δια-

τάξεις που προβλέπονται στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/99 ΦΕΚ 

97/Α/1999). 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη ορθή ή πλημμελής υλοποίηση των προγραμμάτων 

κατάρτισης με βάση τους όρους της πρόσκλησης, το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο είναι 

δυνατό να επιβάλει κυρώσεις από σύσταση έως ακύρωση μέρους ή του συνόλου της 

χρηματοδότησης. Επίσης, δύναται να προβεί σε αναστολή υλοποίησης του προγράμ-

ματος κατάρτισης εντός 15 εργάσιμων ημερών. 

Ο πάροχος κατάρτισης έχει δικαίωμα υποβολής εγγράφως τυχόν αντιρρήσεων επί του 

αποτελέσματος ελέγχου, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποί-

ηση του, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2690/99(ΦΕΚ 45/Α/9.3.99) και τις διατάξεις της 

με αρ. 9.8158/οικ.3.1491/12.06.2009 (ΦΕΚ 1206/19.06.2009) Κοινής Απόφασης των Υ-

πουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

για το «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασία ανάκτησης αχρεωστή-

τως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού 

για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοι-

νωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013». 
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Όταν οι πλημμέλειες και οι παραλείψεις που διαπιστώθηκαν συνιστούν πειθαρχικό ή 

ποινικό αδίκημα, αντίγραφο του σχετικού φακέλου του παρόχου κατάρτισης απο-

στέλλεται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές, σύμφωνα με την 

οικεία νομοθεσία. 

 

6.2 Υποβολή απολογιστικών στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών 
για την πιστοποίηση της Κατάρτισης 

Η πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της κατάρτισης (θεωρία 

και πρακτική άσκηση) γίνεται από την ΕΥΕ/ΕΚΤ και αποτελεί προϋπόθεση για την 

πληρωμή των παρόχων κατάρτισης. 

i. Πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της θεωρητικής κατάρ-

τισης 

Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από 

την ολοκλήρωση της υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης να υποβάλει στην 

ΕΥΕ/ΕΚΤ σε έντυπη μορφή: 

Α.  Έκθεση υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης του τμήματος. 

Η εν λόγω Έκθεση υποβάλλεται και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας 

της δράσης http://www.voucher.gov.gr και περιλαμβάνει: 

i. Στοιχεία του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου της θεωρητικής κα-

τάρτισης (υλοποιηθέν ωρολόγιο πρόγραμμα, ωφελούμενοι που συμμε-

τείχαν). 

ii. Στοιχεία της αξιολόγησης της διαδικασίας θεωρητικής κατάρτισης. 

iii. Περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού που διανεμήθηκε κατά την υλο-

ποίηση του προγράμματος, με αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτό παρε-

λήφθη από τους ωφελούμενους καταρτισθέντες. 

Β. Δήλωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του εκπαιδευτικού επιδό-

ματος (για την θεωρητική κατάρτιση) των ωφελουμένων του Τμήματος και τα 

αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής. 

Σε περίπτωση μη ορθής ή πλημμελούς υποβολής των παραπάνω στοιχείων, η ΕΥ-

Ε/ΕΚΤ ενημερώνει τον πάροχο κατάρτισης, ώστε αυτός να προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία που καθορίζει. 

ii. Πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πρακτικής άσκησης  

Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από 

την ολοκλήρωση της υλοποίησης της πρακτικής άσκησης να υποβάλει στην ΕΥ-

Ε/ΕΚΤ σε έντυπη μορφή: 

Α. Έκθεση υλοποίησης πρακτικής άσκησης τμήματος 

Η εν λόγω Έκθεση υποβάλλεται και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας 

της δράσης http://www.voucher.gov.gr και περιλαμβάνει: 

ΑΔΑ: ΒΕΑΛΛ-ΩΛΧ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”  

 

Σελίδα | 49  

 

i. Στοιχεία του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου της πρακτικής ά-

σκησης (υλοποιηθέν ωρολόγιο πρόγραμμα, ωφελούμενοι που συμμε-

τείχαν). 

ii. Στοιχεία της αξιολόγησης της διαδικασίας πρακτικής άσκησης. 

Β. Δήλωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του εκπαιδευτικού επιδό-

ματος (για την πρακτική άσκηση) των ωφελουμένων του Τμήματος και τα αν-

τίστοιχα παραστατικά πληρωμής. 

Σε περίπτωση μη ορθής ή πλημμελούς υποβολής των παραπάνω στοιχείων, η ΕΥ-

Ε/ΕΚΤ ενημερώνει τον πάροχο κατάρτισης, ώστε αυτός να προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία που καθορίζει. 

iii. Δήλωση απασχόλησης της επιχείρησης πρακτικής. 

Θα προσκομιστεί  από τον πάροχο κατάρτισης, εφόσον μετατραπεί η πρακτική ά-

σκηση του καταρτιζόμενου, σε σύμβαση εργασίας, της οποίας η διάρκεια δεν θα εί-

ναι μικρότερη των έξι (6) μηνών. 

ΑΔΑ: ΒΕΑΛΛ-ΩΛΧ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”  

 

Σελίδα | 50  

 

 

7 ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

7.1 Όροι και Διαδικασία Πληρωμής Ωφελουμένων 

Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής: 

i. Πληρωμή επιδόματος θεωρητικής κατάρτισης 

Το επίδομα της θεωρητικής κατάρτισης είναι αξίας 400€ (80 ώρες Χ5 € ανά ώρα κα-

τάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) και καταβάλλεται με 

την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης και εφόσον έχει συμπληρωθεί ένας 

μήνας από την πρακτική άσκηση,  σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 

• Με τη συμπλήρωση ενός μήνα πρακτικής άσκησης και εφόσον έχει ολοκλη-

ρωθεί η θεωρητική κατάρτιση, ενός Τμήματος κατάρτισης, μέσω της ειδικής 

ιστοσελίδας,  η ΕΥΕ-ΕΚΤ λαμβάνει σχετική ενημέρωση.  

• Η ΕΥΕ–ΕΚΤ λαμβάνοντας υπόψη τις απουσίες που έχουν πραγματοποιηθεί 

κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και οι οποίες έχουν δηλωθεί 

στην ειδική ιστοσελίδα, εκδίδει «Εντολή καταβολής εκπαιδευτικού επιδόμα-

τος θεωρητικής κατάρτισης ωφελουμένων», η οποία παράγεται από την ει-

δική ιστοσελίδα.  

• Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων παραλαμβάνει την «Εντολή καταβο-

λής εκπαιδευτικού επιδόματος θεωρητικής κατάρτισης ωφελουμένων» μέσω 

της ειδικής ιστοσελίδας και εκτελεί τις πληρωμές, καταβάλλοντας τα σχετικά 

ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των καταρτιζομένων. 

ii. Πληρωμή επιδόματος πρακτικής άσκησης 

Το επίδομα της πρακτικής άσκησης είναι αξίας 2.300€ (συμπεριλαμβανομένων των 

νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα «απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ» και 2.000€ για την ομάδα 

«απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», 

καταβάλλεται δε με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης σύμφωνα με την πα-

ρακάτω διαδικασία: 

• Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ενός Τμήματος κατάρτισης μέ-

σω της ειδικής ιστοσελίδας η ΕΥΕ-ΕΚΤ λαμβάνει σχετική ενημέρωση. 

• Η ΕΥΕ–ΕΚΤ λαμβάνοντας υπόψη τις απουσίες που έχουν δηλωθεί στην ειδική 

ιστοσελίδα, εκδίδει «Εντολή καταβολής εκπαιδευτικού επιδόματος πρακτι-

κής άσκησης ωφελουμένων» η οποία παράγεται από την ειδική ιστοσελίδα.  

• Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων παραλαμβάνει την «Εντολή καταβο-

λής εκπαιδευτικού επιδόματος πρακτικής άσκησης ωφελουμένων» μέσω της 

ειδικής ιστοσελίδας και εκτελεί τις πληρωμές, καταβάλλοντας τα σχετικά 

ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των καταρτιζομένων. 
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Επισημαίνεται ότι: 

Στο επίδομα της θεωρητικής κατάρτισης, δεν θα συμπεριλαμβάνεται το ποσό που 

αντιστοιχεί στον ένα μήνα πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου στην επιχείρη-

ση.  

Τόσο το επίδομα θεωρητικής, όσο και το επίδομα πρακτικής άσκησης θα καταβάλ-

λονται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε καταρτιζόμενος έχει δηλώσει κατά 

την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» του στη δράση και στον οποίο θα πρέπει να 

αναφέρεται ως πρώτος δικαιούχος. 

Οι ωφελούμενοι ουδεμία άλλη απαίτηση έχουν από την ΕΥΕ/ΕΚΤ, πέραν του ποσού 

που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. 

Οι πληρωμές των ωφελουμένων θα αναστέλλονται, καθ' όσον χρόνο δεν έχουν χο-

ρηγηθεί οι σχετικές πιστώσεις. 

 

7.2 Όροι και Διαδικασία Πληρωμής Παρόχων Κατάρτισης 

Η καταβολή στους παρόχους κατάρτισης του αντιτίμου των επιταγών εισόδου στην 

αγορά εργασίας γίνεται τμηματικά ως εξής: 

i. Α’ πληρωμή  

Προκειμένου ο πάροχος κατάρτισης να εισπράξει το ποσό που αντιστοιχεί στην Α΄ 

πληρωμή κάθε επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας και η οποία είναι αξίας 560€, 

θα πρέπει να υποβάλλει στην ΕΥΕ –ΕΚΤ εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από 

την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης του Τμήματος Κατάρτισης: 

Α. Τα απολογιστικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της υλοποίη-

σης του φυσικού αντικειμένου της θεωρητικής κατάρτισης όπως αυτά περιγράφη-

καν στο κεφάλαιο 6.2 (i). 

Β. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για τουλάχιστον δύο (2) μήνες 

από την ημερομηνία υποβολής τους. 

Η ΕΥΕ – ΕΚΤ μετά τον έλεγχο των παραπάνω στοιχείων και δικαιολογητικών, εκδίδει 

μέσω της ειδικής ιστοσελίδας «Πιστοποίηση - Εντολή  πληρωμής παρόχου κατάρτι-

σης για την θεωρητική κατάρτιση».  

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων παραλαμβάνει την «Πιστοποίηση - Εντολή  

πληρωμής παρόχου κατάρτισης για την θεωρητική κατάρτιση» μέσω της ειδικής ι-

στοσελίδας και εκτελεί την πληρωμή, καταβάλλοντας το σχετικό ποσό στον τραπε-

ζικό λογαριασμό του παρόχου κατάρτισης. 

Οι πληρωμές των παρόχων κατάρτισης  δύνανται να πραγματοποιούνται για ένα ή πε-

ρισσότερα τμήμα κατάρτισης. 

ii. Β’ πληρωμή 

Προκειμένου ο πάροχος κατάρτισης να εισπράξει το ποσό που αντιστοιχεί στην Β΄ 

πληρωμή κάθε επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας και η οποία είναι αξίας 540€, 
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θα πρέπει να υποβάλλει στην ΕΥΕ –ΕΚΤ εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από 

την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης του Τμήματος Κατάρτισης:  

Α. Τα απολογιστικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της υλοποίη-

σης του φυσικού αντικειμένου της πρακτικής άσκησης όπως αυτά περιγράφηκαν 

στο κεφάλαιο 6.2 (ii). 

Β. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για τουλάχιστον δύο (2) μήνες 

από την ημερομηνία υποβολής τους. 

Η ΕΥΕ – ΕΚΤ μετά τον έλεγχο των παραπάνω στοιχείων και δικαιολογητικών, εκδίδει 

μέσω της ειδικής ιστοσελίδας «Πιστοποίηση – εντολή πληρωμής παρόχου κατάρτι-

σης για την πρακτική άσκηση».  

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα παραλαμβάνει την «Πιστοποίηση – ε-

ντολή πληρωμής παρόχου κατάρτισης για την πρακτική άσκηση», μέσω της ειδικής 

ιστοσελίδας και θα εκτελεί την πληρωμή, καταβάλλοντας το σχετικό ποσό στον 

τραπεζικό λογαριασμό του παρόχου κατάρτισης. 

Οι πληρωμές των παρόχων κατάρτισης  δύνανται να πραγματοποιούνται για ένα ή πε-

ρισσότερα τμήμα κατάρτισης. 

 

iii. Γ΄ πληρωμή 

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των κα-

ταρτιζομένων από τον πάροχο, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης 

και στην περίπτωση που η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου μετατραπεί σε 

σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τους όρους που θα προσδιοριστούν στην σχετική 

ειδική πρόσκληση για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων, ο πάροχος θα λαμβάνει 

προσαύξηση 300€. Η προσαύξηση δικαιολογείται, δεδομένου ότι ο πάροχος κατάρ-

τισης, στην περίπτωση αυτή, θα έχει παράσχει επιπλέον και αποτελεσματικότερες 

υπηρεσίες που οδήγησαν στην υπογραφή σύμβασης εργασίας του καταρτιζομένου. 

Η πληρωμή του παρόχου, θα πραγματοποιείται μετά την λήξη της σύμβασης εργα-

σίας του ωφελουμένου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών μετά την ολο-

κλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των σχετικών δικαιολογητικών. 

Τα απαιτούμενα στοιχεία καθώς και η διαδικασία που θα υποβάλλονται προς έλεγχο 

στην ΕΥΕ/ΕΚΤ, θα προσδιοριστούν στη διάρκεια υλοποίησης του έργου. 

Η ΕΥΕ – ΕΚΤ μετά τον έλεγχο αυτών, θα εκδίδει μέσω της ειδικής ιστοσελίδας «Πι-

στοποίηση – εντολή πληρωμής παρόχου κατάρτισης». 

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα παραλαμβάνει την «Πιστοποίηση – ε-

ντολή πληρωμής παρόχου κατάρτισης», μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και θα εκτελεί 

την πληρωμή, καταβάλλοντας το σχετικό ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του 

παρόχου κατάρτισης. 

Επισημαίνεται ότι: 

Η αμοιβή των παρόχων κατάρτισης θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό 

που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» τους στη δράση. 
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Οι πάροχοι κατάρτισης ουδεμία άλλη απαίτηση έχουν από την ΕΥΕ/ΕΚΤ, πέραν του 

ποσού που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. 

Οι πληρωμές των παρόχων κατάρτισης θα αναστέλλονται, καθ' όσον χρόνο δεν έ-

χουν χορηγηθεί οι σχετικές πιστώσεις. 
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8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ 

8.1 Πληροφορίες για την πρόσκληση 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην 

ειδική ιστοσελίδα της δράσης http://www.voucher.gov.gr και δεν παρέχεται σε έντυ-

πη μορφή. 

Μετά την ανάρτησή του στην ως άνω ιστοσελίδα και μέσα στις προθεσμίες που τί-

θενται στην παρούσα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν «Αί-

τηση Συμμετοχής». 

Για την προβολή της παρούσας δράσης, η ΕΥΕ/ΕΚΤ θα αναρτήσει επίσης την παρού-

σα πρόσκληση στην ιστοσελίδα της http://www.eye-ekt.gr. 

8.2 Ενημέρωση από την ειδική ιστοσελίδα  

H ενημέρωση των ενδιαφερομένων που θα συμμετέχουν στη Δράση,  παρέχεται 

καθ' όλη τη διάρκεια της, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr  

καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο (call center) 800 11 44444, από Δευτέρα έως 

Παρασκευή 09.00-17.00. 

Επίσης, μέσω της ίδιας ιστοσελίδας και του τηλεφωνικού κέντρου γίνεται και η δια-

χείριση όλων των ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης, όπως η υποβολή αιτή-

σεων συμμετοχής από ωφελουμένους και παρόχους κατάρτισης, η παρακολούθηση 

της υλοποίησής της από την ΕΥΕ/ΕΚΤ, η αναφορά προθεσμιών για τη δράση, η υπο-

βολή δικαιολογητικών, κ.ά 

Οι υποψήφιοι και οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν 

γνώση για κάθε θέμα σχετικό με τη δράση μέσω της ιστοσελίδας αυτής, την οποία 

χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης. 

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω αυτής για το Μητρώο Ωφελου-

μένων και το Μητρώο Παρόχων, καθώς και για τις τυχόν τροποποιήσεις τους. 

Σε κάθε ανακοίνωση που αναρτάται στην http://www.voucher.gov.gr ή οπουδήποτε 

αλλού και αφορά ωφελούμενο (πχ πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων) 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ο κωδικός αριθμός ΚΑΥΑΣ της αίτησης συμμετοχής. 

Η συμμόρφωση με τις οδηγίες που θα καταχωρούνται στην ειδική ιστοσελίδα είναι 

υποχρεωτική. 
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Σημειώνεται ότι, για τις ανάγκες του Προγράμματος θα συγκροτηθεί και θα τηρείται 

Μητρώο Ωφελουμένων βάσει του Νόμου 2472/97. Κάθε υποκείμενο δεδομένο έχει 

δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 11, 12 και 13 του Ν 2472/97.  

 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

                                                                                         & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 

                                                              Γ.   ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

 

 

                                                     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ  

                                                       & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

                                                         ΑΝΝΑ ΔΑΛΛΑΠΟΡΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

     ή 

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHI-

GAN  

             ή 

γ) με  πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανε-

ξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον  είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι 

από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν 

πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει 

φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρ-

μόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας  της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που 

χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική 

γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έ-

γκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία 

χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική  

 

Βάσει των ανωτέρω γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομά-

θειας, τα εξής πιστοποιητικά:, 

 

(α) Αρίστη γνώση (Γ2/C2) : 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.  

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου 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 βαθμολογία από 7,5 και άνω . 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου   MICHIGAN.   

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

• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNA-

TIONAL 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-

TIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της 
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άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- 

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

(Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης 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 καλή γνώση (Γ1/C1) : 

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου 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 βαθμολογία από 6 έως 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 INTERNA-

TIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της 

πολύ καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -

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

- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). 

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

VERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. 

• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 

785 έως 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) Καλή γνώση (Β2) :  

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. 

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου 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 βαθμολογία από 4,5  έως 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 Πανεπιστημίου 

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- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την 

απόδειξη της καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 

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

KEN ESOL - COMMUNICATOR  - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  

καλής γνώσης). 

• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 

505 έως 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) Μέτρια γνώση (Β1) : 
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• PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE. 

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59, του Πανεπιστημίου του CAM-

BRIDGE. 

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) - Βαθμολογία από 3 

έως 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 - (Συνυποβάλλονται 

αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 

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

TIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη 

της μέτριας γνώσης). 

• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH. 

•  TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 

405 έως 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 

Europe Level B1). 

• Test of Interactive English, B1 + Level. 

• Test of Interactive English, B1 Level.  

 

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την από-

δειξη της γνώσης  της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:  

(i)  βεβαίωση του  φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο 

πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο ε-

θνική αρχή  

               ή  

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε 

περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο 
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πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο 

αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. 

 

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ 

Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)  

αποδεικνύεται, ως εξής:  

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) : 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντι-

καταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.   

• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION  LETTRES ή  DALF C2. 

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

ο τίτλος του διπλώματος ήταν: 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 Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2 

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.  

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντι-

καταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996). 

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

• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I). 

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes 

(ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1 

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPÉRATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.   

 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :  

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντι-

καταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

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

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι 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 Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2 

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντι-

καταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003. 

• DELF B1. 

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes 

(ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β1 

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE του Πανεπιστημίου της Γενεύης.  

 

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο 

παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-

Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού . 

 

Γ)  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια 

Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:  

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) : 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντι-

καταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου  

Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe. 

• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian 

του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe . 

• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe. 

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.   

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντι-

καταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe. 

• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι τον Μάιο 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 Πανεπιστημίου Γενεύης.  

 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :  

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντι-

καταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 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 Πανεπιστημίου Γενεύης.  

 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντι-

καταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003. 

• ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) του Ινστιτούτου Goethe.  

• ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF)  [(Αντικαταστάθηκε από την 1-1-

2000 (στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000)] με το ZERTIFIKAT  DEUTSCH (ZD). 

•  ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD)B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH 

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN του Πανεπιστημίου της Γενεύης.  

 

Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ 

Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)  

αποδεικνύεται, ως εξής:  

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) : 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντι-

καταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. 

• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. 

• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE. 

• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πα-

νεπιστημίου της Περούντζια. 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
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• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντι-

καταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας). 

• DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου 

Θεσσαλονίκης). 

• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πα-

νεπιστημίου της Περούντζια. 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή  P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή   P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C 

(έως το 2003) . 

 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :  

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντι-

καταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πα-

νεπιστημίου της Περούντζια. 

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλο-

νίκης). 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).   

 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντι-

καταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003. 

• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) του 

Πανεπιστημίου της Περούντζια. 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SUPRAWIVENZA του Πανεπιστημίου της Γενεύης. 

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B1.  

 

Ε)  ΙΣΠΑΝΙΚΑ 

Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)  

αποδεικνύεται, ως εξής:  

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) : 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντι-

καταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 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 καλή γνώση (Γ1/C1) : 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντι-

καταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).  

 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :  

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντι-

καταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO). 

• DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).  

 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως αντι-

καταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 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 καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου 

της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλά-

χιστον φοίτησης. 

 

Σημείωση:  

� Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτ-

λοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται 

στην ίδια γλώσσα. 

� Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου 

αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας 
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