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ΠΛΝΤΖ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ 

 

Ζ Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ, Ρνκέα 

Απαζρφιεζεο θαη Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο, πνδηεχζπλζε ΗΗ – Γξάζεσλ Ρνκέα Απαζρφιεζεο 

(ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ), ελεξγψληαο σο Γηθαηνχρνο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 

4314/2014 (ΦΔΘ 265/Α) αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο θαηάξηηζεο ζην πιαίζην 

ηεο πξάμεο: «Ξξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο κέζσ Ξξνγξακκάησλ Θνηλσθεινχο Σαξαθηήξα 

γηα 36.500 άηνκα ζε Γήκνπο, Ξεξηθέξεηεο, Θέληξα Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθεξεηψλ 

(ΘΘΞΞ)/ ζπλαθείο θνξείο, πεξεζίεο πνπξγείσλ θαη άιισλ θνξέσλ» κε θσδηθφ ΝΞΠ 

5060289 πνπ αληηζηνηρεί  ζηε  Γεκφζηα Ξξφζθιεζε  Λν 4/2020 ηνπ ΝΑΔΓ πξνο 

ΔΓΓΔΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΑΛΔΟΓΝΠ ΠΡΑ ΚΖΡΟΥΑ ΑΛΔΟΓΥΛ ΡΝ ΝΑΔΓ, ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΑΗΡΖΠΔΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΡΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΡΝ ΞΗΛΑΘΑ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ ΑΛΔΟΓΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΖΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΚΔΠΥ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ 

ΘΝΗΛΥΦΔΙΝΠ ΣΑΟΑΘΡΖΟΑ ΓΗΑ 36.500 ΑΡΝΚΑ ΠΔ ΓΖΚΝΠ, ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ, ΘΔΛΡΟΑ 

ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΥΛ (ΘΘΞΞ)/ΠΛΑΦΔΗΠ ΦΝΟΔΗΠ, ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

ΞΝΟΓΔΗΥΛ ΘΑΗ ΑΙΙΥΛ ΦΝΟΔΥΛ. 

 

Ζ δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δ.Ξ. "Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε & 

Γηα Βίνπ Κάζεζε", κε πφξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ 

Θνηλσληθφ Ρακείν). 

Αληηθείκελν ηεο δξάζεο απνηειεί ε παξνρή Ξξνγξακκάησλ Θαηάξηηζεο νξηδφληησλ θαη 

εμεηδηθεπκέλσλ δεμηνηήησλ θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζα 

απνθηεζνχλ ζηνπο σθεινχκελνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Ξξφγξακκα Θνηλσθεινχο 

Σαξαθηήξα ζε Γήκνπο, Ξεξηθέξεηεο, Θέληξα Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθεξεηψλ (ΘΘΞΞ)/ 

ζπλαθείο θνξείο, πεξεζίεο πνπξγείσλ θαη άιισλ θνξέσλ, ΓΖΚΝΠΗΑ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ Λν 

4/2020, νη νπνίνη έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε ζέζεηο απαζρφιεζεο. Νη σθεινχκελνη έσο θαη 54 

εηψλ ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ζηελ παξνχζα δξάζε,  ελψ νη άλσ ησλ 55 εηψλ 

ζπκκεηέρνπλ εθφζνλ ην έρνπλ επηιέμεη θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο πξψηεο αηνκηθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο ζηα ΘΞΑ2.  

Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηεο δξάζεο ζα πινπνηεζεί κία δέζκε παξεκβάζεσλ ε νπνία ζα 

πεξηιακβάλεη : 

Ξξφγξακκα ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο απφ 120-150 ψξεο αληίζηνηρα  κε ην αληηθείκελν ηνπ   

πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο θαη κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ θνξέα εθπφλεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ελνηήησλ θαη  ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ πξνθεηκέλνπ γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαηάξηηζεο, ην νπνίν ζα νδεγεί ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα απνθηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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Ρα Θεκαηηθά αληηθείκελα ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο είλαη ηα θάησζη: 

 

 

Α. Νξηδφληηεο δεμηφηεηεο 

1. Βαζηθέο Γεμηφηεηεο ΡΞΔ (1ν επίπεδν) 

2. Βαζηθέο Γεμηφηεηεο ΡΞΔ (2ν επίπεδν) 

3. Βαζηθέο Γεμηφηεηεο ΡΞΔ (3ν επίπεδν) 

4. Νξγάλσζε & Ιεηηνπξγία Γεκφζησλ πεξεζηψλ, Νξγαληζκψλ & Δπηρεηξήζεσλ 

5. Νξηδφληηεο Μελφγισζζεο Ηθαλφηεηεο ζην Σψξν Δξγαζίαο (Αγγιηθά) 

6. Γηαρείξηζε Θαηαζηξνθψλ θαη Θξίζεσλ 

7. Ξξψηεο Βνήζεηεο 

8. Ξεξηβαιινληνινγηθή Ξξνζηαζία θαη Αλαθχθισζε Ξξντφλησλ 

9. Τεθηαθέο Γεμηφηεηεο Θνηλσληθήο Γηθηχσζεο κε εθαξκνγέο ζην ρψξν εξγαζίαο (Social 

Media) 

 

Β. Δμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο 

 

10. Δπαγγεικαηίαο Θαζαξηζηήο / Απνιπκάλζεηο Γεκνζίσλ Σψξσλ 

11. Δηζαγσγή ζηα Τεθηαθά Δθπαηδεπηηθά Δξγαιεία 

12. Σεηξηζκφο Δξγαιεηνκεραλψλ 

13. πεξεζίεο Γηακφξθσζεο / Ππληήξεζεο Ξξαζίλνπ 

14. Πηέιερνο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο (Γηαρείξηζε πφλνπ - ςπρνινγηθή ζηήξημε - δεμηφηεηεο 

θξνληίδαο ηξίηεο ειηθίαο) 

15. Νηθνδνκηθέο Δξγαζίεο - Δξγαζίεο Θαηαζθεπαζηηθνχ Θιάδνπ 

16. Γηαρείξηζε Θηλδχλσλ θαη Θξίζεσλ (θπζηθψλ, βηνινγηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ) ζε 

Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Πθνπφο ηεο δξάζεο είλαη ε ελδπλάκσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ πξνζφλησλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κέζσ ζπλδπαζκέλσλ δξάζεσλ θαηάξηηζεο θαη 

πηζηνπνίεζεο θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο έληαμεο/επαλέληαμήο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

Ζ δέζκε ησλ πξναλαθεξφκελσλ παξεκβάζεσλ ζα πινπνηεζεί απφ παξφρνπο θαηάξηηζεο 

πνπ ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ θαη ζα εγγξαθνχλ ζην «Κεηξψν Ξαξφρσλ» ηεο 

παξνχζαο. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε  ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα απνθηεζνχλ 

κέζσ ηεο θαηάξηηζεο, νη πάξνρνη ζα ζπκβιεζνχλ κε αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο 

πηζηνπνίεζεο.  

Ζ δξάζε ζα πινπνηεζεί κε ην ζχζηεκα ησλ επηηαγψλ θαηάξηηζεο (training voucher).  
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Νη σθεινχκελνη ηεο Γξάζεο πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ  αξηζ. 4/2020 Γεκφζηα Ξξφζθιεζε 

ηνπ ΝΑΔΓ, δηθαηνχληαη πξνζσπηθή «Δπηηαγή θαηάξηηζεο». Κέζσ ηεο «Δπηηαγήο 

θαηάξηηζεο», ν σθεινχκελνο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ππεξεζίεο ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, νη νπνίεο ζα νδεγνχλ ζε πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ πνπ ζα απνθηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο θαηάξηηζεο.  

Ζ δξάζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ησλ Γήκσλ, ησλ 

Ξεξηθεξεηψλ, Θέληξσλ Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθεξεηψλ (ΘΘΞΞ)/ ζπλαθψλ θνξέσλ, 

πεξεζηψλ πνπξγείσλ θαη άιισλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα θαη ζα 

πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κέζα ζην 8κελν απαζρφιεζεο ηνπ σθεινχκελνπ. Πε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ην ρξνληθφ δηάζηεκα απαζρφιεζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί ρσξίο λα 

ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ησλ 200 εκεξνκηζζίσλ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε 

θαηάξηηζε, θαηφπηλ εμέηαζεο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Δπηβιέπνληα Φνξέα θαη ηεο 

ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ δηθαηνχρνπ. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε 

ηνπ σθεινχκελνπ θαη ε δέζκεπζε ηνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο θαη 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο, ε νπνία δειψλεηαη εγγξάθσο, θαη δελ 

θαηαβάιιεηαη νπδεκία άιιε παξνρή, ελίζρπζε ή ακνηβή ζηνπο Υθεινχκελνπο.  

Ν πξνυπνινγηζκφο ηεο δξάζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 26.910.000€ θαη απνηειεί 

κέξνο ηεο επξχηεξεο Γξάζεο γηα ηελ Ξξνψζεζε ηεο Απαζρφιεζεο κέζσ 

πξνγξακκάησλ Θνηλσθεινχο Σαξαθηήξα ζε Γήκνπο, Ξεξηθέξεηεο, Θέληξα Θνηλσληθήο 

Ξξφλνηαο Ξεξηθεξεηψλ (ΘΘΞΞ)/ ζπλαθείο θνξείο, πεξεζίεο πνπξγείσλ θαη άιισλ 

θνξέσλ. Ππλνιηθά αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ πεξίπνπ 26.000 σθεινχκελνη, νη νπνίνη 

ζα θαηαξηηζζνχλ. Ν αξηζκφο απηφο πξνθχπηεη κε βάζε ηνλ αξηζκφ σθεινπκέλσλ έσο 

θαη 54 εηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ζηελ παξνχζα δξάζε, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ 

ησλ άλσ ησλ 55 εηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ κε βάζε ηελ επηινγή ηνπο θαηά ηε δηεμαγσγή 

ηεο πξψηεο αηνκηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ζηα ΘΞΑ2 θαηά πξνζέγγηζε. 

 

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΕ 
 

ΑΔΤ Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ   

Α.μεΑ Άτομα με Αναπθρία    

ΑΡΔ Αναλυτικι Ρεριοδικι Διλωςθ   

ΑΦΜ Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου   

ΔΟΑΤΑΡ Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν 

 και Ρλθροφόρθςθσ    
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Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ Εκνικόσ Οργανιςμόσ Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και 

 Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ   

Ε.Ρ. Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα    

ΕΣΡΑ Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ   

ΕΔ   ΕΣΡΑ Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Οικονομίασ  

ΑπΚΟ      

ΕΥΔ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 

ΕΡΑΝΑΔ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου 

ΕΔΒΜ Μάκθςθ »     

ΚΑΥΑΣ Κωδικόσ Αρικμόσ Υποβολισ Αίτθςθσ Συμμετοχισ  

ΚΥΑ Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ    

Ο.Α.Ε. Δ. Οργανιςμόσ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ  

ΣΑΕΙ Συμβοφλιο  Αναγνϊριςθσ  Επαγγελματικισ  Ιςοτιμίασ  Τίτλων 

 Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ    

ΣΑΕΡ Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Ρροςόντων  

Τ.Ρ.Ε Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν   

 ΣΔΕ                  Σφςτθμα Διαχείριςθσ ΕΣΡΑ 
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ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΞΝ  ΓΗΔΞΔΗ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ 
 
Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 

 

1) Ρνπ άξζξνπ 90 ηνπ ―Θψδηθα Λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα Θπβεξλεηηθά Όξγαλα‖ 

πνπ θπξψζεθε γηα ην άξζξν πξψην ηνπ Ξ.Γ. 63/2005 ( Α΄98) 

2) Ρν  Ξ.Γ. 81/2019 (ΦΔΘ 119/Α΄/8-7-2019 ) «Πχζηαζε, ζπγρψλεπζε, κεηνλνκαζία θαη 

θαηάξγεζε πνπξγείσλ θαη θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο - Κεηαθνξά ππεξεζηψλ 

θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμχ πνπξγείσλ» 

3) Ρν Ξ.Γ. 83/2019 ( ΦΔΘ 121/Α/9-7-2019) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Θπβέξλεζεο, 

πνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ πνπξγψλ θαη θππνπξγψλ». 

4) Ρν Ξ.Γ. 84/2019  (ΦΔΘ A` 123/17.07.2019) «Πχζηαζε θαη θαηάξγεζε Γεληθψλ 

Γξακκαηεηψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηεηψλ/Δληαίσλ Γηνηθεηηθψλ Ρνκέσλ πνπξγείσλ» 

5)  Ρν Ξ.Γ. 2/2021 (ΦΔΘ 2/Α/05-01-2021) Γηνξηζκφο πνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ πνπξγψλ 

θαη θππνπξγψλ. 

6) Ρνλ κε αξηζ. 35565/Γ1.12010 (ΦΔΘ 550 ΝΓΓ /9-8-2019) δηνξηζκφ κεηαθιεηήο Γεληθήο 

Γξακκαηέσο Δξγαζίαο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ. 

7) Ρε κε αξ. 58994/18-06-2019 (Β‘2343) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ 

Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο - Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Αιιειεγγχεο - 

Νηθνλνκηθψλ - Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο πεξί ηεο δηάξζξσζεο ηεο Δ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ 

8) Ρε κε αξ. Γ1.33086/11345/31-07-2019 (Β‘3082) πνπξγηθή Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ κε ζέκα: «Ππληνκνγξαθία ηίηινπ πνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ» 

9) Ρν Λ. 4314/2014 γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ 

γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020» (ΦΔΘ 265/Α/23.12.2014) φπσο ηζρχεη. 

10) Ρν Λ. 3879/2010 «Αλάπηπμε ηεο Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 

Α΄163/21.09.2010) 

11) Ρν Λ.4093/2012 (ΦΔΘ 222/Α/12.11.2012) «Έγθξηζε Κεζνπξφζεζκνπ Ξιαηζίνπ 

Γεκνζηνλνκηθήο Πηξαηεγηθήο 2013−2016 − Δπείγνληα Κέηξα Δθαξκνγήο ηνπ Λ. 

4046/2012 θαη ηνπ Κεζνπξφζεζκνπ Ξιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Πηξαηεγηθήο 2013−2016». 

12)  Ρν Λ.4111/2013 (ΦΔΘ 18/Α/25.01.2013) «Ππληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

Λ.4093/2012 θη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο». 

13)  Ρν Λφκν 4067/2012 (ΦΔΘ 79/Α/2012) «Λένο Νηθνδνκηθφο Θαλνληζκφο». 

14)  Ρηο Νδεγίεο Πρεδηαζκνχ ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο 

Αιιαγήο «Πρεδηάδνληαο γηα Όινπο». 

15)  Ρνπο Θαλνληζκνχο αξηζ. 1303/2013 θαη 1304/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ. 
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16)  Ρε κε αξηζ. πξση. C(2014) /10128 final/ 17/12/2014 Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Κάζεζε 2014-2020» (Θσδηθφο CCI 

2014GR05M9OP001), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

17)  Ρε κε αξηζ. 137675/ΔΘ/1016 (ΦΔΘ 5968/Β/31-12-18) «Ρξνπνπνίεζε θαη 

αληηθαηάζηαζε ηεο ππ' αξηζ. 110427/ΔΘ 1020/20102016 (ΦΔΘ Β'3521) ππνπξγηθήο 

απφθαζεο «Δζληθνί θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ 2014 

- 2020 - Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ 

ΔΠΞΑ 2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο - Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ 

επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ.» 

18)  Ρν Λ.4152/2013 (ΦΔΘ 107/Α‘/09-05-2013) φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

19)  Ρν Λ. 3966/2011 (ΦΔΘ Α 118/ 24-05-2011) «Θεζκηθφ πιαίζην ησλ Ξξφηππσλ 

Ξεηξακαηηθψλ Πρνιείσλ, Ίδξπζε Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Ξνιηηηθήο, Νξγάλσζε ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Ρερλνινγίαο πνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ «ΓΗΝΦΑΛΡΝΠ» θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

20)  Ρν εγθεθξηκέλν έγγξαθν Δμεηδίθεπζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ΑΛΑΓΔΓΒΚ 

2014-2020 ζχκθσλα κε ηελ 35ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞ ΑΛΑΓ 

ΔΓΒΚ (αξ. πξση 1169/21/02/2020 – ΑΓΑ: ΤΜΝΝ46ΚΡΙΟ-Γ4Β). 

21) Ρε κεζνδνινγία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο έγθξηζεο ησλ πξάμεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο, ΑΛΑΓΔΓΒΚ 2014-2020 ζχκθσλα κε ηηο Απνθάζεηο/Ππκπεξάζκαηα ηεο 1εο 

ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞ ΑΛΑΓ ΔΓΒΚ, 1ε Ηνπιίνπ 2015.  

22) Ρελ ππ. αξηζ. 8.11173/7-12-2018 (ΦΔΘ 5566/Β‘) ΘΑ γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ 

επνπηεπφκελνπ απφ ην πνπξγείν Ξαηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ «Ηλζηηηνχηνπ 

Ρερλνινγίαο πνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ «ΓΗΝΦΑΛΡΝΠ» σο ζπκπξάηηνληνο θνξέα γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο πξάμεσλ ελίζρπζεο δεμηνηήησλ θαη πξνψζεζεο ζηελ 

απαζρφιεζε απφ ηελ Δ ΔΠΞΑ ΑΞΘΝ ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Ρνκέα Απαζρφιεζεο θαη Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο. 

23)  Ρελ ππ. αξηζ. 0.1503(ΦΔΘ 1256/Β/09-04-2020) ΘΑ γηα ηελ "Ξξνψζεζε ηεο 

απαζρφιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ Θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο θαηάξηηζεο ζε Γήκνπο, Ξεξηθέξεηεο, Θέληξα Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθεξεηψλ 

(ΘΘΞΞ)/ ζπλαθείο θνξείο, πεξεζίεο πνπξγείσλ θαη άιισλ θνξέσλ, ζην πιαίζην ηνπ 

ΔΠΞΑ 2014-2020", φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

24)  Ρελ ππ. αξηζ. 1476/06.03.2020 (ΑΓΑ: Υ21Ν46ΚΡΙΟ-ΔΝΜ) Ξξφζθιεζε κε θσδηθφ ΑΛΑΓ 

47 θαη ηίηιν «Ξξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ Θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ζε  Γήκνπο, Ξεξηθέξεηεο, Θέληξα Θνηλσληθήο 

Ξξφλνηαο Ξεξηθεξεηψλ (ΘΘΞΞ)/ ζπλαθείο θνξείο, πεξεζίεο πνπξγείσλ θαη άιισλ 

θνξέσλ».  
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25)  Ρε κε αξηζ. πξση. 3042/22-06-2020 (ΑΓΑ:9Υ3Υ46ΚΡΙΟ-Δ) απφθαζε έληαμεο ηεο 

πξάμεο «Ξξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ Θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ζε  Γήκνπο, Ξεξηθέξεηεο, Θέληξα Θνηλσληθήο 

Ξξφλνηαο Ξεξηθεξεηψλ (ΘΘΞΞ)/ ζπλαθείο θνξείο, πεξεζίεο πνπξγείσλ θαη άιισλ 

θνξέσλ». 

26)  Ρε Γεκφζηα Ξξφζθιεζε  Λν 4/2020 ηνπ ΝΑΔΓ «ΠΔ ΔΓΓΔΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΑΛΔΟΓΝΠ ΠΡΑ 

ΚΖΡΟΥΑ ΑΛΔΟΓΥΛ ΡΝ ΝΑΔΓ, ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΑΗΡΖΠΔΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

ΠΡΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΡΝ ΞΗΛΑΘΑ ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ ΑΛΔΟΓΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΥΘΖΠΖ 

ΡΖΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΚΔΠΥ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΘΝΗΛΥΦΔΙΝΠ ΣΑΟΑΘΡΖΟΑ 

ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΖΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ, ΠΔ ΓΖΚΝΠ, ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ, ΘΔΛΡΟΑ 

ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΥΛ (ΘΘΞΞ)/ ΠΛΑΦΔΗΠ ΦΝΟΔΗΠ, ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

ΞΝΟΓΔΗΥΛ ΘΑΗ ΑΙΙΥΛ ΦΝΟΔΥΛ» ΓΗΑ 36.500 ΘΔΠΔΗΠ ΞΙΖΟΝΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ». 

27)  Ρελ αξηζ. πξση. 79732/27-07-2020 (ΑΓΑ:6ΤΞΤ46ΚΡΙΟ-ΘΜΓ) εγθχθιην κε ζέκα: 

«Γεληθέο Θαηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε Ξξνγξακκάησλ 

Ππλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (ΠΔΘ) αλέξγσλ ζην πιαίζην ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην ΔΘΡ Γξάζεσλ», ηνπ πνπξγείνπ  Νηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο Γελ. Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ & ΔΠΞΑ Δζληθή Αξρή Ππληνληζκνχ 

Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ θαη Ξαξαθνινχζεζεο  Γξάζεσλ  ΔΘΡ. 

28)  Ρν αξηζ. πξση. 102768/01-10-2020 αλαξηεζέλ ζηε ΓΗΑΓΔΗΑ έγγξαθν ηεο Δζληθήο Αξρήο 

Ππληνληζκνχ (ΔΑΠ) κε ζέκα: δηεπθξηληζηηθέο  εξκελεπηηθέο  νδεγίεο εθαξκνγήο ηεο 

εγθπθιίνπ κε ζέκα: «Γεληθέο Θαηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

Ξξνγξακκάησλ Ππλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο  Θαηάξηηζεο (ΠΔΘ) αλέξγσλ ζην πιαίζην 

ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην ΔΘΡ Γξάζεσλ», ηνπ πνπξγείνπ  Νηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο Γελ. Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ & ΔΠΞΑ Δζληθή Αξρή  Ππληνληζκνχ 

Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ θαη Ξαξαθνινχζεζεο  Γξάζεσλ  ΔΘΡ. 

29)  Ρν Λφκν 4763/2020 (ΦΔΘ 254/Α/21-12-2020) ζρεηηθά κε ην Δζληθφ Πχζηεκα 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Θαηάξηηζεο θαη Γηά Βίνπ Κάζεζεο. 

30)  Ρν Γεληθφ Θαλνληζκφ 679/2016 (ΔΔ) 2016/679, ΡΝ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ ΘΑΗ 

ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 

έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΘ (Γεληθφο 

Θαλνληζκφο γηα ηελ Ξξνζηαζία Γεδνκέλσλ) Ρν Λφκν 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Αϋ/ 16 

Νοεμβρίου 1994) πεξί πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

31)  Ρν Λφκν 4547/2018 (ΦΔΘ Α‘ 102/12.06.2018) πεξί αναδιοργάνωςθσ των δομϊν 

ππνζηήξημεο  τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ. 

ΑΔΑ: 6ΤΡΠ46ΜΤΛΚ-ΛΕΣ



 
 12 

32)  Ρν Λφκν 4589/2019 (ΦΔΘ Α‘ 13/29.1.2019) «Ππλέξγεηεο Δζληθνχ θαη Θαπνδηζηξηαθνχ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Γεσπνληθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο κε 

ηα Ρ.Δ.Η. Θεζζαιίαο θαη Πηεξεάο Διιάδαο, Ξαιιεκληαθφ Ρακείν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

33)  Ρν Λφκν 146/1914 (ΦΔΘ 21/Α/27-1-1914) πεξί αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ. 

34)  Ρνλ Λ. 4624/2019 (ΦΔΘ 137/29.8.2019) ζρεηηθά κε ηα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Θαλ. 

2016/679 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

35) Ζ κε αξηζκ. Ξξση. 128/4.2.2021 εγθχθιηνο ησλ α) Γεληθνχ Γξακκαηέα Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, Θαηάξηηζεο & Γηά Βίνπ Κάζεζεο θαη Λενιαίαο ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο & 

Θξεζθεπκάησλ θαη β) Γεληθήο Γξακκαηέσο Δξγαζίαο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο & Θνηλσληθψλ 

πνζέζεσλ κε ζέκα «Γηεπθξηλίζεηο επί ηνπ ηζρχνληνο πιαηζίνπ γηα ηελ πηζηνπνίεζε δεμηνηήησλ 

ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν (ΔΘΡ) πξνγξακκάησλ 

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (ΠΔΘ), πνπ πινπνηνχληαη απφ ηηο Δπηηειηθέο Γνκέο 

ΔΠΞΑ ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ σο εμήο: α) ηελ Δ.. ΔΓ ΔΠΞΑ 

ΑΞΘΝ θαη β) Δ.. ΔΓ ΔΠΞΑ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ» 

(ΑΓΑ:ΥΘ9Υ46ΚΡΙΘ-ΤΟΠ). 

36) Ρελ κε αξηζ. πξση. 538/10.2.2021 ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΓ ΔΞΑΛΑΓ-ΔΓΒΚ. 
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1. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

1.1. Νξηζκνί  

Ρν Πχζηεκα επηηαγψλ θαηάξηηζεο (training voucher) αθνξά ζε έλα ζχζηεκα παξνρήο 

θαη δηαρείξηζεο ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο άκεζα σθεινχκελνπο λα ιακβάλνπλ ππεξεζίεο θαηάξηηζεο απφ 

παξφρνπο θαηάξηηζεο ηεο επηινγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο, νη 

νπνίνη έρνπλ αδεηνδνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνπλ νη αξκφδηνη 

θνξείο.  

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο επηηαγψλ 

θαηάξηηζεο (training voucher) θαζψο θαη άιισλ ελλνηψλ ηεο παξνχζαο Ξξφζθιεζεο, 

παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα ελδεηθηηθνί νξηζκνί. 

Γηθαηνχρνο: Ζ Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ, 

Ρνκέα Απαζρφιεζεο θαη Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο, πνδηεχζπλζε ΗΗ – Δθαξκνγήο Γξάζεσλ 

Δλεξγεηηθψλ Ξνιηηηθψλ Απαζρφιεζεο (ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Eξγαζίαο 

πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ, ε νπνία ζα αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ηεο 

δξάζεο κε ηίηιν «Θαηάξηηζε κέζσ πξνγξακκάησλ Θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, ζε 

Γήκνπο, Ξεξηθέξεηεο, Θέληξα Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθεξεηψλ (ΘΘΞΞ)/ 

ζπλαθείο θνξείο, πεξεζίεο πνπξγείσλ θαη άιισλ θνξέσλ», ε νπνία απνηειεί κέξνο 

ηεο επξχηεξεο δξάζεο «Ξξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ 

Θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ζε Γήκνπο, 

Ξεξηθέξεηεο, Θέληξα Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθεξεηψλ (ΘΘΞΞ)/ ζπλαθείο θνξείο, 

πεξεζίεο πνπξγείσλ θαη άιισλ θνξέσλ»», ελεξγψληαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 

3 ηνπ Λ. 4314/2014 (ΦΔΘ 265/Α)».  

Γξάζε: Ρν ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο 

Ξξφζθιεζεο. 

Ξξφγξακκα θαηάξηηζεο: ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο ησλ σθεινχκελσλ, ζηα Θεκαηηθά 

αληηθείκελα ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 1.2.2 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ.   

Ξηζηνπνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ: αθνξά ζηελ πηζηνπνίεζε γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ πνπ ζα απνθηεζνχλ κέζσ ηεο θαηάξηηζεο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο 

θαηφπηλ εμεηάζεσλ, ηηο νπνίεο ζα δηελεξγήζνπλ Φνξείο Ξηζηνπνίεζεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα ή / θαη δηεζλψο θαη νη νπνίνη είηε είλαη δηαπηζηεπκέλνη 

ζχκθσλα κε ην Ξξφηππν ISO/IEC 17024 είηε είλαη πηζηνπνηεκέλνη βάζεη ηνπ ηζρχνληνο 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ λα ρνξεγνχλ πηζηνπνηεηηθά γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο  ή απφ 

εηαηξείεο ινγηζκηθνχ νη νπνίεο παξέρνπλ ζρεηηθέο πηζηνπνηήζεηο σο Φνξείο ρνξήγεζεο 

Ξηζηνπνηεηηθψλ γλψζεο πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνχ Ζ/. 
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Δπηηαγή θαηάξηηζεο: αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή αμία πνζνχ απφ 858€ έσο 1.035€, ην νπνίν 

αληηζηνηρεί ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο 708€ έσο 885€ αλάινγα κε ηε δηάξθεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα απνθηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο 

απφ ηνπο σθεινχκελνπο θαη αληηζηνηρεί κε 150€, πιελ ησλ πξνγξακκάησλ ΡΞΔ ζηα 

νπνία ε νηθνλνκηθή αμία ηεο επηηαγήο αλέξρεηαη ζε 768€ (708€+60€ γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε). 

Υθεινχκελνη (νκάδα ζηφρνο):  Υθεινχκελνη ηεο δξάζεο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηα 

πξνγξάκκαηα θνηλσθεινχο ραξαθηήξα ηεο ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ Λν 4/2020 πνπ έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί ζε ζέζεηο απαζρφιεζεο θαη ζα παξαθνινπζήζνπλ ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ππ΄ αξηζ. 4/2020 Γεκφζηα πξφζθιεζε ηνπ 

ΝΑΔΓ. 

Κεηξψν Ξαξφρσλ:  

Ρν Κεηξψν πνπ ζα ζπγθξνηήζεη ε Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ, πνδηεχζπλζε ΗΗ – Δθαξκνγήο 

Γξάζεσλ Δλεξγεηηθψλ Ξνιηηηθψλ  Απαζρφιεζεο (ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ), κε ηνπο αδεηνδνηεκέλνπο 

απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο παξφρνπο θαηάξηηζεο πνπ ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ, γηα λα 

πινπνηήζνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, νη νπνίνη πιεξνχλ θαη 

απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Ξξφζθιεζεο. 

Ξάξνρνο Θαηάξηηζεο:  

Νη ππεξεζίεο θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζα παξαζρεζνχλ απφ παξφρνπο θαηάξηηζεο πνπ ζα 

εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ θαη ζα εγγξαθνχλ ζην Κεηξψν Ξαξφρσλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο  ηνπ θεθαιαίνπ 3 ηεο παξνχζαο. 

α) Θάζε πάξνρνο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο  θαηάξηηζεο, ν νπνίνο είλαη αδεηνδνηεκέλνο 

σο Θέληξν Γηα Βίνπ Κάζεζεο Δπηπέδνπ 1 ή Θέληξν Γηά Βίνπ Κάζεζεο Δπηπέδνπ 2, ζχκθσλα 

κε ην Λ.4093/2012, παξ. Θ, πεξηπη. Θ15, αξηζ. 5 θαη ζχκθσλα κε ην Λ.4111//2013, άξζξν 

30, παξ. 36 θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4547/2018 θαη ηνπ Λ. 4589/2019, λνείηαη σο 

Θέληξν Γηά Βίνπ Κάζεζεο Δπηπέδνπ 1 θαη Θέληξν Γηά Βίνπ Κάζεζεο Δπηπέδνπ 2. 

β) Θάζε πάξνρνο θαηάξηηζεο ζα πξέπεη ζηελ δνκή φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηάξηηζε, λα 

έρεη εμαζθαιίζεη  πξνζβαζηκφηεηα ζε ΑΚΔΑ, ζχκθσλα κε ην Λφκν 4067/2012 (ΦΔΘ 

79/Α/2012) «Λένο Νηθνδνκηθφο Θαλνληζκφο» θαη ηηο Νδεγίεο Πρεδηαζκνχ ηνπ πνπξγείνπ 

Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο «Πρεδηάδνληαο γηα Όινπο» 

γ) Oη πάξνρνη θαηάξηηζεο ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα νξηδφκελα ζην 

θεθ. 3. 

Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο αλαιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ σθεινπκέλσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο, νη νπνίεο 

ζα δηελεξγεζνχλ απφ αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο. 
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Ρκήκα / Ξξφγξακκα Θαηάξηηζεο:  

ζπγθξνηείηαη απφ έλαλ αξηζκφ 5-25 (ηκήκα) σθεινπκέλσλ, νη νπνίνη ζα παξαθνινπζήζνπλ 

έλα πξφγξακκα. Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο κπνξεί λα ζπγθξνηήζεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηκήκαηα, 

αλαιφγσο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηεο πηζηνπνηεκέλεο δπλακηθφηεηάο ηνπ.  

Θαηαξηηδφκελνη: νη ζπκκεηέρνληεο (σθεινχκελνη) ζε Ρκήκα/Ξξφγξακκα θαηάξηηζεο.  

Θψδηθαο Γενληνινγίαο: Ν Θψδηθαο πνπ νξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη 

απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε (πάξνρνο θαη σθεινχκελνο) ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο θαη 

δηέπεη φια ηα ζηάδηα ηεο Γξάζεο, απφ ηελ πξνεηνηκαζία ζπκκεηνρήο θάζε ελδηαθεξφκελνπ ζε 

απηή κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο θαη απνηειεί παξάξηεκα ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ησλ 

εκπιεθφκελσλ κεξψλ. 

Δηδηθή ηζηνζειίδα: Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.voucher.gov.gr, ε νπνία 

αθνξά εηδηθά δηακνξθσκέλε ηζηνζειίδα κέζσ ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε δηαρείξηζε φισλ 

ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο (φπσο ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

απφ ελδηαθεξφκελνπο παξφρνπο θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζήο ηεο 

απφ ηελ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ πνδηεχζπλζε ΗΗ – Δθαξκνγήο Γξάζεσλ Δλεξγεηηθψλ 

Ξνιηηηθψλ Απαζρφιεζεο, θαζψο θαη ε ελεκέξσζε ησλ σθεινχκελσλ θαη ησλ 

παξφρσλ γηα ηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη ηε δξάζε. 

 

1.2. Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο δξάζεο 

Πθνπφο ηεο δξάζεο είλαη ε απφθηεζε θαη δηεχξπλζε επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, 

ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε θιάδνπο ηεο 

νηθνλνκίαο κε πξννπηηθέο αλάπηπμεο.  Δηδηθφηεξα, κε ηε δξάζε απηή αλακέλεηαη λα 

επηηεπρζνχλ νη αθφινπζνη ζηφρνη:   

 Ζ απφθηεζε θαη δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ σθεινπκέλσλ κέζσ 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα ζχγρξνλα δεδνκέλα ηεο 

παξαγσγηθήο δνκήο θαη ηεο νηθνλνκίαο.  

 Ζ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ θαηαξηηζζέλησλ αλέξγσλ πνπ ιακβάλνπλ πηζηνπνίεζε 

1.2.1. Αληηθείκελν ηεο δξάζεο 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δξάζεο απνηειεί ε παξνρή ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο νη νπνίεο ζα 

νδεγνχλ ζε πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα απνθηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο 

θαηάξηηζεο ζε σθεινχκελνπο επηηπρφληεο ηεο Γεκφζηαο Ξξφζθιεζεο Λν 4/2020 ηνπ ΝΑΔΓ 

«ΠΔ ΔΓΓΔΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΑΛΔΟΓΝΠ ΠΡΑ ΚΖΡΟΥΑ ΑΛΔΟΓΥΛ ΡΝ ΝΑΔΓ, ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΑΗΡΖΠΔΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΡΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΡΝ ΞΗΛΑΘΑ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ ΑΛΔΟΓΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΖΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΚΔΠΥ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ 

http://www.voucher.gov.gr/
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ΘΝΗΛΥΦΔΙΝΠ ΣΑΟΑΘΡΖΟΑ ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΖΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ, ΠΔ ΓΖΚΝΠ, 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ, ΘΔΛΡΟΑ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΥΛ (ΘΘΞΞ)/ ΠΛΑΦΔΗΠ ΦΝΟΔΗΠ, 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΟΓΔΗΥΛ ΘΑΗ ΑΙΙΥΛ ΦΝΟΔΥΛ» ΓΗΑ 36.500 ΘΔΠΔΗΠ ΞΙΖΟΝΠ 

ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε ζέζεηο απαζρφιεζεο.   

Ξην αλαιπηηθά, νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο πεξηιακβάλνπλ   

πξφγξακκα ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο απφ 120-150 ψξεο αληίζηνηρα κε ην αληηθείκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο θαη κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ θνξέα εθπφλεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ελνηήησλ θαη  ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ πξνθεηκέλνπ γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαηάξηηζεο, ην νπνίν ζα νδεγεί ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα απνθηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Όιεο νη αλσηέξσ ππεξεζίεο ζα παξαζρεζνχλ κέζσ ηεο επηηαγήο θαηάξηηζεο ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο  ηεο παξνχζαο. 

Ζ δξάζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνπο Γήκνπο, Ξεξηθέξεηεο, Θέληξα Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο 

Ξεξηθεξεηψλ (ΘΘΞΞ)/ ζπλαθείο θνξείο, πεξεζίεο πνπξγείσλ θαη άιισλ θνξέσλ», ησλ 

Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ  ηεο  Σψξαο ηνπ Ξίλαθα 1, ζχκθσλα κε ηε ρξεκαηνδνηηθή θαηαλνκή 

ηνπ Ξίλαθα 2. 

Ξίλαθαο 1. ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΥΦΔΙΝΚΔΛΥΛ ΑΛΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ 

 

Α/Α 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΔΠ ΔΛΝΡΖΡΔΠ / 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΥΦΔΙΝΚΔΛΥΛ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ 

1 ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΑΚΘΣ .830 

ΛΑΡ 

2 ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2.000 

3 ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΡΕΙΟΥ 1.229 

4 ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.301 

5 ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4.775 

6 ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 679 

ΜΕΤ 

7 ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 933 

8 ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ 618 

9 ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΘΤΘΣ 1.553 

10 ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ 1.381 

11 ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.237 ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

12 ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ 6.638 ΑΤΤΙΚΘΣ 

13 ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 826 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

  φνολο 26.000   
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    Ρα αληηθείκελα θαηάξηηζεο αθνξνχλ ζηα αθφινπζα: 

 

 Α. Νξηδφληηεο δεμηφηεηεο 

 Βαζηθέο Γεμηφηεηεο ΡΞΔ (1ν επίπεδν) 

 Βαζηθέο Γεμηφηεηεο ΡΞΔ (2ν επίπεδν) 

 Βαζηθέο Γεμηφηεηεο ΡΞΔ (3ν επίπεδν) 

 Νξγάλσζε & Ιεηηνπξγία Γεκφζησλ πεξεζηψλ, Νξγαληζκψλ & Δπηρεηξήζεσλ 

 Νξηδφληηεο Μελφγισζζεο Ηθαλφηεηεο ζην Σψξν Δξγαζίαο (Αγγιηθά) 

 Γηαρείξηζε Θαηαζηξνθψλ θαη Θξίζεσλ 

 Ξξψηεο Βνήζεηεο 

 Ξεξηβαιινληνινγηθή Ξξνζηαζία θαη Αλαθχθισζε Ξξντφλησλ 

 Τεθηαθέο Γεμηφηεηεο Θνηλσληθήο Γηθηχσζεο κε εθαξκνγέο ζην ρψξν εξγαζίαο 

(Social Media) 

 

 Β. Δμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο 

 Δπαγγεικαηίαο Θαζαξηζηήο / Απνιπκάλζεηο Γεκνζίσλ Σψξσλ 

 Δηζαγσγή ζηα Τεθηαθά Δθπαηδεπηηθά Δξγαιεία 

 Σεηξηζκφο Δξγαιεηνκεραλψλ 

 πεξεζίεο Γηακφξθσζεο / Ππληήξεζεο Ξξαζίλνπ 

 Πηέιερνο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο (Γηαρείξηζε πφλνπ - ςπρνινγηθή ζηήξημε - 

δεμηφηεηεο θξνληίδαο ηξίηεο ειηθίαο) 

 Νηθνδνκηθέο Δξγαζίεο - Δξγαζίεο Θαηαζθεπαζηηθνχ Θιάδνπ 

 Γηαρείξηζε Θηλδχλσλ θαη Θξίζεσλ (θπζηθψλ, βηνινγηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ) ζε 

Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

 

Νη εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο ηνπ θάζε αληηθεηκέλνπ θαηάξηηζεο αλαθέξνληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η 

ηεο παξνχζαο.  

Πχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Λ.4186/2013, ε ηζρχο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ γλψζεο 

ρεηξηζκνχ Ζ/ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηνλ Ν.Δ.Δ.Θ., απφ θνξείο πηζηνπνηεκέλνπο απφ ηνλ 

θαηαξγεζέληα Ν.Δ.Δ.Θ. κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο θαη απφ θνξείο 

πηζηνπνηεκέλνπο απφ ηνλ Ν.Δ.Δ.Θ., ηνλ Δ.Ν.Ξ.Ξ. θαη ηνλ Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ. κεηά ηελ εκεξνκελία 

πηζηνπνίεζήο ηνπο, είλαη αφξηζηεο δηάξθεηαο. 

Νη σθεινχκελνη, νη νπνίνη δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά ησλ επηπέδσλ ΡΞΔ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξνχζα Ξξφζθιεζε, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε αλψηεξν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν απφ απηφ 

πνπ ήδε θαηέρνπλ.  
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1.2.3 ινπνίεζε ηεο δξάζεο – Πχζηεκα Δπηηαγψλ  Θαηάξηηζεο 

Νη σθεινχκελνη ηεο Γξάζεο, δηθαηνχληαη κηα πξνζσπηθή επηηαγή θαηάξηηζεο, κε ηελ 

νπνία απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαξηηζηνχλ ζην ζεκαηηθφ αληηθείκελν πνπ έρνπλ επηιέμεη 

θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ζε πάξνρν θαηάξηηζεο ηεο επηινγήο ηνπο, απφ 

απηνχο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Κεηξψν Ξαξφρσλ, ζηα φξηα ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

πνπ αλήθεη ν επηβιέπνληαο θνξέαο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί. 

 

Θαη‘ εμαίξεζε ζηηο Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο φπνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ρξήζεο 

αδεηνδνηεκέλσλ δνκψλ ή ζπλεξγαδφκελσλ δνκψλ ή κηζζνχκελσλ/παξαρσξνχκελσλ 

ιεηηνπξγνχλησλ ζρνιείσλ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζρεκαηίδεηαη ηκήκα 

ιφγσ κε επαξθνχο αξηζκνχ σθεινχκελσλ αλά ζεκαηηθφ αληηθείκελν, ηφηε παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο θαηάξηηζεο κε ηε κέζνδν ηεο ζχγρξνλεο εμ‘ απνζηάζεσο. 

  

Κε Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ θαζνξίδνληαη  νη εηδηθφηεξνη 

φξνη δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ θιπ ηεο εμ απνζηάζεσο πινπνίεζεο ηεο ζεσξεηηθήο 

θαηάξηηζεο, ζχκθσλα κε ην: «Ξιαίζην πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν (ΔΘΡ) πξνγξακκάησλ 

Ππλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (ΠΔΘ) θαη εηδηθφηεξα ηελ παξ. γ: Δηδηθνί φξνη 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο εμ Απνζηάζεσο Ζιεθηξνληθήο Θαηάξηηζεο (‗Ρειεθαηάξηηζεο‘) θαη 

Κηθηήο Θαηάξηηζεο / Κάζεζεο (Blended Learning), παξ. γ.2. ινπνίεζε (ΑΓΑ: 6ΤΞΤ46ΚΡΙΟ-

ΘΜΓ). 

 

Πηελ πεξίπησζε πνπ δελ δχλαηαη λα ζρεκαηηζηεί ηκήκα εληφο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο πνπ 

αλήθεη ν επηβιέπνληαο θνξέαο ζηνλ νπνίν απαζρνινχληαη νη σθεινχκελνη, νη σθεινχκελνη 

δχλαηαη λα επηιέμνπλ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο πνπ επηζπκνχλ θαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο 

Ξεξηθεξεηαθή ηνπο ελφηεηαο. Γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ζα εθδνζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε απφ 

ηελ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑΞΘΝ. 

 

Κέζσ ηεο επηηαγήο θαηάξηηζεο ν πάξνρνο  θαηάξηηζεο  ζα ιάβεη ηελ ακνηβή ηνπ γηα ην ζχλνιν 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Κεηαμχ ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο θαη ηνπ θαηαξηηδφκελνπ ππνγξάθεηαη δηκεξήο ζχκβαζε ζηελ 

νπνία επηζπλάπηεηαη σο Ξαξάξηεκα απηήο ν «Θψδηθαο Γενληνινγίαο». Ρφζν ζηε ζχκβαζε, φζν 

θαη ζην Ξαξάξηεκα απηήο, πξνζδηνξίδνληαη νη βαζηθέο αξρέο θαη νη φξνη πνπ δηέπνπλ ηελ 

ζπλεξγαζία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη γηα ηελ νπνία  εθαηέξσζελ νη ζπκβαιιφκελνη 

έρνπλ ιάβεη γλψζε.  
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Νη φξνη πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο επηηαγψλ θαηάξηηζεο, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο δξάζεο (ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη πηζηνπνίεζε) 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα.   

1.2.4 Δλεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

Ζ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηε δξάζε, αιιά θαη γηα ζέκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ 

θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, κέζα 

απφ ηελ εηδηθή ηζηνζειίδα http://www.voucher.gov.gr. Νη πάξνρνη θαηάξηηζεο ζα ιακβάλνπλ 

πιεξνθφξεζε απφ ηελ ίδηα ηζηνζειίδα. Ζ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ ζα παξέρεη ζπλερή ελεκέξσζε 

ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ελψ νη ελδηαθεξφκελνη ζα θάλνπλ ρξήζε απηήο γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε θάζε ζηάδην πινπνίεζεο ηεο δξάζεο. 

1.2.5 Σξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο - Ξξνυπνινγηζκφο – Γεσγξαθηθή 

Θαηαλνκή Ξφξσλ 

Α. Ζ ιήμε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο δξάζεο νξίδεηαη έσο ηελ 31/05/2021 θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε εληφο ηνπ νθηακήλνπ ηεο απαζρφιεζεο. Ζ ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο δξάζεο νξίδεηαη ζηηο 31/12/2022. Κε Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο 

θαη Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη ε σο άλσ πξνζεζκία. 

Β. Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δξάζεο δελ ζα ππεξβεί ην πνζφ ησλ 26.910.000€. Ν 

πξνυπνινγηζκφο ηεο δξάζεο απνηειεί 100% δεκφζηα δαπάλε θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

ΔΞΑΛΑΓ ΔΓΒΚ, κε πφξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο ΔΔ (Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν) θαη 

εκπίπηεη ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2, 4 & 5.  

Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε ελδεηθηηθή θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ν 

ελδεηθηηθφο αξηζκφο επηηαγψλ θαηάξηηζεο (voucher) αλά πεξηθέξεηα: 

 

Ξίλαθαο 2:  Δλδεηθηηθή Σξεκαηνδνηηθή Θαηαλνκή αλά Ξεξηθέξεηα 

 

Α/Α 
Γηνηθεηηθή 

Ξεξηθέξεηα 

Δλδεηθηηθφο αξηζκφο 

σθεινχκελσλ αλά 

Γηνηθεηηθή 

Ξεξηθέξεηα 

Ξξνυπνινγηζκφο δαπάλεο 

αλά Γηνηθεηηθή Ξεξηθέξεηα 

1 ΙΑΞ 12.135 12.559.725 

2 ΚΔΡ 5.164 5.344.740 

3 ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ 1.237 1.280.295 

4 ΑΡΡΗΘΖΠ 6.638 6.870.330 

5 ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ 826 854.910 

    
ΠΛΝΙΝ 26.000 26.910.000 

 

http://www.voucher.gov.gr/
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1.2.6 Γεληθνί φξνη 

i. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο είλαη ππνρξεσηηθνί γηα φζνπο ζπκκεηέρνπλ κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν θαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ή δηαδηθαζία ηεο δξάζεο απηήο. 

ii. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δξάζε θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

παξνχζα πξφζθιεζε ζπλεπάγεηαη ηελ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηνπ ζπλφινπ 

ησλ φξσλ απηήο. 

iii. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε «Αίηεζε ζπκκεηνρήο» ζην Κεηξψν Ξαξφρσλ επέρεη ζέζε πεχζπλεο 

Γήισζεο. 

iv. Νη σθεινχκελνη ηεο δξάζεο έρνπλ απνθιεηζηηθά ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηελ παξνχζα. 

v. Νη πάξνρνη θαηάξηηζεο, πνπ ζα εγγξαθνχλ ζην Κεηξψν Ξαξφρσλ ππέρνπλ ζέζε θαη 

έρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ «Αλαδφρνπ/Ξαξφρνπ», θαη έρνπλ απνθιεηζηηθά ηα δηθαηψκαηα 

πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε  

vi. Ζ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ ζα δηελεξγεί δηνηθεηηθέο/επηηφπηεο επαιεζεχζεηο ησλ ζηνηρείσλ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα. 

vii. Ζ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ ζα εμαζθαιίζεη φηη ζα γίλνπλ νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο 

πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηνπο φξνπο 

ηεο παξνχζαο. 

viii. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο απαιιάζζεηαη απφ ΦΞΑ ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ηβ) ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 2859/2000 (Θψδηθαο ΦΞΑ), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

ix. Νη πξνζεζκίεο ηεο παξνχζαο δχλαληαη λα ηξνπνπνηνχληαη κνλνκεξψο κφλν απφ ηελ ΔΓ 

ΔΠΞΑ ΑπΘΝ θαη ε ηπρφλ ηξνπνπνίεζε ηνπο ζα δεκνζηεχεηαη ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα 

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

x. H ζπκκφξθσζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο θαη νδεγίεο πνπ ζα θαηαρσξνχληαη απφ ηελ ΔΓ ΔΠΞΑ 

ΑπΘΝ ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα http://www.voucher.gov.gr είλαη ππνρξεσηηθή. 

xi. Νη ππνςήθηνη πάξνρνη θαη σθεινχκελνη κε δηθή ηνπο θξνληίδα θαη επηκέιεηα ιακβάλνπλ 

γλψζε γηα θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηε δξάζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο απηήο, ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θάζε ζηάδην πινπνίεζεο ηεο δξάζεο. Ζ ΔΓ 

ΔΠΞΑ ΑπΘΝ δελ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν (π.ρ. 

εγγξάθσο θιπ.) ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.  

xii. Νη πάξνρνη θαηάξηηζεο νθείινπλ λα ηεξνχλ ζην αξρείν ηνπο θάθειν ηεο δξάζεο κε φια 

ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πινπνίεζή ηεο, θαζψο θαη γηα ηηο 

ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο πνπ αλαιακβάλνπλ, θαη' ειάρηζηνλ κέρξη ηελ απνπιεξσκή ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ ΔΞ ΑΛΑΓ-ΔΓΒΚ, ηνλ νπνίν νθείινπλ λα έρνπλ δηαζέζηκν ζε πεξίπησζε 

δηνηθεηηθήο/ επηηφπηαο επαιήζεπζεο. 

http://www.voucher.gov.gr./
http://www.voucher.gov.gr,/
ΑΔΑ: 6ΤΡΠ46ΜΤΛΚ-ΛΕΣ



 
 21 

xiii. Νη πιεξσκέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζηνπο παξφρνπο θαηάξηηζεο 

ζα θαηαβιεζνχλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ εμαζθαιηζηεί νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 

xiv. Νη πάξνρνη θαηάξηηζεο ππνρξενχληαη λα ζπκπιεξψλνπλ θαη λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά 

ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ κε ηελ 

νλνκαζία «ΔΟΓΑΛΖ», ην πξνβιεπφκελν έληππν πνπ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηεο 

ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο (Έληππν 3.2) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ‘ αξηζκ. 

29502/85/1.09.2014 (ΦΔΘ 2390/Β/8.09.2014) Απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 

 

 

2. ΥΦΔΙΝΚΔΛΝΗ  

2.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γξάζε 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γξάζε έρνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα θνηλσθεινχο 

ραξαθηήξα ηεο Γεκφζηαο Ξξφζθιεζεο Λν 4/2020 ηνπ ΝΑΔΓ «ΠΔ ΔΓΓΔΓΟΑΚΚΔΛΝΠ 

ΑΛΔΟΓΝΠ ΠΡΑ ΚΖΡΟΥΑ ΑΛΔΟΓΥΛ ΡΝ ΝΑΔΓ, ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΑΗΡΖΠΔΥΛ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΡΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΡΝ ΞΗΛΑΘΑ ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ ΑΛΔΟΓΥΛ ΓΗΑ 

ΡΖΛ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΖΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΚΔΠΥ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΘΝΗΛΥΦΔΙΝΠ 

ΣΑΟΑΘΡΖΟΑ ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΖΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ,ΠΔ ΓΖΚΝΠ, 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ, ΘΔΛΡΟΑ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΥΛ (ΘΘΞΞ)/ ΠΛΑΦΔΗΠ 

ΦΝΟΔΗΠ, ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΟΓΔΗΥΛ ΘΑΗ ΑΙΙΥΛ ΦΝΟΔΥΛ» ΓΗΑ 36.500 ΘΔΠΔΗΠ ΞΙΖΟΝΠ 

ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ, πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε ζέζεηο απαζρφιεζεο. Ππγθεθξηκέλα νη 

σθεινχκελνη έσο θαη 54 εηψλ ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ζηελ παξνχζα δξάζε, ελψ νη 

άλσ ησλ 55 εηψλ ζπκκεηέρνπλ εθφζνλ ην έρνπλ επηιέμεη θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο πξψηεο 

αηνκηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ζηα ΘΞΑ2.  

2.1.1. Κεηξψν Υθεινπκέλσλ 

Ρν Κεηξψν Υθεινπκέλσλ θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ 

ΝΑΔΓ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα θνηλσθεινχο ραξαθηήξα ηεο Γξάζεο 

«Ξξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ Θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ζε Γήκνπο, Ξεξηθέξεηεο, Θέληξα Θνηλσληθήο 

Ξξφλνηαο Ξεξηθεξεηψλ (ΘΘΞΞ)/ ζπλαθείο θνξείο, πεξεζίεο πνπξγείσλ θαη άιισλ θνξέσλ 

(κε Θσδηθφ ΝΞΠ 5060289), πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε ζέζεηο απαζρφιεζεο θαη έρνπλ 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δξάζε. 
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2.1.2. Γεκνζηνπνίεζε Κεηξψνπ Υθεινπκέλσλ - Δλεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

Κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ 

ζπγθξνηείηαη ην κεηξψν σθεινπκέλσλ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα 

http://www.voucher.gov.gr γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Δ 

ΔΓ ΔΠΞΑ ΑΞΘΝ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Κεηξψνπ ζε πεξίπησζε πνπ απηφ 

θξηζεί αλαγθαίν (πρ κε έγθαηξε θαηαρψξηζε απφ ηα ΘΞΑ 2 ηεο πξνηίκεζεο ησλ 

σθεινπκέλσλ).  

Ρν Κεηξψν Υθεινπκέλσλ πεξηιακβάλεη ΚΝΛΝΛ ηνπο θσδηθνχο αίηεζεο ζπκκεηνρήο 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

Νη σθεινχκελνη ελεκεξψλνληαη κε δηθή ηνπο θξνληίδα θαη επηκέιεηα παξαθνινπζψληαο ηελ 

εηδηθή ηζηνζειίδα.  

http://www.voucher.gov.gr/
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ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ, ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΔΞΑΙΖΘΔΠΖΠ ΞΑΟΝΣΥΛ 

ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ 

 

 

3. ΞΑΟΝΣΝΗ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ - ΚΖΡΟΥΝ ΞΑΟΝΣΥΛ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ  

3.1.  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Κεηξψν 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Κεηξψν Ξαξφρσλ θαη επνκέλσο δηθαίσκα ππνβνιήο «Αίηεζεο 

Ππκκεηνρήο» γηα εγγξαθή ζην Κεηξψν Ξαξφρσλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, έρεη θάζε Θέληξν 

Γηα Βίνπ Κάζεζεο Δπηπέδνπ 1 ή Θέληξν Γηά Βίνπ Κάζεζεο Δπηπέδνπ 2, πάξνρνο ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη θάζε πάξνρνο ν νπνίνο ζχκθσλα κε ην Λ.4093/2012, παξ. Θ, 

πεξηπη. Θ15, αξηζκ. 5 θαη ζχκθσλα κε ην Λ.4111/2013, άξζξν 30, παξ. 36, λνείηαη σο Θέληξν 

Γηά Βίνπ Κάζεζεο Δπηπέδνπ 1 θαη Θέληξν Γηά Βίνπ Κάζεζεο Δπηπέδνπ 2 θαη πνπ είλαη 

αδεηνδνηεκέλν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Λ. 4547/2018 θαη Λ. 4589/2019, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί, ιφγσ παξαβίαζεο φξσλ ζπκκεηνρήο πξνεγνχκελεο 

πξφζθιεζεο, νη θπξψζεηο: α) ηεο δηαγξαθήο απφ ην Κεηξψν Ξαξφρσλ γηα ηηο Ξξνζθιήζεηο 

πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 θαη β) ηνπ απνθιεηζκνχ 

ζπκκεηνρήο ζε επφκελνπο Γηαγσληζκνχο – Ξξνζθιήζεηο. 

3.2. Ξξνυπνζέζεηο Ππκκεηνρήο – Ιφγνη Απνθιεηζκνχ απφ ην Κεηξψν Ξαξφρσλ 

Θάζε πάξνρνο θαηάξηηζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζην 

Κεηξψν, ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο θάησζη πξνυπνζέζεηο: 

1.  λα έρεη εμαζθαιίζεη πξνζβαζηκφηεηα ζε ΑΚΔΑ ζηε δνκή/εο φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

θαηάξηηζε, ζχκθσλα κε ην λφκν 4067/2012 (ΦΔΘ 79/Α/2012) «Λένο Νηθνδνκηθφο 

Θαλνληζκφο» θαη ηηο Νδεγίεο Πρεδηαζκνχ ηνπ πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Θιηκαηηθήο Αιιαγήο «Πρεδηάδνληαο γηα Όινπο» 

 2. Λα δηαζέηεη νηθνδνκηθή άδεηα πνπ έρεη ζεσξεζεί γηα ζχλδεζε κε ηα δίθηπα θνηλήο 

σθέιεηαο ή ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 6,7 & 8 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λ. 4495/2017 (Α‘ 

167), πεξί ρξήζεο εθπαηδεπηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θηηξηνδνκηθνχ θαλνληζκνχ 

θαη θαηφςεηο κε ραξαθηεξηζκφ ρξήζεο ησλ ρψξσλ θαη απνηχπσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 

ΑΚΔΑ, φπσο απαηηείηαη 

3. Λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ππξνπξνζηαζίαο γηα ρξήζε εθπαηδεπηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

4.  λα δηαζέηεη αδεηνδνηεκέλε ∆νµή/έο ζε φζεο απφ ηηο Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο, ζηηο νπνίεο 

πινπνηείηαη ε δξάζε, επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη. Θάζε δεισζείζα δνκή ελφο ΘΓΒΚ1 θαη ΘΓΒΚ2 

ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαηά ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο. 

Δπηηξέπεηαη ε ζπλεξγαζία κε αδεηνδνηεκέλε δνκή, ε νπνία πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 

θηηξηαθψλ πξνδηαγξαθψλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ νξηδφκελα θαη ηα νξηδφκελα 

αληίζηνηρα ζην πιαίζην πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν (ΔΘΡ) 
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πξνγξακκάησλ ΠΔΘ. Πηελ πεξίπησζε απηή, ε ζπλεξγαδφκελε αδεηνδνηεκέλε δνκή 

δελ ζα πξέπεη λα έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην Νξηζηηθφ Κεηξψν Ξαξφρσλ ηεο Γξάζεο. Ν 

πάξνρνο θαηάξηηζεο πνπ ζπλάπηεη ην ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο κε ηελ 

αδεηνδνηεκέλε δνκή νθείιεη λα απνδεηθλχεη ηνπιάρηζηνλ 1 ΔΚΔ ε νπνία ζα 

πξνζκεηξείηαη ζηε δνκή απηή, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο. Δπλφεην είλαη φηη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην 

Κεηξψν Ξαξφρσλ ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο πνπ 

ζπλεξγάδεηαη κε ηελ αδεηνδνηεκέλε δνκή. 

 

Ζ 1 ΔΚΔ ζα πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηηο ΔΚΔ πνπ έρεη δειψζεη γηα ηε ζπκπεξίιεςή 

ηνπ ζην Κεηξψν Ξαξφρσλ ηεο Γξάζεο. Ζ ΔΚΔ ζα πξνθχπηεη είηε:  

Α) απφ ην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο, ζε νπνηαδήπνηε αδεηνδνηεκέλε 

δνκή ν ίδηνο δηαζέηεη,  

είηε: 

Β) κε λέα πξφζιεςε, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ζην πιαίζην ησλ νξηδφκελσλ ζηελ Ξξφζθιεζε.  

Ξξνο ηνχην ν πάξνρνο θαηάξηηζεο νθείιεη λα ππνβάιιεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:  

i) Γηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο 1 ΔΚΔ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.1.2. 

ηεο Ξξφζθιεζεο 

ii) Γηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αδεηνδφηεζε ηεο δνκήο θαη ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ ησλ θηηξηαθψλ πξνδηαγξαθψλ, σο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.1.1. ηεο 

παξνχζαο θαη ζπγθεθξηκέλα: α) άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη 

πξνζβαζηκφηεηα ζε ΑΚΔΑ ζηε δνκή/εο φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηάξηηζε, ζχκθσλα κε ην 

λφκν 4067/2012 (ΦΔΘ 79/Α/2012) «Λένο Νηθνδνκηθφο Θαλνληζκφο» θαη ηηο Νδεγίεο 

Πρεδηαζκνχ ηνπ πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο «Πρεδηάδνληαο 

γηα Όινπο», β) νηθνδνκηθή άδεηα πνπ έρεη ζεσξεζεί γηα ζχλδεζε κε ηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο 

ή ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 6,7 & 8 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λ. 4495/2017 (Α‘ 167), πεξί 

ρξήζεο εθπαηδεπηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θηηξηνδνκηθνχ θαλνληζκνχ θαη θαηφςεηο 

κε ραξαθηεξηζκφ ρξήζεο ησλ ρψξσλ θαη απνηχπσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ΑΚΔΑ, φπσο 

απαηηείηαη, γ) πηζηνπνηεηηθφ ππξνπξνζηαζίαο γηα ρξήζε εθπαηδεπηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

iii) Ππκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο κε ηελ αδεηνδνηεκέλε δνκή, ζην 

νπνίν ζα αλαγξάθνληαη νη φξνη ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο. Πην ζπκθσλεηηθφ ζα πξέπεη λα 

απνηππψλνληαη κε ζαθήλεηα ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: α) ε χπαξμε θαη‘ ειάρηζηνλ 10 Ζ/ ζηε 

δνκή, πνπ δηαζέηνπλ ινγηζκηθφ κε λφκηκε άδεηα ρξήζεο, β) ν νξηζκφο ηνπιάρηζηνλ ελφο 

αηφκνπ κε θαζήθνληα γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο/ππεπζχλνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν δχλαηαη λα είλαη είηε ήδε απαζρνινχκελν ζηε ζπλεξγαδφκελε δνκή, 

είηε νξίδεηαη απφ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο πνπ αηηείηαη ηε ζπλεξγαζία κε ηελ αδεηνδνηεκέλε 
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δνκή εηδηθά πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ρν άηνκν απηφ ζα αλαθέξεηαη 

ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθά ζην ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο.  

Ρα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά ζπλνδεπφκελα απφ ζρεηηθή αίηεζε, ν πάξνρνο νθείιεη λα ηα 

πξνζθνκίζεη ζηελ Δ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑΞΘΝ γηα ζχκθσλε γλψκε κεηά ηελ αλάξηεζε ηνπ Νξηζηηθνχ 

Κεηξψνπ Ξαξφρσλ θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ρν ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ II.  

 5. Πε φπνηα πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ή λεζησηηθή πεξηνρή δελ πθίζηαληαη αδεηνδνηεκέλεο 

δνκέο, ηα πξνγξάκκαηα δχλαηαη λα πινπνηεζνχλ ζε κηζζνχκελα / παξαρσξνχκελα 

ιεηηνπξγνχληα ζρνιεία κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ. Δθ‘ φζνλ ε πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε κηζζνχκελα/παξαρσξνχκελα ιεηηνπξγνχληα ζρνιεία, ν 

Ξάξνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηε κεηαθνξά ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ. Δπηπιένλ, έρεη 

ηελ ππνρξέσζε λα νξίζεη νλνκαζηηθά ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν κε θαζήθνληα γξακκαηεηαθήο 

ππνζηήξημεο/ππεπζχλνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο 

νθείιεη λα απνδεηθλχεη ηνπιάρηζηνλ 1 ΔΚΔ ε νπνία ζα πξνζκεηξείηαη ζηε δνκή απηή, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. Ζ 1 ΔΚΔ ζα πξέπεη λα είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ ηηο ΔΚΔ πνπ έρεη δειψζεη γηα ηε ζπκπεξίιεςή ηνπ ζην Κεηξψν Ξαξφρσλ ηεο 

Γξάζεο. Ζ ΔΚΔ ζα πξνθχπηεη είηε:  

Α) απφ ην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο, ζε νπνηαδήπνηε αδεηνδνηεκέλε 

δνκή ν ίδηνο δηαζέηεη,  

είηε: 

Β) κε λέα πξφζιεςε, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ζην πιαίζην ησλ νξηδφκελσλ ζηελ Ξξφζθιεζε. 

  

Ν πάξνρνο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε θαη κεηά ηελ αλάξηεζε ηνπ νξηζηηθνχ κεηξψνπ παξφρσλ 

νθείιεη λα πξνζθνκίζεη: 

 

i) Γηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο 1 ΔΚΔ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.1.2. ηεο 

Ξξφζθιεζεο 

ii) Γηθαηνινγεηηθά γηα ηε κίζζσζε / παξαρψξεζε ηνπ ιεηηνπξγνχληνο ζρνιείνπ 

iii) πεχζπλε Γήισζε γηα ηε κεηαθνξά ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

6. Λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εηνηκφηεηα (δηαζεζηκφηεηα) γηα ρξήζε Νινθιεξσκέλνπ 

Ππζηήκαηνο Ρειεθαηάξηηζεο (ΝΠΡΘ) ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο θαη πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο, 

φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ III ηεο παξνχζαο. 

 

7.  Ζ χπαξμε ζηελ θάζε αδεηνδνηεκέλε δνκή πνπ είλαη κέινο ηνπ Κεηξψνπ Ξαξφρσλ 

αίζνπζαο Ρ.Ξ.Δ. κε θαη‘ ειάρηζηνλ δέθα (10) Ζ/, πνπ δηαζέηνπλ ινγηζκηθφ κε λφκηκε άδεηα 

ρξήζεο. 
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8. Λα δηαζέηεη Γηνηθεηηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα/επάξθεηα σο αθνινχζσο:   

 

Α) Ξιεξνθνξηθφ ζχζηεκα δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, ην νπνίν δχλαηαη λα είλαη έλα νπνηνδήπνηε 

ζχζηεκα πνπ ζα πξέπεη λα αθνξά ηελ ελ γέλεη νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ παξφρνπ 

θαηάξηηζεο θαη λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία ζπκβαηή κε ηελ ππνζηήξημε ησλ απαηηνχκελσλ 

δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ θαη 

εηδηθά ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ επαιήζεπζήο ηνπο.  

 

Β) Ξηζηνπνηήζεηο θαηά:  

 ISO 9001:2015, ζην πεδίν ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηεο 

πινπνίεζεο εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο. 

 ISO 27001:2013, ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα δεδνκέλσλ. 

 Βεβαίσζε ζπκκφξθσζεο κε ην πξφηππν ISO 27701:2019, επέθηαζε ηνπ ISO 

27001:2013 ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ 

θπβεξλναζθάιεηα. 

 

Γ) Θαη‘ ειάρηζηνλ ην αθφινπζν ζηειερηαθφ δπλακηθφ: 

(i) Γηεπζπληή Θαηάξηηζεο: ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 

Κεηαπηπρηαθφ/Γηδαθηνξηθφ Ρίηιν κε ηξηεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε 

θαη αμηνιφγεζε έξγσλ θαηάξηηζεο ή/θαη ζπκβνπιεπηηθήο ή/θαη πηζηνπνίεζεο ή, ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ δηαζέηεη Κεηαπηπρηαθφ/Γηδαθηνξηθφ Ρίηιν, ζα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ επηαεηή 

ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Ν Γηεπζπληήο Θαηάξηηζεο δελ δχλαηαη λα απαζρνιείηαη 

παξάιιεια ζε άιιν θνξέα ΘΓΒΚ. 

(ii) Ππληνληζηηθφ/εθπαηδεπηηθφ ππεχζπλν: ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηπρίν ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη Κεηαπηπρηαθφ/Γηδαθηνξηθφ Ρίηιν κε δηεηή  εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε 

θαη αμηνιφγεζε έξγσλ θαηάξηηζεο ή/θαη ζπκβνπιεπηηθήο ή/θαη πηζηνπνίεζεο ή, ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ δηαζέηεη Κεηαπηπρηαθφ/Γηδαθηνξηθφ Ρίηιν, ζα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή 

ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία.  

(iii) πεχζπλν ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη επνπηείαο θαη νξγάλσζεο ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο: ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 

Κεηαπηπρηαθφ/Γηδαθηνξηθφ Ρίηιν ή, ζε πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηεη Κεηαπηπρηαθφ/Γηδαθηνξηθφ 

Ρίηιν, ζα πξέπεη λα έρεη πινπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 300 ψξεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο. 

(iv) Γηνηθεηηθφ θαη επηζηεκνληθφ Ξξνζσπηθφ (πιελ εθπαηδεπηψλ) ην νπνίν 

ζπλνιηθά λα αλέξρεηαη θαη’ ειάρηζηνλ ζε πέληε (5) Δηήζηεο Κνλάδεο εξγαζίαο (ΔΚΔ) 

ζε πεξίπησζε χπαξμεο κίαο δνκήο θαηάξηηζεο θαη κίαο (1) ΔΚΔ αλά επηπιένλ δνκή 

θαηάξηηζεο. Πηηο πέληε (5) ΔΚΔ δχλαληαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ηξία (3) 

επηζηεκνληθά ζηειέρε κε ηα πξνζφληα πνπ πεξηγξάθεθαλ αλσηέξσ. (βιέπε 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV). Γηα θάζε επηπιένλ δνκή/παξάξηεκα πνπ ν πάξνρνο αηηείηαη ηε 
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ζπκκεηνρή ζην Κεηξψν, ν Ξάξνρνο απαηηείηαη λα δηαζέηεη κία (1) ηνπιάρηζηνλ ΔΚΔ 

αλά επηπιένλ δνκή, ε νπνία ζα πξέπεη λα αληηζηνηρεί θαη δεισζεί γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε δνκή. 

Πεκεηψλεηαη φηη νη φιεο νη παξαπάλσ ΔΚΔ ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ αλειιηπψο κέρξη ηε ιήμε 

ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ζ κε ηήξεζε ηεο αλσηέξσ πξνυπφζεζεο ζα επηθέξεη ηε δηαγξαθή 

ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο απφ ην Κεηξψν θαη ηελ κε πιεξσκή ησλ πξνγξακκάησλ πνπ απηφο 

πινπνίεζε. 

9. Nα δηαζέηεη επαγγεικαηηθή εκπεηξία σο αθνινχζσο:  

Ππγθεθξηκέλα: 

 

Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο λα δηαζέηεη εκπεηξία πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

πξνγξακκάησλ ΠΔΘ, ηα νπνία θαηαιήγνπλ ζε πηζηνπνίεζε, ηνπιάρηζηνλ 5.000 

αλζξσπνσξψλ θαηάξηηζεο θαηά ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία 2017-2020. Νη πάξνρνη θαηάξηηζεο 

πνπ ηδξχζεθαλ ην 2019 ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εκπεηξία πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

πξνγξακκάησλ ΠΔΘ, ηα νπνία θαηαιήγνπλ ζε πηζηνπνίεζε, ηνπιάρηζηνλ 2.500 

αλζξσπνσξψλ θαηάξηηζεο. Αληίζηνηρα,  νη πάξνρνη θαηάξηηζεο πνπ ηδξχζεθαλ ην 2020 ζα 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ εκπεηξία πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ΠΔΘ, ηα 

νπνία θαηαιήγνπλ ζε πηζηνπνίεζε, ηνπιάρηζηνλ 1.250 αλζξσπνσξψλ θαηάξηηζεο. 

Δλαιιαθηηθά, ζε πεξίπησζε πνπ πάξνρνη θαηάξηηζεο πνπ ηδξχζεθαλ θαηά ηελ 

ηειεπηαία δηεηία (2019-2020) δελ δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, γίλεηαη 

απνδεθηή ε εκπεηξία ηνπ Γηεπζπληή Θαηάξηηζεο ηνλ νπνίν δηαζέηνπλ, ε νπνία ζα 

πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζε 5.000 αλζξσπνψξεο θαηάξηηζεο θαηά ηελ ηειεπηαία 

ηεηξαεηία 2017-2020.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν πάξνρνο θαηάξηηζεο δελ πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ηνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο 

ησλ απνθνίησλ ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο πνπ αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη. 

10. λα έρεη ζπκκνξθσζεί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ 

679/2016 (ΔΔ) 2016/679, ΡΝ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 27εο 

Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ 

θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΘ (Γεληθφο Θαλνληζκφο γηα ηελ Ξξνζηαζία Γεδνκέλσλ) 

θαζψο θαη λα δηαζέηεη ηα ελ ιφγσ απνδεηθηηθά ζπκκφξθσζεο κε ηνλ θαλνληζκφ GDPR φπσο 

απηά νξίδνληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V ηεο παξνχζεο. 

 

3.3.  Αίηεζε Ππκκεηνρήο γηα εγγξαθή ζην Κεηξψν παξφρσλ 

Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην Κεηξψν Ξαξφρσλ ηεο παξνχζαο ζπληζηά αλεπηθχιαθηε απνδνρή 

ηνπ ζπλφινπ ησλ φξσλ απηήο. 
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Νη πάξνρνη θαηάξηηζεο πνπ ζα εγγξαθνχλ ζην Κεηξψν Ξαξφρσλ ππέρνπλ ζέζε θαη έρνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ «Ξαξφρνπ», φπσο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. Νη φξνη ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο απνηεινχλ ππνρξεσηηθνχο θαη νπζηψδεηο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, πνπ 

ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ σθεινπκέλνπ θαη ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο, εθφζνλ ν πάξνρνο 

θαηάξηηζεο εγγξαθεί ζην Κεηξψν Ξαξφρσλ ηεο παξνχζαο. 

Θάζε πάξνρνο θαηάξηηζεο πνπ ελδηαθέξεηαη λα εγγξαθεί ζην Κεηξψν Ξαξφρσλ πξέπεη επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ:  

i. Λα αηηεζεί ηελ ηαπηνπνίεζή ηνπ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο http://www.voucher.gov.gr σο 

πηζηνπνηεκέλν Θέληξν Γηα Βίνπ Κάζεζεο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη λα 

δεκηνπξγήζεη ηνλ αηνκηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ (personal account), ψζηε λα ηνπ δνζεί ε 

δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζεη ζηα επφκελα ζηάδηα. 

Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ηαπηνπνίεζεο, ε εηδηθή ηζηνζειίδα 

http://www.voucher.gov.gr ειέγρεη απηφκαηα ηα ζηνηρεία ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο ζε 

ζρέζε κε ηα επίζεκα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, Θαηάξηηζεο θαη Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη ζε πεξίπησζε κε ηαπηνπνίεζεο 

ηνπο, δελ επηηξέπεη ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο. 

ii. Λα ζπκπιεξψζεη θαη λα ππνβάιεη ηελ «Αίηεζε Ππκκεηνρήο» ειεθηξνληθά ζηελ εηδηθή 

ηζηνζειίδα http://www.voucher.gov.gr, ηεο νπνίαο φια ηα πεδία είλαη ππνρξεσηηθά. 

Ζ «Αίηεζε Ππκκεηνρήο» πνπ ζπκπιεξψλεη ν πάξνρνο θαηάξηηζεο πεξηιακβάλεη 

ππνρξεσηηθά: 

1. Ρα ζηνηρεία ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο (επσλπκία, δηεχζπλζε, ΑΦΚ, Γ.Ν.., 

Θσδηθφο παξφρνπ ή αξηζκφο αδείαο παξφρνπ). 

2. Ρα ζηνηρεία ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ΑΓΡ, 

ΑΦΚ, Γ.Ν..). 

3.  Ρηο Γηνηθεηηθέο Ξεξηθέξεηεο/Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο/Γήκνπο φπνπ ν πάξνρνο 

θαηάξηηζεο πξνηίζεηαη λα πινπνηήζεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζεο. 

4. Ρελ ηζηνζειίδα πνπ δηαζέηεη ν πάξνρνο θαηάξηηζεο, ηελ νπνία θαη ζα ζπλδέζεη 

(link) ζηελ εηδηθή  ηζηνζειίδα http://www.voucher.gov.gr 

5. Ρα ζηνηρεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (IBAN, ππνθαηάζηεκα), ζηνλ νπνίν 

θαη ζα θαηαβιεζεί ε ακνηβή ηνπ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξάζρεη ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο. 

6. Ρε δπλακηθφηεηά ηνπ ζχκθσλα κε ηελ αδεηνδφηεζή ηνπ απφ ηνλ αξκφδην 

θνξέα 

 

 

 

http://www.voucher.gov.gr/
http://www.voucher.gov.gr/
http://www.voucher.gov.gr/
http://www.voucher.gov.gr/
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iii. Λα ππνβάιεη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο:  

1.Γηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αδεηνδφηεζε ηεο δνκήο θαη ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ ησλ θηηξηαθψλ πξνδηαγξαθψλ, σο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.1.1. ηεο 

παξνχζαο θαη ζπγθεθξηκέλα: α) άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη 

πξνζβαζηκφηεηα ζε ΑΚΔΑ ζηε δνκή/εο φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηάξηηζε, ζχκθσλα 

κε ην λφκν 4067/2012 (ΦΔΘ 79/Α/2012) «Λένο Νηθνδνκηθφο Θαλνληζκφο» θαη ηηο Νδεγίεο 

Πρεδηαζκνχ ηνπ πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο 

«Πρεδηάδνληαο γηα Όινπο», β) νηθνδνκηθή άδεηα πνπ έρεη ζεσξεζεί γηα ζχλδεζε κε ηα 

δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο ή ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 6,7 & 8 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λ. 

4495/2017 (Α‘ 167), πεξί ρξήζεο εθπαηδεπηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θηηξηνδνκηθνχ θαλνληζκνχ θαη θαηφςεηο κε ραξαθηεξηζκφ ρξήζεο ησλ ρψξσλ θαη 

απνηχπσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ΑΚΔΑ, φπσο απαηηείηαη, γ) πηζηνπνηεηηθφ 

ππξνπξνζηαζίαο γηα ρξήζε εθπαηδεπηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

2. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ζε ηζρχ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ζα πξέπεη λα 

αθνξά ζε ελεκεξφηεηα γηα θάζε λφκηκε ρξήζε θαη ε αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα 

είζπξαμε εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην. 

     3. πεχζπλε Γήισζε φηη:  

α) απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο θαη φηη έρεη ιάβεη γλψζε 

ησλ αλαθεξφκελσλ ζην Θεθ. 7 Δπαιήζεπζε-Ξηζηνπνίεζε πινπνίεζεο ηεο δξάζεο   

β) δελ ηειεί ζε πηψρεπζε, δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 

δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, εθθαζάξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε 

αλάινγε θαηάζηαζε  

γ) φηη δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο θαη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα παξάπησκα ζρεηηθά κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα,   

δ) δελ έρνπλ επηβιεζεί κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηεο Ξξφζθιεζεο i) ηξεηο πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα 

ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 

(ΦΔΘ Β/266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη 

νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ii) δχν πξάμεηο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο, γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ζηελ αδήισηε εξγαζία, 

νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Νη ππφ i) θαη ii) 

θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ,  

ε) έρεη ππνβάιεη κέρξη 31/07/2020 ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 88 

ηνπ Λ 4547 ηνπ 2018 (ΦΔΘ 102 / Α/12-06-2018), ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ 

λφκνπ γηα ηελ δνκή/έο πνπ αηηείηαη (ζημειώνεηαι όηι ζύμθωνα με ηον ν. 4386/2016, η 
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αναγγελία σποβάλλεηαι έως ηην 31η Μαΐοσ κάθε δεύηεροσ έηοσς από ηο έηος έκδοζης ηης 

άδειας ή από ηο έηος ηελεσηαίας επικαιροποίηζης ηης). 

ζη) δελ έρεη δηαγξαθεί απ΄ ην Κεηξψν Ξαξφρσλ γηα ηηο Ξξνζθιήζεηο πνπ έρνπλ ήδε 

εθδνζεί θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, 

δ) δελ ηνπ έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηνπ απηφκαηνπ απνθιεηζκνχ  απφ ην Κεηξψν Ξαξφρσλ 

ή/θαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε επφκελνπο δηαγσληζκνχο –πξνζθιήζεηο  ιφγσ παξαβίαζεο  

φξσλ πξνεγνχκελεο  πξφζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηείρε  

ε νπνία ζα θέξεη  ηελ ππνγξαθή θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ 

ηεο επηρείξεζεο. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VI. 

4. Θαηά πεξίπησζε έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνχλ ηε λφκηκε ρξήζε Ξιεξνθνξηθνχ ζπζηήκαηνο 

δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο (πρ ζχκβαζε, βεβαίσζε), ην νπνίν αθνξά ηελ ελ γέλεη νξγάλσζε 

θαη ιεηηνπξγία ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο θαη φηη δηαζέηεη ιεηηνπξγία ζπκβαηή κε ηελ 

ππνζηήξημε ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη πινπνίεζεο 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ θαη εηδηθά ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ επαιήζεπζήο 

ηνπο. 

5. Ξηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 9001:2015, ή άιιν ηζνδχλακν ζε ηζρχ ζην πεδίν ηεο 

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηεο πινπνίεζεο εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο. 

6. Ξηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 27001:2013, ή άιιν ηζνδχλακν ζε ηζρχ ζρεηηθά κε ηελ 

αζθάιεηα δεδνκέλσλ. 

7. Βεβαίσζε ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO 27701:2019, επέθηαζε 

ηνπ ISO 27001:2013 ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ 

θπβεξλναζθάιεηα. 

8.  Θαηά πεξίπησζε έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνχλ ηε λφκηκε ρξήζε Νινθιεξσκέλνπ 

Ππζηήκαηνο Ρειεθαηάξηηζεο (ΝΠΡΘ), κε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 12κελεο δηάξθεηαο,  

δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε απηνχ θαη ελδεηθηηθνχο θσδηθνχο πξφζβαζεο ζε απηφ, πξνθεηκέλνπ 

λα ειεγρζεί απφ ηελ πεξεζία, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗII. 

9. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνπκέλσλ πξνζφλησλ ηνπ επηζηεκνληθνχ 

δπλακηθνχ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:   

(α) σο πξνο ην Γηεπζπληή Θαηάξηηζεο:  

- απνδεηθηηθά ηίηισλ ζπνπδψλ,  

- απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζην ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε έξγσλ 

θαηάξηηζεο ή/θαη ζπκβνπιεπηηθήο ή/θαη πηζηνπνίεζεο (πηζηνπνηεηηθά πξνυπεξεζίαο, 

βεβαηψζεηο δεκφζησλ/ηδησηηθψλ θνξέσλ, επίζεκα έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία) 

- ππεχζπλε δήισζε φηη δελ απαζρνιείηαη παξάιιεια ζε άιιν θνξέα ΘΓΒΚ  

- ζε πεξίπησζε απαζρφιεζεο κε έκκηζζε ζρέζε α) έληππν Δ3 αλαγγειίαο πξφζιεςεο  απφ 

ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ΔΟΓΑΛΖ, β) αλαιπηηθέο πεξηνδηθέο δειψζεηο (ΑΞΓ), γ) 

παξαζηαηηθά/απνδεηθηηθά πιεξσκήο κηζζνδνζίαο (ηξαπεδηθά extraits) ζχκθσλα κε ηε 

ΑΔΑ: 6ΤΡΠ46ΜΤΛΚ-ΛΕΣ



 
 31 

παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Λ. 4387 ηνπ 2016 (ΦΔΘ 85 /Α /12-05-2016) θαη ηε κε 

αξηζκφ 22528/430/2017/ΦΔΘ 1721 / Β / 18-05-2017 ΘΑ 

- ζε πεξίπησζε απαζρφιεζεο κε ζχκβαζε αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ, ππνβάιιεηαη ε 

ζρεηηθή ζχκβαζε ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ν..    

(β) σο πξνο ην Ππληνληζηηθφ/Δθπαηδεπηηθφ πεχζπλν:  

- απνδεηθηηθά ηίηισλ ζπνπδψλ,  

- απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζην ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε έξγσλ 

θαηάξηηζεο ή/θαη ζπκβνπιεπηηθήο ή/θαη πηζηνπνίεζεο (πηζηνπνηεηηθά πξνυπεξεζίαο, 

βεβαηψζεηο δεκφζησλ/ηδησηηθψλ θνξέσλ, επίζεκα έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία) 

- ζε πεξίπησζε απαζρφιεζεο κε έκκηζζε ζρέζε, α) έληππν Δ3 αλαγγειίαο πξφζιεςεο  

απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ΔΟΓΑΛΖ, β) αλαιπηηθέο πεξηνδηθέο δειψζεηο (ΑΞΓ), γ) 

παξαζηαηηθά/απνδεηθηηθά πιεξσκήο κηζζνδνζίαο (ηξαπεδηθά extraits) ζχκθσλα κε ηε 

παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Λ. 4387 ηνπ 2016 (ΦΔΘ 85 /Α /12-05-2016) θαη ηε κε 

αξηζκφ 22528/430/2017/ΦΔΘ 1721 / Β / 18-05-2017 ΘΑ 

- Πε πεξίπησζε απαζρφιεζεο κε ζχκβαζε αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ, ππνβάιιεηαη ε 

ζρεηηθή ζχκβαζε ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ν..  

(γ) σο πξνο ηνλ πεχζπλν ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη επνπηείαο θαη 

νξγάλσζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο:  

- απνδεηθηηθά ηίηισλ ζπνπδψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ κεηαπηπρηαθνχ / 

δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ 

- ζε πεξίπησζε κε χπαξμεο κεηαπηπρηαθνχ/δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ, απνδεηθηηθά 

επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζηνλ ηδησηηθφ ή/θαη Γεκφζην ηνκέα ζηελ πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 

300 ζπλεδξηψλ ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο (βεβαηψζεηο δεκφζησλ/ηδησηηθψλ θνξέσλ, 

επίζεκα έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ζε 300 ζπλεδξίεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο) 

- ζε πεξίπησζε απαζρφιεζεο κε έκκηζζε ζρέζε, α) έληππν Δ3 αλαγγειίαο πξφζιεςεο  

απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ΔΟΓΑΛΖ, β) αλαιπηηθέο πεξηνδηθέο δειψζεηο (ΑΞΓ), γ) 

παξαζηαηηθά/απνδεηθηηθά πιεξσκήο κηζζνδνζίαο (ηξαπεδηθά extraits) ζχκθσλα κε ηε 

παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Λ. 4387 ηνπ 2016 (ΦΔΘ 85 /Α /12-05-2016) θαη ηε κε 

αξηζκφ 22528/430/2017/ΦΔΘ 1721 /Β/ 18-05-2017 ΘΑ 

- Πε πεξίπησζε απαζρφιεζεο κε ζχκβαζε αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ, ππνβάιιεηαη ε 

ζρεηηθή ζχκβαζε ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ν..   

10. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ΔΚΔ πνπ απαηηνχληαη, λα ππνβάιιεη:  

α) ζπλνπηηθφ πίλαθα ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 

 

Α/Α ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ 

ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΞΟΝΠΙΖΤΖΠ 

ΠΣΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

(ΞΙΖΟΝΠ/ΚΔΟΗΘΖΠΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ θ.ά.) 
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β) -γηα ηνπο έρνληεο έκκηζζε ζρέζε, εηήζην πίλαθα πξνζσπηθνχ (έληππν Δ4) απφ ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ΔΟΓΑΛΖ ηνπ 2020 [εάλ ν εηήζηνο πίλαθαο πξνζσπηθνχ ηνπ 2020 

δελ έρεη θαηαηεζεί, θαηαηίζεηαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο πξνζσπηθνχ ηνπ 2019]  

- αλαιπηηθέο πεξηνδηθέο δειψζεηο (ΑΞΓ),  

- παξαζηαηηθά/απνδεηθηηθά πιεξσκήο κηζζνδνζίαο (ηξαπεδηθά extraits) ζχκθσλα κε ηε 

παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Λ. 4387 ηνπ 2016 (ΦΔΘ 85 /Α /12-05-2016) θαη ηε κε 

αξηζκφ 22528/430/2017/ΦΔΘ 1721 / Β / 18-05-2017 ΘΑ. 

Πε πεξίπησζε λέσλ πξνζιήςεσλ, εληφο ηνπ 2020 ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ηα αληίζηνηρα 

έληππα αλαγγειίαο πξφζιεςεο (Δ3).  

γ) γηα πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη κε ζρέζε πνπ εμνκνηψλεηαη κε έκκηζζε εξγαζία, 

αλεμάξηεηα ηνπ ηξφπνπ πνπ ακείβνληαη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV ηεο παξνχζαο.  

δ) Γηα ηνπο ηδηνθηήηεο/εηαίξνπο/ κεηφρνπο ησλ ΘΓΒΚ 1 & ΘΓΒΚ 2, ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκηζζνχλ ηα νξηδφκελα ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VII ηεο παξνχζαο. 

 

Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία β, γ θαη δ αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα 

ππνβιεζνχλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 30/11/2019 έσο 31/01/2021. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ εγθχθιην κε αξ. πξση. 

102768/1.10.2020: Γηεπθξηληζηηθέο εξκελεπηηθέο νδεγίεο εθαξκνγήο ηεο 

εγθπθιίνπ κε αξ. πξση. 79732/27.7.2020 (ΑΓΑ: 60Τ746ΚΡΙΟ-ΤΓΘ) : «εηδηθά 

απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ πιαηζίνπ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ  γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν 

(ΔΘΡ) πξνγξακκάησλ Ππλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (ΠΔΘ)  ήηνη ηελ 

27/07/2020 θαη απνθιεηζηηθά έσο ηελ 31/12/2020 θαη κε δεδνκέλα φηη: i) 

εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19, νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

εθπαίδεπζε παξέκεηλαλ θιεηζηέο γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ii) απαηηείηαη έλα 

κεηαβαηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνζαξκνγήο ησλ παξφρσλ θαηάξηηζεο ζην λέν ζεζκηθφ 

πιαίζην, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ΔΚΔ ιακβάλεηαη ππφςε ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

30/11/2019 έσο ηελ 30/11/2020. Δπηπιένλ, νη πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα απφ ηελ 27/7/2020 έσο ηελ 30/11/2020 ζα πξνζκεηξεζνχλ σο 

απηνηειείο ΔΚΔ, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν ππνινγηζκνχ:  

-1 εξγαδφκελνο κε πιήξε απαζρφιεζε ινγίδεηαη σο 1 ΔΚΔ  

-1 εξγαδφκελνο κε κεξηθή απαζρφιεζε ινγίδεηαη σο 0,5 ΔΚΔ  

-Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε σξνκίζζηα απαζρφιεζε δηαηξνχληαη νη ψξεο εκεξήζηαο 

εξγαζίαο /8, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί ην αθξηβέο πνζνζηφ ηεο ΔΚΔ, πρ. εξγαδφκελνο 

απαζρνινχκελνο 3 ψξεο ηελ εκέξα δηαζέηεη ΔΚΔ 0,4 κεηά ηε ζηξνγγπινπνίεζε πνπ 

πξνθχπηεη σο εμήο: 3/8= 0,375, άξα 0,4. 
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Πηηο ΔΚΔ δελ πξνζκεηξνχληαη νη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηέο νη νπνίνη απαζρνινχληαη ad hoc 

ζηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

11. Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο πινπνίεζεο αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ λα θαηαζέζεη 

πίλαθα ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνίεζε ή ζηα νπνία ζπκκεηείρε θαηά ηα έηε 

2017-2020 (πξνγξακκάησλ ΠΔΘ, ηα νπνία θαηαιήγνπλ ζε πηζηνπνίεζε, ηνπιάρηζηνλ 5.000 

αλζξσπνσξψλ θαηάξηηζεο θαηά ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία). Θαη‘ αλαινγία, νη πάξνρνη 

θαηάξηηζεο πνπ ηδξχζεθαλ ην 2019 ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ πίλαθα  ησλ 

πξνγξακκάησλ ΠΔΘ πνπ πινπνίεζαλ θαη θαηαιήγνπλ ζε πηζηνπνίεζε, ή ζηα νπνία 

ζπκκεηείραλ θαηά ηα έηε 2019-2020 ηνπιάρηζηνλ 2.500 αλζξσπνσξψλ θαηάξηηζεο. 

Αληίζηνηρα, νη πάξνρνη θαηάξηηζεο πνπ ηδξχζεθαλ ην 2020 ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ 

πίλαθα  ησλ πξνγξακκάησλ ΠΔΘ πνπ πινπνίεζαλ θαη θαηαιήγνπλ ζε πηζηνπνίεζε, ή ζηα 

νπνία ζπκκεηείραλ θαηά ην έηνο 2020 ηνπιάρηζηνλ 1.250 αλζξσπνσξψλ θαηάξηηζεο. 

Δλαιιαθηηθά, ζε πεξίπησζε πνπ πάξνρνη θαηάξηηζεο πνπ ηδξχζεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία 

δηεηία (2019-2020) δελ δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ππνρξενχληαη λα 

πξνζθνκίζνπλ πίλαθα ησλ πξνγξακκάησλ ΠΔΘ πνπ θαηαιήγνπλ ζε πηζηνπνίεζε, βάζεη ηεο 

εκπεηξίαο ηνπ Γηεπζπληή Θαηάξηηζεο ηνλ νπνίν δηαζέηνπλ, ε νπνία ζα πξέπεη λα αληηζηνηρεί 

ζε 5.000 αλζξσπνψξεο θαηάξηηζεο θαηά ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία 2017-2020, ζχκθσλα κε 

ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 

 

 

Α/Α 

(1) 

 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ 

ΑΟΣΖ 

(2) 

 

ΠΛΡΝΚΖ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ 

ΔΟΓΝ 

(3) 

 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ 

ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

ΔΟΓΝ 

(απφ….έσο) 

(4) 

 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

(5) 

 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΠΛΔΗΠΦΝΟΑΠ 

ΠΡΝ ΔΟΓΝ 

(6) 

 

ΞΝΠΝΠΡΝ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

ΠΡΝ ΔΟΓΝ 

(7) 

 

ΠΡΝΗΣΔΗΝ 

ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖΠ 

(ηχπνο θαη 

εκ/λία) 

(8) 

 

φπνπ «Πηνηρείν ηεθκεξίσζεο» λνείηαη ε βεβαίσζε/πξσηφθνιιν πινπνίεζεο θπζηθνχ ή/θαη 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (επαλάγλσζην θσηναληίγξαθν).  

Πεκεηψλεηαη φηη, ζε θάζε πεξίπησζε, απαηηείηαη ε ππνβνιή ηνπ αλσηέξσ πίλαθα. 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο εκπεηξίαο πινπνίεζεο αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ 

(ζηήιε 8) γηα ηα νπνία ε ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ ήηαλ Γηθαηνχρνο, δελ απαηηείηαη ε 

πξνζθφκηζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο. Ζ επηβεβαίσζε ηεο εκπεηξίαο 

θαη ε δηαζηαχξσζε ησλ δεισζέλησλ ζα γίλεη απφ ηα αξρεία πνπ ηεξνχληαη ζηελ 

πεξεζία.   

Ζ εκπεηξία πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ηεθκαίξεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ 

ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ.  

12. πεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ν πάξνρνο θαηάξηηζεο δελ ηαπηίδεηαη 

κε ηνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο ησλ απνθνίησλ ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο πνπ ζα 

αλαιάβεη λα πινπνηήζεη, εθφζνλ θαηαζηεί κέινο ηνπ Κεηξψνπ Ξαξφρσλ ηεο Γξάζεο θαη 
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φηη δηαζέηεη αίζνπζα ΡΞΔ κε θαη΄ ειάρηζηνλ δέθα (10) Ζ/ πνπ δηαζέηνπλ ινγηζκηθφ κε 

λφκηκε άδεηα ρξήζεο, ε νπνία ζα θέξεη ηε ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ ππνγξαθή 

ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VIII. 

13. Ρεθκεξίσζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Γεληθφ Θαλνληζκφ 679/2016 

(ΔΔ) ΡΝ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΘ (Γεληθφο Θαλνληζκφο γηα ηελ Ξξνζηαζία Γεδνκέλσλ) 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V. 

 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ παξφρσλ 

θαηάξηηζεο αξρίδεη ηελ Ρξίηε 23/02/2021 θαη ψξα 12:00κκ θαη ιήγεη ηελ Ρξίηε 

02/03/2021 θαη ψξα 12:00κκ.      

 

3.4 Γεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ παξφρνπ θαηάξηηζεο - κέινπο ηνπ Κεηξψνπ 

Ξαξφρσλ 

Πηελ εηδηθή ηζηνζειίδα http://www.voucher.gov.gr, γηα θάζε πάξνρν θαηάξηηζεο κέινο ηνπ 

Κεηξψνπ ζα αλαξηψληαη νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

i. Ζ επσλπκία ηνπ. 

ii. Ν θσδηθφο πηζηνπνίεζήο ηνπ ή άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ απφ ηνλ αξκφδην θνξέα.  

iii. Ζ δηεχζπλζε θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. 

iv. Ζ Γηνηθεηηθή Ξεξηθέξεηα/Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα/Γήκνο, φπνπ πξνηίζεηαη λα παξέρεη 

θαηάξηηζε. 

Κέζσ ηεο εηδηθήο ηζηνζειίδαο ζα είλαη εθηθηή ε παξαπνκπή (link) ζηελ ηζηνζειίδα θάζε 

παξφρνπ θαηάξηηζεο, ζηελ νπνία ζα δίλνληαη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ελεκέξσζε πξνο ηνπο 

σθεινχκελνπο. 

Ρα ζηνηρεία πνπ δειψλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο δεκνζηνπνηνχληαη κε 

απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο θαη ε ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ δελ θέξεη θακία επζχλε 

γηα ηελ νξζφηεηα ή ηελ αμηνπηζηία ηνπο. 

 

3.4. Ππγθξφηεζε Κεηξψνπ παξφρσλ – Γεκνζηνπνίεζε – Γηαδηθαζία ππνβνιήο 

αληηξξήζεσλ  

Α. Ππγθξνηείηαη εηθνζακειήο (20) Δπηηξνπή ειέγρνπ εθπιήξσζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ παξφρσλ θαη ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο παξφρσλ, κε απφθαζε ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηεο ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ, πνπ 

ειέγρεη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά  ησλ δπλεηηθψλ παξφρσλ γηα ηελ εγγξαθή ηνπο  ζην 
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κεηξψν θαη εηζεγείηαη ηελ εγγξαθή ησλ δπλεηηθψλ παξφρσλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

εγγξαθήο ή ηελ απφξξηςε φζσλ αηηηνινγεκέλα δελ ηηο πιεξνχλ.  

 

Ζ Δπηηξνπή δχλαηαη λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο ή/θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πξνο 

δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ζηνηρεία έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ησλ παξφρσλ. Ρν έξγν ηεο Δπηηξνπήο ζα 

νινθιεξσζεί εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ησλ παξφρσλ. Θαηφπηλ ηνχηνπ ζπγθξνηείηαη ην πξνζσξηλφ 

κεηξψν παξφρσλ κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ 

ην νπνίν δεκνζηεχεηαη ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα (http://www.voucher.gov.gr) πξνο ελεκέξσζε 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

 

Β. Ππγθξνηείηαη ζην πνπξγείν Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ, κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Δξγαζίαο, Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηε λφκηκε 

ρξήζε Ν.Π.Ρ.Θ. κε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 12κελεο δηάξθεηαο, ηεο δηαδηθηπαθήο δηεχζπλζεο απηνχ 

θαη ησλ ελδεηθηηθψλ θσδηθψλ πξφζβαζεο ζε απηφ. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο ησλ αηηνχλησλ παξφρσλ κε ηηο πξνυπνζέζεηο, σο απηέο νξίδνληαη: α) ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΣ ηεο παξνχζαο θαη ζπκπιεξσκαηηθά β) ζηελ εγθχθιην κε αξ. πξση.79732/27-

7-2020 (ΑΓΑ:6ΤΞΤ46ΚΡΙΟ-ΘΜΓ) θαη γ) ζηελ δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην κε αξ. πξση. 

102768/1-10-2020 (ΑΓΑ:60Τ746ΚΡΙΟ-ΤΓΘ). Ξξνο ηνχην ε Δπηηξνπή ειέγρεη ηα ππνβιεζέληα 

δηθαηνινγεηηθά ησλ παξφρσλ θαηάξηηζεο πνπ αθνξνχλ ηε λφκηκε ρξήζε πιαηθφξκαο εμ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζεο, δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε απηνχ θαη ελδεηθηηθνχο θσδηθνχο πξφζβαζεο 

ζε απηφ, πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθνχλ ζην κεηξψν παξφρσλ θαη εηζεγείηαη ηελ εγγξαθή ησλ 

δπλεηηθψλ παξφρσλ θαηάξηηζεο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο σο πξνο σο άλσ 

δηθαηνινγεηηθά ή ηελ απφξξηςε φζσλ αηηηνινγεκέλα δελ ηηο πιεξνχλ. 

Ρα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο νξίδνληαη σο εμήο:  

1. Ξξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο ηνπ Ξνιίηε 

ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ, σο Ξξφεδξνο,  

2. Δθπξφζσπνο ηνπ πνπξγείνπ Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, σο Κέινο,  

3. Κέινο ΓΔΞ ΑΔΗ κε εηδηθφηεηα ζηηο ΡΞΔ, σο κέινο.   

Πηελ Δπηηξνπή δχλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ad hoc εκπεηξνγλψκνλεο 

εμεηδηθεπκέλνη ζηε ρξήζε Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηελ 

ππνβνεζήζνπλ ζην έξγν ηεο. Ζ Δπηηξνπή δχλαηαη λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο ή/θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα 

ζηνηρεία έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ησλ παξφρσλ. 

Ρν έξγν ηεο Δπηηξνπήο ζα νινθιεξσζεί εληφο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ησλ παξφρσλ. 
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Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ Δπηηξνπψλ νξίδεηαη σο εμήο: α) κέρξη ηε ιήμε ηεο δξάζεο κε 

απφθαζε ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηεο ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ, σο πξνο ηελ εηθνζακειή Δπηηξνπή ειέγρνπ 

εθπιήξσζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη β) κέρξη ηε ιήμε ηεο δξάζεο κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Δξγαζίαο, σο πξνο ηελ Ρξηκειή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

αθνξνχλ ηε λφκηκε ρξήζε Ν.Π.Ρ.Θ. κε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 12κελεο δηάξθεηαο, ηεο δηαδηθηπαθήο 

δηεχζπλζεο απηνχ θαη ησλ ελδεηθηηθψλ θσδηθψλ πξφζβαζεο ζε απηφ, αληίζηνηρα.  

 

Γ. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ησλ δχν σο άλσ Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο, ζπγθξνηείηαη ην 

πξνζσξηλφ κεηξψν παξφρσλ κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ 

πνζέζεσλ ην νπνίν δεκνζηεχεηαη ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα (http://www.voucher.gov.gr) πξνο 

ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

 

Γχλαηαη λα ππνβιεζνχλ αληηξξήζεηο εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε 

ησλ πξνζσξηλνχ Κεηξψνπ. Νη αληηξξήζεηο εμεηάδνληαη σο εμήο: i) απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ 

ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηεο ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ, ηα κέιε ηεο νπνίαο ζα 

δηαθέξνπλ κε απηά ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο παξφρσλ, αλαθνξηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

δπλεηηθψλ παξφρσλ γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζην κεηξψν, εμαηξνπκέλσλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ αθνξνχλ ηε λφκηκε ρξήζε Ν.Π.Ρ.Θ. κε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 12κελεο δηάξθεηαο, ηεο 

δηαδηθηπαθήο δηεχζπλζεο απηνχ θαη ησλ ελδεηθηηθψλ θσδηθψλ πξφζβαζεο ζε απηφ, ii) απφ 

Ρξηκειή Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Δξγαζίαο, ηα κέιε ηεο 

νπνίαο λαη κελ ζα δηαθέξνπλ κε απηά ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, αιιά ζα δηαζέηνπλ αλάινγα 

πξνζφληα κε απηά ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, αλαθνξηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά γηα 

ηε λφκηκε ρξήζε Ν.Π.Ρ.Θ. κε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 12κελεο δηάξθεηαο, ηεο δηαδηθηπαθήο 

δηεχζπλζεο απηνχ θαη ησλ ελδεηθηηθψλ θσδηθψλ πξφζβαζεο ζε απηφ.  

 Νη αληηξξήζεηο ζα θαηαηίζεληαη εγγξάθσο ζηελ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ, Θνξαή 4, Αζήλα ΡΘ 10564 κε 

ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ ππφςε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε  επηηξνπήο, ε 

νπνία απνθαίλεηαη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ επί ησλ αληηξξήζεσλ. Ζ θαζ‘  χιελ αξκφδηα 

θαηά πεξίπησζε Δπηηξνπή εμεηάδεη θαηά πξψηνλ ην εκπξφζεζκν θαη ελ ζπλερεία ην βάζηκν ησλ 

αληηξξήζεσλ, εθδίδεη δε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηελ νπνία θνηλνπνηεί κε θάζε πξφζθνξν κέζν 

ζηνλ ππνβάιινληα ηηο αληηξξήζεηο. 

 

Ζ θαζ‘ χιελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Δπηηξνπή απνθαίλεηαη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ επί 

ησλ αληηξξήζεσλ εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ελζηάζεσλ ησλ παξφρσλ. Θάζε Δπηηξνπή δχλαηαη λα δεηήζεη δηεπθξηλήζεηο απφ ηνλ 

ππνβάιινληα ηελ αληίξξεζε πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ ππνβάιινληα. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο, κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ πνπξγνχ 

Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ ζπγθξνηείηαη ην Νξηζηηθφ Κεηξψν Ξαξφρσλ θαη 

δεκνζηεχεηαη ζηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα. 
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Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ Δπηηξνπψλ νξίδεηαη σο εμήο: α) κέρξη ηε ιήμε νξίδεηαη κέρξη ηε 

ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθξφηεζεο ηνπ Νξηζηηθνχ Κεηξψνπ Ξαξφρσλ κε απφθαζε ηνπ 

Ξξντζηακέλνπ ηεο ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ, σο πξνο ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή Δμέηαζεο Αληηξξήζεσλ θαη 

β) κέρξη νξίδεηαη κέρξη ηε ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθξφηεζεο ηνπ Νξηζηηθνχ Κεηξψνπ 

Ξαξφρσλ κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Δξγαζίαο, σο πξνο ηελ Ρξηκειή Δπηηξνπή 

Δμέηαζεο Αληηξξήζεσλ, αληίζηνηρα. 

 

4. ΝΟΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΡΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ - ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝΗ OΟΝΗ 

4.1.  Αληηθείκελν ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο  

Ρν αληηθείκελν ηεο δξάζεο, θαζψο θαη ηα αληηθείκελα θαηάξηηζεο έρνπλ νξηζηεί ζηα θεθάιαηα 

1.2.1 θαη 1.2.2. αληίζηνηρα. 

Ζ θαηάξηηζε είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ελαιιαθηηθά θαη εμ απνζηάζεσο, ιφγσ ησλ ελ 

εμειίμεη εηδηθψλ πεξηζηάζεσλ εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19, νη νπνίεο απαηηνχλ 

θνηλσληθή απνζηαζηνπνίεζε θαη θαηφπηλ ζρεηηθψλ αλαθνηλψζεσλ πνπ ζα εθδίδεη ε Δ ΔΓ ΔΠΞΑ 

ΑΞΘΝ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θαη‘ αξκνδηφηεηα νδεγίεο. 

Κε Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ ζα θαζνξηζηνχλ νη εηδηθφηεξνη 

φξνη δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ θιπ ηεο εμ απνζηάζεσο πινπνίεζεο ηεο ζεσξεηηθήο 

θαηάξηηζεο, ζχκθσλα κε ην «Ξιαίζην πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν (ΔΘΡ) πξνγξακκάησλ 

Ππλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (ΠΔΘ) θαη εηδηθφηεξα ηελ παξ. γ: Δηδηθνί φξνη 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο εμ Απνζηάζεσο Ζιεθηξνληθήο Θαηάξηηζεο (‗Ρειεθαηάξηηζεο‘) θαη 

Κηθηήο Θαηάξηηζεο / Κάζεζεο (Blended Learning), παξ. γ.2. ινπνίεζε (ΑΓΑ: 6ΤΞΤ46ΚΡΙΟ-

ΘΜΓ). 

4.2.  Ξεξηερφκελν πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο – Ρερληθέο εθπαίδεπζεο 

Θάζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο πξέπεη λα θαιχπηεη ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν πνπ είλαη 

δεζκεπηηθφ θαη πεξηνξηζηηθφ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, θαζψο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φξνπο, 

φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην παξφλ θεθάιαην. 

Θάζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο πεξηιακβάλεη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ «νξηδφληηεο θαη 

εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η). 

Θάζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο θαη 

ηηο ηερληθέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, επηδηψθνληαο ηδίσο ην ζπλδπαζκφ ηεο ζεσξίαο κε ηελ 

πξάμε, ηε ζχλδεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηάξηηζεο κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

θαηαξηηδνκέλσλ, ηελ αλάπηπμε θξηηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο, ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ. Νη νξηδφληηεο εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο-Βαζηθέο αξρέο εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πγεία 

αζθάιεηα θιπ-δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε αίζνπζεο ζεσξίαο. 
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Ρν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν ζα είλαη ζχκθσλν κε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ζα βξίζθεηαη 

αλαξηεκέλν ζην Ξ.Π. ΓΗΝΦΑΛΡΝΠ, ζα έρεη ζπλάθεηα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο ηνπ θάζε 

πξνγξάκκαηνο θαη ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο. Πηε ζπλέρεηα ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα αλαπαξάγεηαη θαη ζα δηαηίζεηαη απφ ηνλ πάξνρν ζηνπο σθεινχκελνπο. 

 

Δθφζνλ πξαγκαηνπνηείηαη εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζε, ρνξεγείηαη ζηνπο σθεινχκελνπο 

πξφζβαζε ζε ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η ηεο παξνχζαο. Δπηπιένλ ηνπ ςεθηαθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν ζα αλαξηεζεί ζην Ξ.Π. ΓΗΝΦΑΛΡΝΠ θαη ζα είλαη πξνζβάζηκν 

ζηνπο παξφρνπο θαηάξηηζεο, ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ηειεπηαίνπο λα δηαλέκνπλ 

ζηνπο σθεινχκελνπο επηπξφζζεην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ππνρξεσηηθά ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ ηεο 

παξνχζαο. Ν έιεγρνο ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ επηπξφζζεηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηηο θαηά 

ηα παξαπάλσ ηηζέκελεο πξνδηαγξαθέο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί κε Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Δξγαζίαο. 

  

Νη εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο ζε Ρ.Ξ.Δ ζα πξέπεη λα πινπνηνχληαη ζε αδεηνδνηεκέλεο 

αίζνπζεο πιεξνθνξηθήο, πιελ ηεο πεξίπησζεο ελνηθίαζεο/παξαρψξεζεο 

ιεηηνπξγνχλησλ ζρνιείσλ. Νη νξηδφληηεο εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο - Βαζηθέο αξρέο 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πγεία αζθάιεηα  θιπ - δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε αίζνπζεο 

ζεσξίαο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ρξήζε Ζ/, ζα πξέπεη  ζε θάζε εθπαηδεπφκελν ζα 

αληηζηνηρεί έλαο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο λφκηκεο άδεηεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηάξηηζεο ή ινγηζκηθφ γηα ην νπνίν δελ απαηηείηαη άδεηα 

ρξήζεο (ειεχζεξν ινγηζκηθφ/ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα) κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απνηειεί ην 

ινγηζκηθφ εθκάζεζεο γηα ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαηάξηηζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηε δνκή ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία αίζνπζα Ρ.Ξ.Δ. κε θαη‘ 

ειάρηζηνλ δέθα (10) Ζ/, πνπ δηαζέηνπλ ινγηζκηθφ κε λφκηκε άδεηα ρξήζεο. 

4.3.   Ππγθξφηεζε Ρκεκάησλ/Ξξνγξακκάησλ Θαηάξηηζεο  

Νη πάξνρνη θαηάξηηζεο  ζα ζπγθξνηήζνπλ ρσξηζηά ηκήκαηα θαηάξηηζεο γηα θάζε εηδηθφηεηα. 

Πε  θάζε  ηκήκα  ζεσξεηηθήο  θαηάξηηζεο  επηηξέπεηαη κφλν θαη‘ εμαίξεζε φπσο νξίδεηαη 

παξαθάησ λα  ζπκκεηέρνπλ  εθηφο  ησλ Υθεινπκέλσλ ηνπ Κεηξψνπ, ηξίηα θπζηθά πξφζσπα, 

κε δηθαηνχρνη επηηαγήο θαηάξηηζεο. 
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Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ σθεινπκέλσλ ζε θάζε ηκήκα θαηάξηηζεο θαηά ηελ έλαξμε απηνχ 

πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 άηνκα θαη λα κελ ππεξβαίλεη ηα 25 άηνκα.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, δελ επηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία κεηθηψλ ηκεκάησλ κε 

σθεινχκελνπο άιισλ πξνζθιήζεσλ/πξάμεσλ.  

 

Δμαηξεηηθά θαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο αλάξηεζεο επηθαηξνπνηεκέλνπ Κεηξψνπ Υθεινπκέλσλ 

ηεο Γξάζεο θαη εθφζνλ δελ ζπκπιεξψλεηαη ην ειάρηζην φξην ηνπ αξηζκνχ ησλ 5 

σθεινπκέλσλ γηα ηελ έλαξμε ηνπ Ρκήκαηνο θαηάξηηζεο, ηφηε ηζρχεη φηη ζε θάζε ηκήκα 

θαηάξηηζεο κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ εθηφο απφ ηνπο Υθεινχκελνπο θαη άιινη θαηαξηηδφκελνη.  

 

ΞΟΝΠΝΣΖ: Ζ θαηάξηηζε πινπνηείηαη εληφο ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο 

απαζρφιεζεο θάζε σθεινχκελνπ. 

 

4.4.  Δθπαηδεπηέο θαηάξηηζεο 

Α. Ζ θαηάξηηζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη  ζην 

Κεηξψν Ξηζηνπνηεκέλσλ Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ ηνπ Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ., ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4115/2013 (Α΄ 24), κε πηζηνπνίεζε εθπαηδεπηηθήο επάξθεηαο ζε 

ζεκαηηθφ αληηθείκελν ζπλαθέο κε απηφ πνπ θαινχληαη λα δηδάμνπλ. Ξαξνρή ππεξεζηψλ 

θαηάξηηζεο ζε Θ.Γ.Β.Κ., απφ εθπαηδεπηέο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηελ πηζηνπνίεζε εθπαηδεπηηθήο 

επάξθεηαο, επηηξέπεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηή ε εμεχξεζε πηζηνπνηεκέλσλ 

εθπαηδεπηψλ, χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ. ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 54 

ηνπ λ. 4763/2020 (ΦΔΘ Α/254). 

    Πχκθσλα κε ηελ κε αξηζ. πξση. 336/20/12-10-2018 (ΦΔΘ 1345/19-04-2019) 

Απφθαζε ηνπ ΓΠ ηνπ ΔΝΞΞΔΞ κε ηίηιν «Όξνη θαη Ξξνυπνζέζεηο θαηάξηηζεο θαη 

ηήξεζεο ησλ Κεηξψσλ ηνπ ΔΝΞΞΔΞ θαζψο θαη δπλαηφηεηα ηήξεζεο επηπιένλ 

Κεηξψσλ ηνπ άξζ. 21 ηνπ Λ. 4115/2013 (ΦΔΘ Α΄/24/30-01-2013), νξίδεηαη φηη: 

 

    Πηνλ ΔΝΞΞΔΞ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 4115/2013 

(Α΄24) ηεξείηαη ην Κεηξψν Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ, ην νπνίν ηεξείηαη ζηε 

Γηεχζπλζε Αδεηνδφηεζεο Ξαξφρσλ δηα βίνπ Κάζεζεο. Πην άξζξν 4 αλαθέξεηαη:  

Κεηξψν Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ 

Κε επηκέιεηα ηνπ ηκήκαηνο Δθπαηδεπηηθνχ Ξιαηζίνπ ηεο Γηεχζπλζεο Αδεηνδφηεζεο Ξαξφρσλ 

Γηα Βίνπ Κάζεζεο, ζην κεηξψν εληάζζνληαη: 

α. νη επηηπρφληεο θαη επηηπρνχζεο ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, κεηά 

ηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ. γηα ηελ επηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

β. εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ, θάηνρνη πηπρίνπ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ή ηε Γηα 

Βίνπ Κάζεζε ή ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ή ηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη 
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εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή απφ Ίδξπκα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή απφ 

αληίζηνηρα αλαγλσξηζκέλα Ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο, νη νπνίνη ζην πιαίζην ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο ζρεδίαζαλ, αλέιπζαλ ή θαη πινπνίεζαλ Κηθξνδηδαζθαιίεο. 

γ. Όζνη έρνπλ πηζηνπνηεζεί θαη πηζηνπνηνχληαη σο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ απφ ηελ έλαξμε 

εθαξκνγήο θαη κε βάζε ηελ ΓΞ/20082/2012 πνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΘ Β‘ 2844/23-10-

2012), σο εθάζηνηε ηζρχεη. 

Ν ΔΝΞΞΔΞ ηεξεί ζρεηηθφ κεηξψν θαη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

είλαη αλεξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα (www.eoppep.gr). 

 

Β. Νη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλάθεηα κε ηηο αληίζηνηρεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζα 

δηδάμνπλ ζχκθσλα κε ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ΔΝΞΞΔΞ. 

 

Νη Ξάξνρνη ζα ελεκεξσζνχλ αλαιπηηθά γηα ηα ΠΡΔΞ ησλ εθπαηδεπηψλ αλά εθπαηδεπηηθή 

ελφηεηα ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο κέζσ ηεο εηδηθήο ηζηνζειίδαο. 

Γ. Αληηθαηάζηαζε εθπαηδεπηή επηηξέπεηαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαηάξηηζεο κε εθπαηδεπηή αληίζηνηρσλ πξνζφλησλ θαη θαηφπηλ ελεκέξσζεο ηεο ΔΓ ΔΠΞΑ 

ΑΞΘΝ.  

Γ. Δθπαηδεπηέο πνπ ε θχξηα απαζρφιεζή ηνπο είλαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζνπλ ηελ απαηηνχκελε απφ ην άξζξν 31 ηνπ λ.3528/2007 άδεηα θαηάξηηζεο 

ηδησηηθνχ έξγνπ πνπ εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ θνξέα ηνπο. 

Αμηνπνίεζε εθπαηδεπηψλ ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο εθηφο ησλ πηζηνπνηεκέλσλ επηηξέπεηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ δελ είλαη δπλαηή ε εμεχξεζή ηνπο, κεηά απφ πιήξσο ηεθκεξησκέλε 

πξφηαζε θαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ΔΝΞΞΔΞ. 

 

Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηέο, ζηηο νπνίεο 

αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, 

ηδίσο δε ην χςνο ηεο ακνηβήο ηνπο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηεο, ν αξηζκφο ησλ 

δηδαθηηθψλ σξψλ, ην δηάζηεκα ζπλεξγαζίαο, ε σξηαία απνδεκίσζε, ε θαηαβνιή 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ε θαηαβνιή ησλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο, εθφζνλ είλαη 

απαξαίηεην, θαζψο θαη ηπρφλ άιινη φξνη ζπλεξγαζίαο.  

Ν πίλαθαο ησλ εθπαηδεπηψλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ πάξνρν 

θαηάξηηζεο, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην σξνιφγην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν δεκνζηεχεηαη 

απφ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα http://www.voucher.gov.gr καδί κε ηε 

Γήισζε Έλαξμεο Ρκήκαηνο/Ξξνγξάκκαηνο Θαηάξηηζεο. 

4.5. Γηάξθεηα – Ώξεο ιεηηνπξγίαο Ρκήκαηνο/Ξξνγξάκκαηνο Θαηάξηηζεο 

Ζ δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο αλέξρεηαη απφ 120 έσο 150 ψξεο, αλαιφγσο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

θαηάξηηζεο.  

http://www.voucher.gov.gr/
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Ζ θαηάξηηζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί έσο ηελ 31-05-2021 θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ηνπ 

νθηακήλνπ ηεο απαζρφιεζεο ζε ζπλερφκελεο εκέξεο. Ζ εκεξήζηα δηάξθεηα ηεο 

θαηάξηηζεο ζα είλαη απφ έμη (6) έσο νθηψ (8) ψξεο. Ζ θαηαιεθηηθή ψξα θαηάξηηζεο δε ζα 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 22:00. 

Πε φια ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα 

δηαιείκκαηα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη πάξνρνη πινπνηνχλ πξφγξακκα κεηά ηηο 16.00, ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ηελ έγγξαθε ζχκθσλε γλψκε ησλ σθεινπκέλσλ. 

 

Νη πξνζεζκίεο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη γηα αληηθεηκεληθά 

δηθαηνινγεκέλνπο ιφγνπο κε κνλνκεξή απφθαζε ηεο ΔΓ ΔΠΞΑ ΑΞΘΝ, πνπ ζα αλαθνηλψλεηαη 

ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα (http://www.voucher.gov.gr). 

Ρν ηκήκα θαηάξηηζεο δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη αζπλέρεηεο. Κπνξεί λα δηαθφπηεηαη ζηηο  θαηά 

ηηο επίζεκεο αξγίεο ηνπ έηνπο ή/θαη ζε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο (θπζηθέο θαηαζηξνθέο 

θιπ.), κε απαξαίηεηε ελεκέξσζε κέζσ ηεο εηδηθήο ηζηνζειίδαο www.voucher.gov.gr.  

Πε πεξηπηψζεηο πνπ ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ππνρξενχηαη λα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ηκήκαηνο γηα ζπλερέο δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ππνρξενχηαη 

λα ππνβάιεη αηηηνινγεκέλν αίηεκα πξνο ηελ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ κέζσ ηεο εηδηθήο ηζηνζειίδαο. 

 

 

4.6. πνρξεψζεηο θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο θαηάξηηζεο 

4.6.1. πνρξεψζεηο παξφρσλ θαηάξηηζεο 

Θαηά ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ηεο παξνχζαο, νη πάξνρνη θαηάξηηζεο 

ρνξεγνχλ ππνρξεσηηθά ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο: 

Α.  Ρν απαηηνχκελν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, πνπ θαιχπηεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο ηεο 

θαηάξηηζεο. Ρν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζην Ξ.Π. ΓΗΝΦΑΛΡΝΠ 

θαη ζα αλαπαξάγεηαη θαη ζα δηαηίζεηαη απφ ηνλ πάξνρν ζηνπο σθεινχκελνπο. 

Δθφζνλ ελεξγνπνηεζεί ε εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο, ρνξεγείηαη ζηνπο σθεινχκελνπο πξφζβαζε ζην 

ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζην Ξ.Π. ΓΗΝΓΑΛΡΝΠ.  

Δθφζνλ νη πάξνρνη επηζπκνχλ λα δηαλείκνπλ επηπξφζζεην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ, ππνρξενχληαη λα ην θαηαζέζνπλ ζηελ πεξεζία, πξνο έιεγρν ζχκθσλα κε  ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα νξηζηνχλ ζηελ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ. 

Θα πξέπεη επίζεο λα δηαλέκεηαη ζηελ έλαξμε θάζε ζεκαηηθήο ελφηεηαο. 
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Πε πεξίπησζε σθεινχκελνπ κε αλαπεξία, ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα 

κεξηκλήζεη ψζηε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ λα πξνζθέξεηαη θαη ζε πξνζβάζηκεο κνξθέο 

(CDs, DVDs, εθηππψζεηο ζε γξαθή Braille γηα ηνπο ηπθινχο θαη ηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο  

B.  Δδέζκαηα θαη αλαςπθηηθά/ρπκνχο/θαθέδεο/ηεκάρην/αλά εκέξα /αλά θαηαξηηδφκελν 

— Νη πάξνρνη θαηάξηηζεο ππνρξενχληαη ζε ηήξεζε δηαθξηηήο ινγηζηηθήο θσδηθνπνίεζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζηε δξάζε, ζχκθσλα κε ην αξ. 125 (πεξ. 

β) ηνπ Θαλ. ΔΘ 1303/2013.  

— Νη πάξνρνη θαηάξηηζεο ζα εθδίδνπλ εκεξήζηα βεβαίσζε παξνπζίαο σθεινχκελνπ ζηελ 

θαηάξηηζε, ηελ νπνία ζα απνζηέιινπλ ζηνλ επηβιέπνληα θνξέα πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ν 

θάζε σθεινχκελνο εληφο ηεο ίδηαο εκέξαο ή θαη ζε πεξίπησζε απνγεπκαηηλψλ ηκεκάησλ 

κέρξη  12.00κκ ηεο επφκελεο. 

— Νη πάξνρνη θαηάξηηζεο ππνρξενχληαη λα απνζηέιινπλ ζηνλ επηβιέπνληα θνξέα ηα 

παξνπζηνιφγηα ησλ σθεινπκέλσλ κε ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο θαη ζε 

πεξίπησζε απνγεπκαηηλψλ ηκεκάησλ μζχρι 12.00κκ ηεο επφκελεο. 

— Νη πάξνρνη θαηάξηηζεο ππνρξενχληαη λα δηαηεξνχλ ηηο δχν δεισζείζεο ΔΚΔ θαζ‘ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. 

— Ν πάξνρνο ππνρξενχηαη ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο, λα αλαξηήζεη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ πνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ κε ηελ νλνκαζία «ΔΟΓΑΛΖ», ιίζηα κε ηα νλφκαηα 

ησλ σθεινπκέλσλ. 

— Νη πάξνρνη θαηάξηηζεο ππνρξενχληαη  λα  ζπκπιεξψλνπλ  θαη  λα  ππνβάινπλ  

ειεθηξνληθά  ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ 

πνζέζεσλ κε ηελ νλνκαζία «ΔΟΓΑΛΖ», ην πξνβιεπφκελν έληππν, Έληππν 3.2 πνπ 

αθνξά ζηελ Αλαγγειία Έλαξμεο/Κεηαβνιψλ Θεσξεηηθήο Θαηάξηηζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην ΦΔΘ 2401/Β/22.06.2018 φπσο ηζρχεη. 

— νη Ξάξνρνη θαηάξηηζεο ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ ηηο ακνηβέο ησλ εθπαηδεπηψλ ην 

αξγφηεξν εληφο ελφο κελφο απφ ηε ιήμε ηεο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. 

 

4.6.2. πνρξεψζεηο Υθεινπκέλσλ 

Ν σθεινχκελνο ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο κε ηελ 

απαηηνχκελε επηκέιεηα θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο. Δπίζεο, 

ππνρξενχηαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο ηερληθέο θαη κεζφδνπο εθπαίδεπζεο, πνπ 
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αθνινπζνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο, ν 

σθεινχκελνο δελ πξνζέξρεηαη ζηε ζέζε απαζρφιεζήο ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ 

ππνγξάθεη ην παξνπζηνιφγην απαζρφιεζεο, παξά κφλν ην παξνπζηνιφγην ηεο 

θαηάξηηζεο.   

Ρν επηηξεπφκελν φξην απνπζηψλ ησλ σθεινπκέλσλ θαηά ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο 

θαηάξηηζεο αλέξρεηαη ζην 10% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο θαηάξηηζεο. Θαη‘ εμαίξεζε, ην 

επηηξεπφκελν φξην απνπζηψλ θαηά ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο αλέξρεηαη ζην 20% 

ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο θαηάξηηζεο απνθιεηζηηθά εάλ: 

—έρεη λνζειεία ζε λνζνθνκείν θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (ε νπνία 

απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ λνζνθνκείνπ ζην νπνίν λνζειεχηεθε) ή 

γλσκάηεπζε Γηεπζπληή θιηληθήο Λνζνθνκείνπ κε ηελ νπνία ζπληζηάηαη λα παξακείλεη 

θιηλήξεο. Ρελ σο άλσ βεβαίσζε ή γλσκάηεπζε ν σθεινχκελνο ππνρξενχηαη λα 

πξνζθνκίζεη άκεζα ζηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο. 

—δηαλχεη πεξίνδν εγθπκνζχλεο ή ινρείαο, θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Πηελ πεξίπησζε απηή, ε σθεινχκελε ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη άκεζα ζηνλ πάξνρν 

θαηάξηηζεο ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ λνζνθνκείνπ ή ηνπ αξκφδηνπ ηαηξνχ.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη εκέξεο απνπζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο δελ είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο, αιιά ππνινγίδνληαη ζην ζχλνιν ησλ επηηξεπφκελσλ απνπζηψλ θαη 

αδεηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε αi) ηεο παξαγξάθνπ 11.2 ηνπ θεθαιαίνπ 11 ηεο 

ππ΄αξηζκ.4/2020 Γεκφζηαο Ξξφζθιεζεο ηνπ ΝΑΔΓ. (π.ρ φηαλ ρνξεγείηαη αλαξξσηηθή άδεηα 

θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ επηβιέπνληα θνξέα, ν σθεινχκελνο δελ κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηηο 

εκέξεο απηέο πξφγξακκα θαηάξηηζεο). Πεκεηψλεηαη φηη ε εκέξα θαηάξηηζεο ινγίδεηαη σο 

εκέξα απαζρφιεζεο. 

Πε πεξίπησζε πνπ σθεινχκελνο ππεξβεί ην παξαπάλσ φξην αδηθαηνιφγεηα, δηαθφπηεη 

ππνρξεσηηθά ηελ θαηάξηηζε θαη ν πάξνρνο ελεκεξψλεη ηνλ Δπηβιέπνληα Φνξέα. Πε 

πεξίπησζε πνπ ν σθεινχκελνο δελ έρεη παξνπζηαζηεί ζηε ζέζε ηεο απαζρφιεζήο ηνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο ηνπ απφ ηελ θαηάξηηζε, εθαξκφδνληαη φζα 

νξίδνληαη ζηελ παξ. 10.17 ηνπ θεθ. 10 ηεο κε αξηζκ. 4/2020 Γεκφζηαο Ξξφζθιεζεο. 

Ν Δπηβιέπσλ Φνξέαο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ Γηθαηνχρν. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο έρνπλ νη σθεινχκελνη πνπ ζα έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

ηνπιάρηζηνλ 108 ψξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ή ηνπιάρηζηνλ 96 ψξεο ζε πεξίπησζε 

σθεινπκέλσλ πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ 

απνδεδεηγκέλε αλαξξσηηθή άδεηα ή λνζειεία ζε λνζνθνκείν, εγθπκνλνχζεο γπλαίθεο, 

θαζψο θαη γπλαίθεο πνπ δηαλχνπλ πεξίνδν ινρείαο (ππνρξεσηηθή βεβαίσζε λνζνθνκείνπ).
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5. ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΓΛΥΠΔΥΛ ΘΑΗ ΓΔΜΗΝΡΖΡΥΛ ΠΔ ΡΞΔ 

Ζ δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ σθεινπκέλσλ ζα 

νξγαλψλεηαη κε βάζε ην ηζρχνλ Δζληθφ ή Δπξσπατθφ ζεζκηθφ πιαίζην.  

 

5.1. Φνξείο πηζηνπνίεζεο  

Ζ  πηζηνπνίεζε ζα δηελεξγεζεί απφ Φνξείο Ξηζηνπνίεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

Διιάδα ή/θαη δηεζλψο θαη νη νπνίνη είηε είλαη δηαπηζηεπκέλνη ζχκθσλα κε ην Ξξφηππν ISO/IEC 

17024, είηε είλαη πηζηνπνηεκέλνη βάζεη ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ λα ρνξεγνχλ 

πηζηνπνηεηηθά ή απφ εηαηξείεο ινγηζκηθνχ νη νπνίεο παξέρνπλ ζρεηηθέο πηζηνπνηήζεηο γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο. 

 

5.2. ινπνίεζε ηεο Ξηζηνπνίεζεο   

Α.  Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο έρεη ππνρξέσζε λα κεξηκλήζεη γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ Υθεινπκέλσλ 

ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο γηα φινπο ηνπο σθεινχκελνπο πνπ νινθιήξσζαλ ηε 

ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο. Νη εμεηάζεηο απηέο ζα επαλαιεθζνχλ 

ππνρξεσηηθά κία θνξά εθ‘ φζνλ ν σθεινχκελνο ζε πεξίπησζε απνηπρίαο επηζπκεί λα 

εμεηαζηεί γηα δεχηεξε θνξά ή αδπλαηεί λα ζπκκεηάζρεη θαηά ηελ πξψηε εμέηαζε. 

 

Β.  Ζ ζπκκεηνρή ησλ σθεινπκέλσλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο είλαη ππνρξεσηηθή γηα κία 

θνξά (αλεμαξηήησο επηηπρίαο). Θαη‘ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε κε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο γηα απνδεδεηγκέλνπο ιφγνπο πγείαο ή αλσηέξαο βίαο (θπζηθέο θαηαζηξνθέο 

θιπ.). Πηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηνχλ εθ λένπ νη εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο. 

 

Γ.  Νη εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο θαη νη επαλεμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ην 

αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεσξεηηθήο 

θαηάξηηζεο. 

 

Γ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ν πάξνρνο θαηάξηηζεο νθείιεη λα ππνγξάςεη ζχκβαζε κε Φνξέα 

Ξηζηνπνίεζεο δεμηνηήησλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα ή/θαη δηεζλψο θαη ν νπνίνο 

είηε είλαη δηαπηζηεπκέλνο ζχκθσλα κε ην Ξξφηππν ISO/IEC17024 είηε είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο βάζεη ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Ζ ζχκβαζε ζα πεξηιακβάλεη ην 

πξφηππν πηζηνπνίεζεο, ην αληηθείκελν ηεο πηζηνπνίεζεο, ην θφζηνο πηζηνπνίεζεο, ηε 

δηαδηθαζία δηελέξγεηαο εμεηάζεσλ, ην ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο απηψλ, ηνλ ηξφπν 
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θαζνξηζκνχ ησλ ζεκάησλ ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο  αμηνιφγεζεο ησλ Υθεινπκέλσλ, ηνλ 

αξηζκφ ησλ Υθεινπκέλσλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηηο εμεηάζεηο, ηνλ ηφπν φπνπ ζα 

δηεμαρζεί ε πηζηνπνίεζε θαη ην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ. Νη ζπκβάζεηο δηαηεξνχληαη 

ππνρξεσηηθά ζην αξρείν ηνπ Ξαξφρνπ θαηάξηηζεο θαη' ειάρηζηνλ κέρξη ηελ απνπιεξσκή 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ ΔΞ ΑΛΑΓΔΓΒΚ θαη πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζε πεξίπησζε ειέγρνπ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΣ. 

 

5.3. Ξηζηνπνηεηηθφ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ/Βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζε εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο/Βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο πξνγξάκκαηνο 

Α.  Πε θάζε σθεινχκελν πνπ ζα νινθιεξψζεη επηηπρψο ηηο εμεηάζεηο ή επαλεμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθαζίζεη λα ζπκκεηάζρεη ζηηο επαλεμεηάζεηο) 

ρνξεγείηαη απφ ηνλ νηθείν θνξέα πηζηνπνίεζεο πηζηνπνηεηηθφ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. 

 

Β. Πε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ σθεινπκέλνπ ρνξεγείηαη απφ ην Φνξέα πηζηνπνίεζεο 

βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο, ε νπνία θέξεη ην φλνκα ηνπ 

θαηαξηηζζέληνο θαη ηηο εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε 

(κία ή δχν θνξέο). 

 

Γ. Ν πάξνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρνξεγήζεη ζε φζνπο σθεινχκελνπο νινθιήξσζαλ ην 

ηκήκα θαηάξηηζεο βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. 

 

5.4. πνρξεψζεηο  Υθεινπκέλσλ θαη Ξαξφρσλ 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν Υθεινχκελνο:    

1 . ππεξβεί ην επηηξεπφκελν φξην απνπζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4.6.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο 

παξνχζαο Ξξφζθιεζεο, 

Πε πεξίπησζε πνπ o σθεινχκελνο ππεξβεί ην παξαπάλσ φξην αδηθαηνιφγεηα, δηαθφπηεη 

ππνρξεσηηθά ηελ θαηάξηηζε θαη ν Ξάξνρνο ελεκεξψλεη ηνλ Δπηβιέπνληα Φνξέα. Αλ ν 

σθεινχκελνο δελ έρεη παξνπζηαζηεί ζηε ζέζε ηεο απαζρφιεζήο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο ηνπ απφ ηελ θαηάξηηζε, εθαξκφδνληαη φζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 

10.17 ηνπ θεθ. 10 ηεο κε αξηζ. 4/2020 Γεκφζηαο Ξξφζθιεζεο. Ρέινο, θαηαβάιιεηαη ζηνλ 

Ξάξνρν ακνηβή φπσο νξίδεηαη ζην θεθ. 8. 

 

 

2 . δηαθφςεη ηελ θαηάξηηζε (ε δηαθνπή αθνξά ζε ιφγνπο πγείαο/αλσηέξαο βίαο ή κε), 

θαηαβάιιεηαη ζηνλ Ξάξνρν ακνηβή φπσο νξίδεηαη ζην θεθ. 8. Ν πάξνρνο ελεκεξψλεη 

ζρεηηθά ηνλ Δπηβιέπνληα θνξέα.  Αλ ν σθεινχκελνο δελ έρεη παξνπζηαζηεί ζηε ζέζε ηεο 
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απαζρφιεζήο ηνπ θαηά ηελ εκέξα αλαηηηνιφγεηεο δηαθνπήο ηεο θαηάξηηζεο θαη έπεηηα, 

εθαξκφδνληαη φζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 10.17 ηνπ θεθ. 10 ηεο κε αξηζ. 4/2020 Γεκφζηαο 

Ξξφζθιεζεο. 

 

 

Πηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ν Δπηβιέπσλ Φνξέαο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνλ Γηθαηνχρν. 
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6. ΠΠΡΖΚΑ ΔΞΗΡΑΓΥΛ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ (TRAINING VOUCHER) 
ΝΟΝΗ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 

6.1.  Γεληθνί θαλφλεο 

Ζ παξνχζα δξάζε πινπνηείηαη κε ην ζχζηεκα ησλ επηηαγψλ θαηάξηηζεο (training voucher),  

αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο παξνρήο θαη δηαρείξηζεο ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο θαη 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο άκεζα σθεινχκελνπο λα 

ιακβάλνπλ ππεξεζίεο θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο απφ ηνπο παξφρνπο θαηάξηηζεο - κέιε 

ηνπ Κεηξψνπ Ξαξφρσλ ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλεο κνλάδεο ηηκνιφγεζεο 

ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ.  

Ζ ρξήζε ηνπ αλσηέξσ κνληέινπ παξνρήο ππεξεζηψλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

σθεινχκελνπο λα επηιέγνπλ νη ίδηνη ην θνξέα απφ ηνλ νπνίν ζα ιακβάλνπλ 

ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο  απφ ην κεηξψν παξφρσλ θαηάξηηζεο πνπ ζα 

ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.   

Νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πινπνίεζεο, αμηνιφγεζεο θαη πιεξσκήο ησλ ππεξεζηψλ κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο ρνξήγεζεο επηηαγήο θαηάξηηζεο (training voucher) θαζνξίδνληαη ζηα 

θεθάιαηα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.  

6.2.  Δπηηαγή Θαηάξηηζεο (training voucher)  

6.2.1.  Πηνηρεία θαη Νηθνλνκηθή αμία ηεο Δπηηαγήο Θαηάξηηζεο  

Ζ Δπηηαγή θαηάξηηζεο ελζσκαηψλεη  ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή αμία, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ 

ηελ αληαιιαγή ηεο κε ππεξεζίεο θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ ζηνπο 

σθεινχκελνπο απφ ηα κέιε ηνπ Κεηξψνπ Ξαξφρσλ, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.  

Ζ νηθνλνκηθή αμία θάζε επηηαγήο θαηάξηηζεο απνηειεί ηελ ακνηβή ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο, σο 

κνλαδηθφ αληάιιαγκα γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζηνλ σθεινχκελν θάηνρφ ηεο, ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο δε δηθαηνχηαη λα επηδηψμεη, λα αλαδεηήζεη ή λα ιάβεη ακνηβή ππφ 

άιινπο φξνπο νχηε νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ή απνδεκίσζε γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

απηψλ. 

 

6.2.2.  πεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ επηηαγή θαηάξηηζεο 

Ζ αμία ηεο επηηαγήο θαηάξηηζεο, απνηειεί ην κνλαδηθφ αληάιιαγκα πνπ ζα θαηαβιεζεί ζηνλ 

πάξνρν θαηάξηηζεο γηα ηελ παξνρή πξνο ηνλ σθεινχκελν ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο, θαη 

πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη πεξηιακβάλεη φιεο αλεμαηξέησο ηηο επηιέμηκεο 

δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ απηφλ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη ηδίσο ην θφζηνο: 

—Ρσλ ακνηβψλ ησλ εθπαηδεπηψλ κε ηνπο νπνίνπο ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ζα ζπκβιεζεί γηα 

ηελ παξνρή ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ησλ ηπρφλ 

ΑΔΑ: 6ΤΡΠ46ΜΤΛΚ-ΛΕΣ



 
 48 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπο. 

ηελ παξνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηνπ ζπλφινπ ηνπ νπνίνπ ν πάξνρνο θαηάξηηζεο 

νθείιεη λα δηαζθαιίζεη ηελ χπαξμε θαη λα ην ρνξεγήζεη ζηνπο σθεινχκελνπο θαηά ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη εθείλνπ πνπ είλαη ζε πξνζβάζηκεο κνξθέο 

(CDs, DVDs, εθηππψζεηο ζε γξαθή Braille) ζηελ πεξίπησζε σθεινπκέλσλ κε αλαπεξία, 

—ηελ παξνρή αλαςπθηηθψλ/εδεζκάησλ/θαθέ απφ ηνλ πάξνρν πξνο ηνπο σθεινχκελνπο, 

—ηελ ακνηβή ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ηελ παξνρή δηεξκελείαο 

ζηελ Διιεληθή Λνεκαηηθή Γιψζζα ζηελ πεξίπησζε θαηάξηηζεο θσθψλ ή βαξήθνσλ 

σθεινπκέλσλ. 

—ηεο Ακνηβήο γηα ρξήζε Νινθιεξσκέλνπ Ππζηήκαηνο Ρειεθαηάξηηζεο 

—ηεο Ακνηβήο γηα ρξήζε Νινθιεξσκέλνπ Ππζηήκαηνο Γηνηθεηηθήο πνζηήξημεο 

—ηεο Ακνηβήο ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε αδεηνδνηεκέλε δνκή/ακνηβή ζην πιαίζην κίζζσζεο 

αίζνπζαο ζε ιεηηνπξγνχληα ζρνιεία. 

 

6.2.3.  Δλεξγνπνίεζε επηηαγήο θαηάξηηζεο– Ηζρχο ηεο Δπηηαγήο 

Νη σθεινχκελνη ζα πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο επηηαγήο 

θαηάξηηζεο εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζα νξίζεη ε ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ θαη ζα 

αλαθνηλσζεί ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα.Νη πξνζεζκίεο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 

κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη γηα αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλνπο ιφγνπο κε κνλνκεξή 

απφθαζε ηεο ΔΓ ΔΠΞΑ ΑΞΘΝ, πνπ ζα αλαθνηλψλεηαη ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα 

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

Θάζε σθεινχκελνο ππνρξενχηαη, κέζα ζην ρξφλν ηζρχνο ηεο επηηαγήο θαηάξηηζεο, λα 

επηιέμεη κέζσ ηεο εηδηθήο ηζηνζειίδαο ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο απφ ηνλ νπνίν επηζπκεί λα 

ιάβεη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο θαη λα ζπλάςεη ηε 

ζρεηηθή ζχκβαζε.   

Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο επηηαγήο γίλεηαη κε ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα 

ηεο ππνγεγξακκέλεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ θαηαξηηδφκελνπ θαη ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο 

απφ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν θεθάιαην. 

Νη πξνζεζκίεο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη γηα αληηθεηκεληθά 

δηθαηνινγεκέλνπο ιφγνπο κε κνλνκεξή απφθαζε ηεο ΔΓ ΔΠΞΑ ΑΞΘΝ, πνπ ζα αλαθνηλψλεηαη 

ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα (http://www.voucher.gov.gr). 

 

6.2.4.  Γηαγξαθή απφ ην Κεηξψν σθεινπκέλσλ 

Ν σθεινχκελνο «δηαγξάθεηαη» απφ ην Κεηξψν Υθεινπκέλσλ, ε δε επηηαγή θαηάξηηζεο 

πνπ δηθαηνχηαη, αθπξψλεηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

http://www.voucher.gov.gr/
http://www.voucher.gov.gr/
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α. Δάλ ν σθεινχκελνο δελ ελεξγνπνηήζεη ηελ επηηαγή θαηάξηηζεο εληφο ηεο 

πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο. 

β.   Δάλ ν σθεινχκελνο απνιέζεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηε δξάζε 

«Ξξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ Θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ζε Γήκνπο, Ξεξηθέξεηεο, Θέληξα Θνηλσληθήο 

Ξξφλνηαο Ξεξηθεξεηψλ (ΘΘΞΞ)/ ζπλαθείο θνξείο, πεξεζίεο πνπξγείσλ θαη άιισλ 

θνξέσλ», απφ ηελ εκεξνκελία ελεξγνπνίεζεο ηεο επηηαγήο θαηάξηηζεο έσο ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δξάζε (εμεηάζεηο ή/θαη επαλεμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο)  

γ.     εάλ ν σθεινχκελνο ππεξβεί ην επηηξεπφκελν φξην απνπζηψλ 

δ.  εάλ ν σθεινχκελνο δελ ζπκκεηάζρεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο 

(αλεμαξηήησο επηηπρίαο) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θεθ. 5 ηεο παξνχζαο  

ε. εάλ δηαθφςεη αλαηηηνιφγεηα ηελ θαηάξηηζε 

 

6.3. Δπηινγή παξφρνπ θαηάξηηζεο απφ Υθεινχκελνπο - Πχλαςε Πχκβαζεο 

6.3.1.  Δπηινγή Ξαξφρνπ Θαηάξηηζεο απφ σθεινχκελνπο – ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ 

Θάζε σθεινχκελνο, δηθαηνχρνο επηηαγήο θαηάξηηζεο, νθείιεη εληφο ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο επηηαγήο (βι. παξ. 6.2.3) λα επηιέμεη ηνλ 

πάξνρν θαηάξηηζεο πνπ επηζπκεί γηα λα ιάβεη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζην πιαίζην 

ηεο παξνχζαο δξάζεο, εληφο ησλ νξίσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο  Δλφηεηαο πνπ είλαη ν θνξέαο 

ηνπνζέηεζεο ηνπ.  

Ν σθεινχκελνο γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη: 

1) Βεβαίσζε απφ ηνλ επηβιέπνληα θνξέα φηη απαζρνιείηαη ζην ζπγθεθξηκέλν επηβιέπνληα 

θνξέα ζην πιαίζην ηεο ππ΄ αξηζ. 4/2020 Γεκφζηαο Ξξφζθιεζεο ηνπ ΝΑΔΓ, φπνπ Θα 

αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξφζιεςεο θαη ε πξνβιεπφκελε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

νθηακήλνπ. 

2) Αληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ.  

3) Ρνλ Αξηζκφ ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δξάζε. 

4) Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ απνδεηθλχεη ην επίπεδν γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/. Αθνξά απνθιεηζηηθά  

φζνπο σθεινχκελνπο έρνπλ επηιέμεη ΡΞΔ επηπέδνπ ΗΗ & ΗΗΗ. 

Πηηο Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο φπνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ρξήζεο αδεηνδνηεκέλσλ δνκψλ ή 

ζπλεξγαδφκελσλ ή κηζζνχκελσλ παξαρσξνχκελσλ ιεηηνπξγνχλησλ ζρνιείσλ, θαζψο επίζεο 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζρεκαηίδεηαη ηκήκα ιφγσ κε επαξθνχο αξηζκνχ σθεινχκελσλ 

αλά εηδηθφηεηα, ηφηε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο κε ηε κέζνδν ηεο ζχγρξνλεο εμ‘ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζεο. Δηδηθφηεξα ζηε πεξίπησζε πνπ δελ δχλαηαη λα ζρεκαηηζηεί ηκήκα 

εληφο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο φπνπ είλαη ν θνξέαο ηνπνζέηεζεο ησλ σθεινχκελσλ, νη 
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σθεινχκελνη δχλαηαη λα επηιέμνπλ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο πνπ επηζπκνχλ θαη‘ εμαίξεζε θαη 

εθηφο ησλ νξίσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθή ηνπο ελφηεηαο. 

Πε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη σθεινχκελνη δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο 

ειεθηξνληθά. 

 

6.3.2.   Πχλαςε ζχκβαζεο - Όξνη ζχκβαζεο 

Δθφζνλ ν σθεινχκελνο θαη ν πάξνρνο θαηάξηηζεο απνθαζίζνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ππνγξάθνπλ ζρεηηθή ζχκβαζε ζηελ νπνία 

επηζπλάπηεηαη σο Ξαξάξηεκα ν Θψδηθαο Γενληνινγίαο. Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε παξάγεηαη κέζσ 

ηεο εηδηθήο ηζηνζειίδαο, ππνγξάθεηαη ζε δχν (2) πξσηφηππα θαη αλαξηάηαη απφ ηνλ πάξνρν 

θαηάξηηζεο ζθαλαξηζκέλε ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα θαη παξάιιεια ζην TAXIS NET (ηξηκεληαίν 

πηλάθην εθνξίαο).  

Θάζε σθεινχκελνο δελ επηηξέπεηαη λα ζπλάςεη ζπκβάζεηο κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο 

παξφρνπ θαηάξηηζεο ζπγρξφλσο. 

Ζ  δηκεξήο ζχκβαζε, κεηαμχ σθεινχκελνπ θαη παξφρνπ θαηάξηηζεο, πεξηιακβάλεη 

ππνρξεσηηθά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, θαη ηδίσο φξνπο πνπ αθνξνχλ ζηα θάησζη:  

i Ν σθεινχκελνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκεηάζρεη ζην ζχλνιν ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.  

ii.  Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο απηέο, 

λα ειεγρζεί θαη λα πιεξσζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

iii.    Ν σθεινχκελνο εμνπζηνδνηεί ηνλ πάξνρν λα εηζπξάμεη αλη΄ απηνχ θαηά ηνπο φξνπο ηεο      

παξνχζαο ηελ επηηαγή θαηάξηηζεο πνπ δηθαηνχηαη σο επηρνξήγεζε ηεο ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζήο ηνπ θαη ησλ ζπλδεφκελσλ κε απηήλ ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο δξάζεο.  

ΔΞΗΠΖΚΑΗΛΔΡΑΗ ΝΡΗ ΝΗ ΞΑΟΝΣΝΗ ΔΗΛΑΗ ΞΝΣΟΔΥΚΔΛΝΗ ΛΑ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΠΝΛ 

ΡΝ ΞΟΝΡΞΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΝ ΞΑΟΑΓΔΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ. 

 

Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ππνρξενχηαη εληφο 3 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ζχλαςεο 

ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ σθεινχκελν λα αλαξηήζεη ηε ζρεηηθή πιεξνθνξία ζηελ εηδηθή 

ηζηνζειίδα http://www.voucher.gov.gr, άιισο ε ζχκβαζε ζεσξείηαη άθπξε. Κε ηελ 

θαηαρψξεζε ηεο αλσηέξσ πιεξνθνξίαο ελεξγνπνηείηαη θαη ε επηηαγή θαηάξηηζεο ηνπ 

σθεινχκελνπ. Ν πάξνρνο ππνρξενχηαη επίζεο, κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ σθεινχκελν λα ππνβάιιεη 

πίλαθα πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ηκεκάησλ θαηάξηηζεο (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IX). 

Αλ ν πάξνρνο δελ δειψζεη ηελ έλαξμε ηνπ ηκήκαηνο ηξεηο (3) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε ζχκθσλα κε ηνλ ππνβιεζέληα πίλαθα εκεξνκελία έλαξμήο ηνπ, ηφηε ε 

http://www.voucher.gov.gr,/
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ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα θαη ν σθεινχκελνο δχλαηαη θαη΄εμαίξεζε λα αλαδεηήζεη λέν 

πάξνρν.  

 

Δπαιήζεπζε πξηλ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο επηηαγήο 

   
Θάζε πάξνρνο θαηάξηηζεο, πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο επηηαγήο ηνπ σθεινπκέλνπ κέζσ ηεο 

εηδηθήο ηζηνζειίδαο, ππνρξενχηαη λα επαιεζεχζεη, εάλ: 

i. Ν σθεινχκελνο έρεη ήδε ζπλάςεη ζχκβαζε κε άιιν πάξνρν θαηάξηηζεο, νπφηε δελ 

επηηξέπεηαη ε ζχλαςε λέαο θαη απηή πνπ ζα ζπλαθζεί θαηά παξάβαζε ηεο παξνχζαο είλαη 

απηνδηθαίσο άθπξε.  

ii. Ζ επηηαγή θαηάξηηζεο ηνπ σθεινχκελνπ είλαη ζε ηζρχ. Πε πεξίπησζε πνπ ε επηηαγή 

θαηάξηηζεο δελ είλαη ζε ηζρχ, δελ επηηξέπεηαη ε ζχλαςε λέαο ζχκβαζεο θαη απηή πνπ ζα 

ζπλαθζεί θαηά παξάβαζε ηεο παξνχζαο είλαη απηνδηθαίσο άθπξε. 

iii. Ρελ επηιεμηκφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπ σθεινχκελνπ ζηε δξάζε. 

Ν έιεγρνο ησλ παξαπάλσ φξσλ απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο. 

 

6.4.  Γήισζε Έλαξμεο Ρκήκαηνο/Ξξνγξάκκαηνο Θαηάξηηζεο 

Θάζε πάξνρνο θαηάξηηζεο, κφιηο ζπγθξνηήζεη έλα ηκήκα θαηάξηηζεο θαη εθφζνλ έρεη 

θαηαρσξήζεη ηηο δηκεξείο ζπκβάζεηο θαη ηνλ πίλαθα πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ εηδηθή 

ηζηνζειίδα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ππνβάιιεη ειεθηξνληθά δήισζε 

έλαξμεο ηκήκαηνο/πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, κέζσ ηεο εηδηθήο ηζηνζειίδαο 

http://www.voucher.gov.gr ζηελ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ ηνπιάρηζηνλ 3  εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ. Ζ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ δχλαηαη λα δηαηππψζεη παξαηεξήζεηο σο πξνο ηελ 

νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ. Πηελ πεξίπησζε απηή ν πάξνρνο 

ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο. 

Ζ δήισζε έλαξμεο ηκήκαηνο/πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

1. Πηνηρεία δήισζεο έλαξμεο ηκήκαηνο/πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο: 

i. Αχμσλ αξηζκφο ηκήκαηνο 

ii. Ρίηινο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο 

2. Πηνηρεία ηνπ ηφπνπ δηεμαγσγήο (Γηνηθεηηθέο Ξεξηθέξεηεο, Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο, 

Γήκνπο, Γηεχζπλζε ηφπνπ δηεμαγσγήο): ηδηφθηεηε πηζηνπνηεκέλε δνκή ή 

ζπλεξγαδφκελε δνκή ή αίζνπζα ιεηηνπξγνχληνο ζρνιείνπ θαηά ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο 

3. Πηνηρεία ηνπ πεπζχλνπ ινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο 

4. Ζκεξνκελία έλαξμεο & ιήμεο ηνπ Ρκήκαηνο Θαηάξηηζεο 

5. Ξξφγξακκα εμεηάζεσλ θαη επαλεμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο 

6. Αλαιπηηθφ σξνιφγην πξφγξακκα θαηάξηηζεο, ζην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 

εκέξεο θαη ψξεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ καζεκάησλ. 

http://www.voucher.gov.gr/
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7. Ππγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ησλ σθεινπκέλσλ ζην ηκήκα/πξφγξακκα θαηάξηηζεο, ε 

νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα νλνκαηεπψλπκα θαη ηνπο αξηζκνχο αηηήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη δείγκα ππνγξαθήο ηνπο. 

8. Ππγθεληξσηηθή θαηάζηαζε (ζθαλαξηζκέλε) ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, πνπ 

ελδερνκέλσο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην ηκήκα θαηάξηηζεο, θαη δελ είλαη σθεινχκελνη - 

θάηνρνη επηηαγψλ θαηάξηηζεο, κε ηηο ππνγξαθέο ηνπο. 

9. Θαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο θαη ησλ αλαπιεξσηψλ 

ηνπο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ην νλνκαηεπψλπκν ησλ εθπαηδεπηψλ, πνπ είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη δείγκα ππνγξαθήο ηνπο. 

10. Δθφζνλ ελεξγνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα ηεο εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.1. ηεο παξνχζαο θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο δηαδηθηπαθήο θαηάξηηζεο (ηειεθαηάξηηζεο) ή κηθηήο 

(blended) θαηάξηηζεο, νξηζκφο ελφο πεπζχλνπ δηαρείξηζεο νινθιεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο ηειεθαηάξηηζεο (Ν.Π.Ρ.Θ.)/System Administrator, κε θαηάιιειν 

επαγγεικαηηθφ πξνθίι. Δπηπιένλ, νξίδεηαη απφ ηνλ πάξνρν θαη έλαο (1) Δπφπηεο 

Ρειεθαηάξηηζεο, κε ξφιν φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην ―ΟΝΙΝΗ‖ ησλ 

πξνδηαγξαθψλ πινπνίεζεο ηεο ηειεθαηάξηηζεο (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ III). Ν θάζε επφπηεο 

ηειεθαηάξηηζεο ζα αληηζηνηρεί ζε εθαηφ (100) θαηαξηηδφκελνπο θαηά ην κέγηζην.  

11. Ππκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο κε αλαγλσξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο δεμηνηήησλ γηα ηηο 

εηδηθφηεηεο πνπ πινπνηεί κε βάζε ην (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΣ) ηεο παξνχζαο, ην νπνίν 

αλαξηάηαη απφ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο ζθαλαξηζκέλν ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα θαη 

παξάιιεια ζην TAXIS NET (ηξηκεληαίν πηλάθην εθνξίαο), Ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο 

δεμηνηήησλ ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθ. 5 ηεο 

παξνχζαο. 

 Κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ αλσηέξσ ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα, ν πάξνρνο θαηάξηηζεο 

πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. 

        Πεκεηψλεηαη φηη, ζα πξέπεη λα εγθξηζνχλ ηα αλσηέξσ απφ ηελ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ πξηλ 

ηελ έλαξμε ηνπ ηκήκαηνο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο. 

 

Πε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο εθπαηδεπηψλ ζην πιαίζην ηεο παξέθθιηζεο ηεο παξ. 4.4 ηνπ   

θεθ. 4  ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα ε ππνβιεζείζα 

αίηεζε (κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαη εκεξνκελία). 
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6.5. ινπνίεζε ησλ Ξξνγξακκάησλ Θαηάξηηζεο 

6.5.1.  Ρήξεζε φξσλ παξνρήο θαηάξηηζεο – εθπαηδεπηηθψλ φξσλ 

Θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, ηφζν νη πάξνρνη θαηάξηηζεο-κέιε ηνπ 

Κεηξψνπ Ξαξφρσλ, φζν θαη νη σθεινχκελνη ζπκκεηέρνληεο ζε απηά, νθείινπλ λα ηεξνχλ 

απαξέγθιηηα ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Ξξφζθιεζε. 

 

6.5.2.   πνβνιή ζηνηρείσλ πξνφδνπ πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεσξεηηθήο 

θαηάξηηζεο  

Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ππνρξενχηαη, θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο θαη γηα θάζε Ρκήκα Θαηάξηηζεο, λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά ζηελ εηδηθή 

ηζηνζειίδα ην εκεξήζην παξνπζηνιφγην. Ππγθεθξηκέλα:  

1. Δάλ ν Ξάξνρνο Θαηάξηηζεο πξνζζέζεη / αθαηξέζεη απνπζία γηα θάπνηνλ σθεινχκελν κηα 

ζπγθεθξηκέλε ψξα θαηάξηηζεο, ηφηε ε απνπζία πξνζηίζεηαη / αθαηξείηαη γηα φιεο ηηο 

ππφινηπεο ψξεο θαηάξηηζεο εληφο ηεο ίδηαο εκέξαο.  

2. Δάλ πξνζέιζεη ή απνρσξήζεη θάπνηνο σθεινχκελνο θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή εληφο ηεο 

εκέξαο, ηφηε ν Ξάξνρνο Θαηάξηηζεο ζα κπνξεί λα αθαηξέζεη / πξνζζέζεη ηελ απνπζία εληφο 

εηθνζαιέπηνπ (20‘) απφ ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ καζήκαηνο ζην νπνίν πξνζήιζε / απφ ην 

νπνίν απνρψξεζε ν σθεινχκελνο. Απηή ηνπ ε ελέξγεηα κεηαθέξεηαη απηφκαηα θαη ζηηο 

επφκελεο ψξεο θαηάξηηζεο ηεο εκέξαο.  

3. Ζ πξνζζήθε απνπζίαο επηηξέπεηαη φιε ηελ ψξα θαηάξηηζεο, ελψ ε αθαίξεζε απνπζίαο 

κφλν ην πξψην εηθνζάιεπην (20‘) ηεο ψξαο θαηάξηηζεο.  

Πε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηνηθεηηθή/επηηφπηα επαιήζεπζε δηαπηζησζνχλ απνπζίεο 

θαηαξηηδνκέλσλ πνπ δελ έρνπλ δεισζεί ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα, ε ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ ζα 

επηβάιιεη ζηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο θπξψζεηο, ελψ γηα ηνπο σθεινχκελνπο ζα ηζρχζνπλ ηα 

νξηδφκελα ζηελ ππ΄αξηζκ. 4/2020 Ξξφζθιεζε ηνπ ΝΑΔΓ (Άξζξν 11, παξ 2,3 θαη 4).  

Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ππνρξενχηαη, ζε πεξίπησζε πνπ ηξνπνπνηεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ηεο παξνχζαο, νπνηνδήπνηε απφ ηα ζηνηρεία ησλ δειψζεσλ έλαξμεο ηκήκαηνο/πξνγξάκκαηνο 

θαηάξηηζεο λα ππνβάιεη ακέζσο ζηελ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑΞΘΝ αίηεκα/δήισζε ηξνπνπνίεζεο, κέζσ ηεο 

εηδηθήο ηζηνζειίδαο.  

Θάζε αίηεκα/δήισζε ηξνπνπνίεζεο εμεηάδεηαη απφ ηελ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑΞΘΝ θαη ζα θξίλεηαη φπνπ 

απαηηείηαη, θαηά πεξίπησζε ε απνδνρή, ε δηαηχπσζε παξαηεξήζεσλ, ή/θαη ε απφξξηςή ηνπ, κε  

γλψκνλα ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Ζ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑΞΘΝ έρεη ην δηθαίσκα, ζε θάζε ζηάδην 

πινπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο λα δεηήζεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε 

δξάζε. Πε θάζε δε πεξίπησζε θαη ζε φια ηα ζηάδηα ε ΔΓ ΔΠΞΑ ΑΞΘΝ δχλαηαη κε παξαηεξήζεηο 

λα ππνδείμεη ζηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο  ηα απαηηνχκελα γηα ηελ νξζή πινπνίεζε ηεο δξάζεο. 
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Γελ επηηξέπεηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηνλ δεισζέληα αξηζκφ 

ζηελ αληίζηνηρε δήισζε έλαξμεο. 

Απνθιείεηαη ηξνπνπνίεζε πνπ ζπληζηά παξάβαζε φξνπ ηεο παξνχζαο Ξξφζθιεζεο. 

 

6.6. Νινθιήξσζε Ππκκεηνρήο ηνπ Υθεινχκελνπ ζηε Γξάζε 

Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο θάζε ηκήκαηνο θαηάξηηζεο, ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

θαηαξηηδνκέλσλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, θαη κε ηελ επηθχιαμε 

ησλ πνξηζκάησλ ηπρφλ δηνηθεηηθψλ/επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ πνπ ζα δηελεξγεζνχλ, ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ρνξεγεί ζε θάζε 

θαηαξηηδφκελν/σθεινχκελν ηα εμήο :  

1) «Βεβαίσζε Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Θαηάξηηζεο»  

2) Ξηζηνπνηεηηθφ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ή Βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο 

εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ρσξίο επηηπρία πνπ ζα εθδνζνχλ απφ ηνλ αξκφδην θνξέα 

πηζηνπνίεζεο 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο (ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη εμεηάζεσλ 

πηζηνπνίεζεο) θάζε ηκήκαηνο θαηάξηηζεο, ν πάξνρνο θαηάξηηζεο εθδίδεη ζε θάζε 

θαηαξηηδφκελν «Απφδεημε Ξαξνρήο πεξεζηψλ» αμίαο αλάινγεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζέθεξε θαη παξαδίδεη έλα αληίγξαθν πξνο θάζε σθεινχκελν. 

 

6.7. πνρξεψζεηο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ Υθεινπκέλσλ ζηε   

Γξάζε 

6.7.1. πνβνιή απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ Θαηάξηηζεο απφ ηνπο παξφρνπο θαηάξηηζεο. 

 
Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ σθεινπκέλσλ ζηε δξάζε 

θάζε ηκήκαηνο/πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο  θαη κέζα ζε πξνζεζκία 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, 

ππνρξενχηαη λα  ππνβάιεη ζηελ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑΞΘΝ ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ζην θεθάιαην 8 ηεο παξνχζαο. 

 

6.8. πνρξεψζεηο ζπλεξγαζίαο ζε πεξίπησζε δηνηθεηηθήο/επηηφπηαο επαιήζεπζεο  

Α) πνρξεψζεηο Υθεινπκέλσλ 

Ν σθεινχκελνο ππνρξενχηαη, ζε πεξίπησζε δηελέξγεηαο δηνηθεηηθήο/επηηφπηαο επαιήζεπζεο  

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα λα ζπλεξγαζηεί κε ηα αξκφδηα φξγαλα θαη λα παξάζρεη ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηπρφλ ηνπ δεηεζνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζηελ παξνχζα δξάζε. 
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Β) πνρξεψζεηο παξφρσλ θαηάξηηζεο 

Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο  ππνρξενχηαη, ζε πεξίπησζε δηελέξγεηαο δηνηθεηηθήο/επηηφπηαο 

επαιήζεπζεο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, λα ζπλεξγαζηεί κε ηα αξκφδηα φξγαλα θαη λα 

παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηπρφλ ηνπ δεηεζνχλ, ζε ζρέζε κε 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ παξνχζα δξάζε θαη λα δηαζέηεη ην θάθειν ηεο δξάζεο κε φια ηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πινπνίεζή ηεο, θαζψο θαη γηα ηηο ελέξγεηεο 

δεκνζηφηεηαο πνπ αλαιακβάλεη. Ρα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεξνχληαη ζην αξρείν ηνπ 

ππνρξεσηηθά  θαη‘ ειάρηζηνλ κέρξη ηελ κέρξη ηελ απνπιεξσκή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ΔΞ 

ΑΛΑΓΔΓΒΚ, ηνλ νπνίν νθείινπλ λα έρνπλ δηαζέζηκν ζε πεξίπησζε ειέγρνπ. 

Ν θάθεινο πνπ πξέπεη λα ηεξεί θάζε πάξνρνο θαηάξηηζεο γηα θάζε ηκήκα θαηάξηηζεο πνπ 

ζα πινπνηήζεη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ελδεηθηηθά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:  

 Πηνηρεία ησλ θαηαξηηδνκέλσλ, φπσο: 

 Ρε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε θαηαξηηδνκέλσλ 

 Ρηο πξσηφηππεο ζπκβάζεηο (έλα εθ ησλ δχν  πξσηφηππσλ αληηηχπσλ πνπ 

ππνγξάθνληαη) κεηαμχ σθεινχκελσλ θαη παξφρνπ θαηάξηηζεο  

 Ρα πηζηνπνηεηηθά γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/ γηα φζνπο απφ ηνπο σθεινχκελνπο 

ηα δηαζέηνπλ, ηα νπνία ζα ειεγρζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα δηνηθεηηθψλ/ή θαη 

επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ πνπ ζα δηελεξγήζνπλ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά 

φξγαλα. 

 Ρηο βεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο θαη ηα 

πηζηνπνηεηηθά γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ή βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο ζηηο 

εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο γηα θάζε σθεινχκελν 

 Ρηο βεβαηψζεηο λνζνθνκείνπ/ηαηξνχ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ θεθαιαίνπ 4.2.2 

ηεο παξνχζαο 

 Ρηο Βεβαηψζεηο Νινθιήξσζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Θαηάξηηζεο γηα θάζε 

σθεινχκελν 

  

 Πηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, φπσο: 

 Αλαιπηηθφ σξνιφγην πξφγξακκα 

 Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ πξνγξάκκαηνο θαη απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ηνπ απφ ηνπο 

σθεινχκελνπο 

 Ξαξνπζηνιφγηα ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο  

 Ππγθεληξσηηθή θαηάζηαζε εθπαηδεπηψλ  

 Πηνηρεία απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε ζπλάθεηα ησλ εθπαηδεπηψλ κε ην 

αληηθείκελν θαηάξηηζεο  

 Αλαθνξέο απφ ην Ν.Π.Ρ.Θ. ζρεηηθά κε ηηο πινπνηεζείζεο ψξεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηελ  πεξίπησζε πινπνίεζεο εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο   
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 Έγγξαθν απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε έληαμε ζην εηζαγσγηθφ κεηξψν εθπαηδεπηψλ 

ελειίθσλ  ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο κε πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεπηηθή επάξθεηα 

ηνπ Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ.  

 Άδεηα άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ πνπ εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ θνξέα  

εθπαηδεπηή πνπ ε θχξηα απαζρφιεζή ηνπ είλαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζχκθσλα κε ην  

άξζξν 31 ηνπ λ. 3528/2007. 

Πηνηρεία νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο 

Απηά αθνξνχλ ζηα εμήο: 

 Ρα αληίγξαθα ησλ απνδείμεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ εμέδσζε ν πάξνρνο 

θαηάξηηζεο πξνο θάζε σθεινχκελν.  

 Ρα παξαζηαηηθά απφδνζεο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ηηο ζρεηηθέο ΑΞΓ 

 Γαπάλεο δηαηξνθήο θαηαξηηδνκέλσλ φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  

 Ρα δειηία απνζηνιήο θαη ηα ηηκνιφγηα αγνξάο ζρεηηθά κε ηε δηαηξνθή ησλ 

θαηαξηηδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο ή αληίζηνηρα 

έγγξαθα ηζνδχλακεο ινγηζηηθήο αμίαο. 

 Ξαξαζηαηηθά Ξαξνρήο ππεξεζηψλ ηεο δαπάλεο θαη εμφθιεζεο ησλ 

εθπαηδεπηψλ θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπο . 

 Ππκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο ζε πεξίπησζε ζπλεξγαδφκελεο δνκήο ην νπνίν 

αλαξηάηαη απφ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο ζθαλαξηζκέλν ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα 

θαη παξάιιεια ζην TAXISNET (ηξηκεληαίν πηλάθην εθνξίαο) 

 Ξαξαζηαηηθφ δαπάλεο ηεο ζπλεξγαδφκελεο δνκήο ζε πεξίπησζε πνπ 

πξνβιέπεηαη ακνηβή ζην ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο 

 Ξαξαζηαηηθφ εμφθιεζεο ηεο ζπλεξγαδφκελεο δνκήο ζε πεξίπησζε πνπ 

πξνβιέπεηαη ακνηβή ζην ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο 

 Ξαξαζηαηηθφ δαπάλεο ηεο αίζνπζαο ιεηηνπξγνχληνο ζρνιείνπ ζε πεξίπησζε 

κίζζσζεο 

 Ξαξαζηαηηθφ εμφθιεζεο ηεο αίζνπζαο ιεηηνπξγνχληνο ζρνιείνπ ζε 

πεξίπησζε κίζζσζεο. 

 Γηα ηηο δεισζείζεο ΔΚΔ, ηηο αληίζηνηρεο αλαιπηηθέο πεξηνδηθέο δειψζεηο ΑΞΓ  

θαη ηα παξαζηαηηθά /απνδεηθηηθά πιεξσκήο κηζζνδνζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηεο επηρείξεζεο (απνδεηθηηθά θαηαβνιήο κέζσ ηξαπέδεο) γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ηελ 30/11/2019 θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε θάζε ζηνηρείν νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη πιήξσο ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξά (ηίηινο 

πξάμεο, θσδηθφο ΝΞΠ, θσδηθφο πξνγξάκκαηνο θιπ) 
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 Πηνηρεία πηζηνπνίεζεο  

Απηά αθνξνχλ ζηα εμήο: 

 Ξηζηνπνηεηηθφ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ή βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο 

εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ρσξίο επηηπρία πνπ ζα εθδνζνχλ απφ ηνλ αξκφδην θνξέα 

πηζηνπνίεζεο. Ππκθσλεηηθφ κε θνξέα πηζηνπνίεζεο ην νπνίν αλαξηάηαη απφ 

ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο ζθαλαξηζκέλν ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα θαη παξάιιεια 

ζην TAXISNET (ηξηκεληαίν πηλάθην εθνξίαο)  

 Ξαξαζηαηηθφ δαπάλεο ηνπ Φνξέα Ξηζηνπνίεζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ 

ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη πιήξσο ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 

αθνξά.  

 Ξαξαζηαηηθφ εμφθιεζεο ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ιίζηαο ηεο θαηάξηηζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

6.9.  πνρξέσζε Ξιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο 

Γεδνκέλνπ φηη, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο δξάζεσλ ηνπ ΔΘΡ, ε πξάμε «Ξξνψζεζε ηεο 

απαζρφιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ Θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο ζε Γήκνπο, Ξεξηθέξεηεο, Θέληξα Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθεξεηψλ (ΘΘΞΞ)/ 

ζπλαθείο θνξείο, πεξεζίεο πνπξγείσλ θαη άιισλ θνξέσλ», έρεη εληαρζεί ζην Δ.Ξ. 

«Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε» ηεο πξνγξακκαηηθήο 

Ξεξηφδνπ 2014-2020, θάζε πάξνρνο θαηάξηηζεο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ παξνχζα δξάζε νθείιεη 

λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-

2020, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο Θαλνληζκψλ (ΔΔ) 1303/2013 (άξζξν 115-117 θαη 

(ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V) θαη 1304/2013 (άξζξν 20) σο εμήο: 

Απφ ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηεο δξάζεο θάζε πάξνρνο θαηάξηηζεο, ζχκθσλα κε ηνπο αλσηέξσ 

θαλνληζκνχο  νθείιεη λα: 

 Δλζσκαηψλεη ζε θάζε έγγξαθν πνπ εθδίδεη ζρεηηθφ κε ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ 

πινπνηεί θαη ελ γέλεη ηελ παξνχζα δξάζε ηελ επηθνηλσληαθή ηαπηφηεηα ηνπ Δ.Ξ. πνπ 

ρξεκαηνδνηεί ηε δξάζε. Ζ επηθνηλσληαθή ηαπηφηεηα είλαη ίδηα κε απηήλ πνπ έρεη      

ελζσκαησζεί ζην ππνζέιηδν (footer) ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

 Ζ παξαπάλσ ζήκαλζε πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ππνρξεσηηθά ζηα έγγξαθα πινπνίεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξνχληαη νη φξνη επηιεμηκφηεηαο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

ελεξγεηψλ. 

 Κελ δεκνζηνπνηεί ην νλνκαηεπψλπκν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ παξνχζα δξάζε, αιιά ζε 

νπνηαδήπνηε δεκνζίεπζε λα ρξεζηκνπνηεί αληί απηψλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνπο αξηζκνχο 

αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε δξάζε. 

 Δμαζθαιίζεη φηη φζνη ζπκκεηέρνπλ ζηε δξάζε είλαη ελήκεξνη φηη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν, ζην πιαίζην ηνπ Δ.Ξ.  
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 Δλζσκαηψλεη ζε θάζε έληππν ή ειεθηξνληθφ κέζν πξνβνιήο ηεο δξάζεο (πρ. ηζηνζειίδεο, 

θπιιάδηα, θαηαρσξήζεηο) αλαθνξά ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπν (www.voucher.gov.gr) γηα 

ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. 

 Ξξνβαίλεη ζηελ αλάξηεζε αθίζαο ζηηο αίζνπζεο θαηάξηηζεο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ 

θνηλνχ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε 

 Ρεξεί αξρείν ησλ δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο πνπ πινπνηεί, σο πξνο ην θπζηθφ αληηθείκελν θαη 

λα ην δηαζέηεη ζηελ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑΞΘΝ, ηελ ΔΓ ΔΞΑΛΑΓ, ή/θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε Αξρή 

ηνπ ΔΠΞΑ, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί. 

 Πε πεξίπησζε δηελέξγεηαο εθδειψζεσλ ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ – δπλεηηθψλ 

σθεινπκέλσλ (εκεξίδεο, ζεκηλάξηα θιπ) γηα ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη  ζην 

ρψξν δηεμαγσγήο λα ππάξρεη αλαξηεκέλε πηλαθίδα ή αθίζα πιεξνθφξεζεο, ε νπνία ζα 

αλαθέξεη ην έξγν θαη ηνλ θνξέα ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ θαη ζα πεξηιακβάλεη φια ηα 

ππνρξεσηηθά ζηνηρεία θαη ινγφηππνπο δεκνζηφηεηαο πνπ πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο). 

Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα φια ηα έγγξαθα πνπ ζα αθνξνχλ ζηελ εθδήισζε, φπσο έληππα 

πιεξνθφξεζεο, βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο, θιπ., ηα νπνία ζα πξέπεη λα θέξνπλ φια ηα 

ππνρξεσηηθά ζηνηρεία δεκνζηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηιέμηκε ε δαπάλε εθηχπσζήο 

ηνπο. 

Δπίζεο, ηα ππνρξεσηηθά ζηνηρεία θαη νη ινγφηππνη δεκνζηφηεηαο πξέπεη λα είλαη εκθαλή 

θαηά  ηε δηελέξγεηα δξάζεσλ φπσο: 

 Δθδφζεηο εληχπσλ, δεκνζηεχζεηο – θαηαρσξήζεηο ζηνλ ηχπν ησλ παξφρσλ, φπσο π.ρ. 

απηέο πνπ δηελεξγνχληαη κε ζηφρν ηελ πξφζθιεζε θαη πξνζέιθπζε σθεινπκέλσλ ζηα 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

 Ξξνβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ παξφρνπ, θ.ι.π. 

 

 

7. ΔΞΑΙΖΘΔΠΖ – ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΖΠ ΓΟΑΠΖΠ 

7.1. Γεληθνί Όξνη 

H παξαθνινχζεζε θαη ε επαιήζεπζε- επηβεβαίσζε ηεο πινπνίεζεο ηεο θαηάξηηζεο γίλεηαη 

απφ ηελ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑΞΘΝ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ 

ηελ παξνχζα.   

Δπαιεζεχζεηο, επίζεο είλαη δπλαηφλ λα δηελεξγεζνχλ απφ ηα ππφινηπα αξκφδηα πξνο ηνχην 

εζληθά ή θνηλνηηθά φξγαλα, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην.  

Ζ επαιήζεπζε κπνξεί λα είλαη επηηφπηα ή/θαη δηνηθεηηθή θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε θαηά 

ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο είηε κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, γηα λα 

επηβεβαηψζεη: 

- ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ππαγσγήο ζην πξφγξακκα. 

http://www.voucher.gov.gr/
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- ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ παξνρήο ηεο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ησλ φξσλ θαη  

πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο επηηαγψλ θαηάξηηζεο ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα,  

- ηελ νξζή πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 

- ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δειψλνληαη απφ ηνπο 

παξφρνπο θαηάξηηζεο, 

- ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Γηα θάζε επαιήζεπζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα, ζπληάζζεηαη έθζεζε 

θαη απνηέιεζκα επαιήζεπζεο, ηα νπνία θνηλνπνηνχληαη ζηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο  ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΠΓΔ. 

 Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί κε νξζή ή πιεκκειήο πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο Ξξφζθιεζεο, ην αξκφδην  φξγαλν επαιήζεπζεο είλαη 

δπλαηφ λα επηβάιεη θπξψζεηο απφ ζχζηαζε έσο αθχξσζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηεο επηηαγήο θαηάξηηζεο. Πε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ε Γηθαηνχρνο 

δχλαηαη λα πξνβεί ζε απηφκαην απνθιεηζκφ ηνπ απφ ην Κεηξψν Ξαξφρσλ . 

Ν Ξάξνρνο έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο εγγξάθσλ ηπρφλ αληηξξήζεσλ επί ηνπ απνηειέζκαηνο 

ηεο επαιήζεπζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Λ. 2690/99 (ΦΔΘ 45/Α/9.3.99), φπσο 

ηζρχεη. 

7.1.1. Δπηηφπηα – Γηνηθεηηθή  Δπαιήζεπζε πινπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο απφ ηελ ΔΓ 

ΔΠΞΑ ΑΞΘΝ 

Ζ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑΞΘΝ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ νξζή 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο θαη 

θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ δηέπνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαηάξηηζεο, δχλαηαη λα 

αζθεί επαιήζεπζε ζε φια ηα ζηάδηα, απφ ηελ έλαξμε κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ.  

 Ζ επαιήζεπζε ζπλίζηαηαη ζηελ εμέηαζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ, ζχκθσλα 

κε ηηο ηζρχνπζεο θνηλνηηθέο θαη εζληθέο δηαηάμεηο.  

Δπαιήζεπζε δχλαηαη λα δηελεξγεζεί ζε δχν ζηάδηα, φπσο θαησηέξσ πεξηγξάθνληαη, ήηνη :   

α)   Δπαιήζεπζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο:  Γηελεξγείηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζήο ηνπ θαη εμεηάδεηαη  ε νξζή πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

β) Δπαιήζεπζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο: Γηελεξγείηαη 

αθνχ νινθιεξσζεί ην πξφγξακκα θαη αθνξά ζην ζπλνιηθφ θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

αληηθείκελν. Θαηά ηελ επηηφπηα ή δηνηθεηηθή επαιήζεπζε ηνπ θπζηθνχ ή νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε νπνία δηελεξγείηαη απφ ηε Γηθαηνχρν, εμεηάδεηαη ε νξζή 

πινπνίεζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Ξξφζθιεζεο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε 
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ηεο επαιήζεπζεο, ζπληάζζεηαη έθζεζε επαιήζεπζεο κε ζαθή επξήκαηα-δηαπηζηψζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ νη ζρεηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο. 

Όια ηα παξαζηαηηθά φπσο ηηκνιφγηα, δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ θαη θάζε άιιν έγγξαθν 

ηζνδχλακεο ινγηζηηθήο αμίαο, πνπ ηεξείηαη ζηελ έδξα ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο, πξέπεη λα 

επηδεηθλχνληαη ζε πξσηφηππα, φπνηε απηά δεηεζνχλ θαη λα ππνβάιινληαη ζε αθξηβή  

αληίγξαθα απφ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο. Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ππνρξενχηαη θαζ΄ φιε  ηε 

δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο λα ηεξεί ηα πξσηφηππα 

παξαζηαηηθά ζηνηρεία πξνο έιεγρν θαη' ειάρηζηνλ κέρξη ηελ απνπιεξσκή ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

ΔΞ ΑΛΑΓΔΓΒΚ. 

Νη επαιεζεχζεηο δηελεξγνχληαη είηε επί ηφπνπ κε ή ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε, είηε 

θαηφπηλ εγγξάθνπ πξνζθιήζεσο απφ ηελ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ 

πάξνρν θαηάξηηζεο ζε απηή φισλ ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ, εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ 

ηίζεληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν. Πε πεξίπησζε πνπ ε επαιήζεπζε δηελεξγείηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο θαη δηαπηζησζνχλ ζνβαξέο ειιείςεηο, ε 

ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ δχλαηαη λα πξνβεί ζε αλαζηνιή ηεο πινπνίεζεο ηνπ/ησλ πξνγξάκκαηνο/σλ 

εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ. 

 

7.1.2. Πχληαμε έθζεζεο επηηφπηαο ή/θαη δηνηθεηηθήο επαιήζεπζεο/ θνηλνπνίεζε – 

ππνβνιή αληηξξήζεσλ 

1. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επηηφπηαο ή/θαη δηνηθεηηθήο επαιήζεπζεο θαη ηελ ιήςε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ εθ κέξνπο ηνπ Γηθαηνχρνπ, ζπληάζζεηαη απφ ηελ 

πεξεζία εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ζρεηηθή έθζεζε επηηφπηαο ή/θαη 

δηνηθεηηθήο επαιήζεπζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζαθή θαη ηεθκεξησκέλε αλάιπζε 

ησλ ηπρφλ δηαπηζησζέλησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο. Πηελ πεξίπησζε 

πνπ, θαηά ηνλ επηηφπην ή/θαη ηνλ δηνηθεηηθφ έιεγρν, δηαπηζηψλεηαη παξαηππία ή  

αρξεψζηεηε ή παξάλνκε θαηαβνιή πνζψλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ έθζεζε θαη πξνηείλεηαη ε επηβνιή ησλ θπξψζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα. 

Δθφζνλ ε παξαηππία αθνξά ζε δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη θαηαβιεζεί ε δεκφζηα 

ζπλεηζθνξά ηα πνζά πνπ πεξηθφπηνληαη αθαηξνχληαη απφ ηελ  ρξεκαηνδφηεζε. 

2. Ζ έθζεζε επηηφπηαο επαιήζεπζεο εγθξίλεηαη αξκνδίσο εληφο 10 (δέθα) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ζχληαμή ηεο θαη θνηλνπνηείηαη απφ ηε Γηθαηνχρν 

ζηνλ ειεγρφκελν θνξέα εγγξάθσο εληφο 20 (είθνζη) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ 

ηελ έγθξηζή ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο.  

3. Ν ειεγρζείο θνξέαο κπνξεί εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ‘ απηφλ ηεο έθζεζεο επηηφπηαο ή/θαη 
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δηνηθεηηθήο επαιήζεπζεο θαη ηεο έγθξηζήο ηεο, λα ππνβάιιεη ζηε Γηθαηνχρν, 

εγγξάθσο ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ. 

4. Νη αληηξξήζεηο εμεηάδνληαη απφ ηε Γηθαηνχρν, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, ε νπνία εηζεγείηαη γηα ηελ έθδνζε 

απφθαζεο επί ησλ αληηξξήζεσλ αξκνδίσο. Δάλ παξέιζεη άπξαθηε ε ελ ιφγσ 

πξνζεζκία ηεθκαίξεηαη ε ζησπεξή απφξξηςε ησλ αληηξξήζεσλ. Πε θάζε πεξίπησζε 

πνπ απαηηείηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί απφθαζε γηα ην 

βάζηκν ή κε ησλ αληηξξήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ, δηελεξγείηαη ζπκπιεξσκαηηθφο 

έιεγρνο. Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ησλ αληηξξήζεσλ ζηελ πεξίπησζε απηή 

νινθιεξψλεηαη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο δηελέξγεηαο ηνπ ζπκπιεξσκαηηθήο επαιήζεπζεο θαη ηε ιήςε ηπρφλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ. 

5. Κεηά ηελ εμέηαζε ησλ αληηξξήζεσλ ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα, ην πφξηζκα ηεο 

έθζεζεο επηηφπηαο ή/θαη δηνηθεηηθήο επαιήζεπζεο νξηζηηθνπνηείηαη θαη ε ππεξεζία 

πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. 

6. Ζ Γηθαηνχρνο ηεξεί πίλαθα παξαθνινχζεζεο ησλ παξαηππηψλ αλά πάξνρν. 

 

 

7.1.3. Θαζνξηζκφο θαηεγνξηψλ παξαηππηψλ/παξαβάζεσλ θαη θπξψζεηο  

 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 1  

Ξαξαηππίεο/παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα δηθαηνινγεηηθά ησλ σθεινπκέλσλ 

Δάλ δηαπηζησζεί έιιεηςε δηθαηνινγεηηθνχ ή άιινπ εγγξάθνπ πξνβιεπφκελνπ ππνρξεσηηθά 

ζηελ παξνχζα  ή ηα ήδε πξνζθνκηζζέληα εκθαλίδνπλ ειιείςεηο ζπλεπεία ησλ νπνίσλ δελ 

πηζηνπνηείηαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη παξ‘ φια απηά ν Ξάξνρνο έρεη πξνβεί ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο επηηαγήο θαηάξηηζεο, ηφηε ε ζπκκεηνρή ηνπ σθεινχκελνπ ζεσξείηαη 

άθπξε, ν σθεινχκελνο δηαγξάθεηαη απφ ην Κεηξψν Υθεινπκέλσλ θαη ε επηηαγή 

θαηάξηηζεο πνπ ηνπ αληηζηνηρεί πεξηθφπηεηαη. 

          

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 2 

Ξαξαηππίεο/παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνπο εθπαηδεπηέο 

 

2.1 Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε απαζρφιεζε εθπαηδεπηή (ηαθηηθνχ ή αλαπιεξσηή) κε 

πηζηνπνηεκέλνπ απφ ηνλ ΔΝΞΞΔΞ  θαη ε απαζρφιεζε απηή δελ εκπίπηεη ζηελ  εμαίξεζε πνπ 

έρεη πξνβιεθζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο δξάζεο, ηφηε επηβάιιεηαη πεξηθνπή ηεο 

ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ Ξαξφρνπ ζην ηκήκα, αλάινγε κε ηηο ψξεο πνπ δίδαμε ν εθπαηδεπηήο.  

Γειαδή ε πεξηθνπή (Ξ) είλαη: 
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Ξ = Ώξεο δηδαζθαιίαο κε πηζηνπνηεκέλνπ εθπαηδεπηή x ακνηβή Ξαξφρνπ ζην ηκήκα / Ώξεο 

πξνγξάκκαηνο 

2.2 Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε απαζρφιεζε εθπαηδεπηή, ν νπνίνο εκπίπηεη ζηελ  

εμαίξεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηε Ξξφζθιεζε θαη δελ έρεη ππνβιεζεί ε ζρεηηθή αίηεζε, κε ηελ 

επηθχιαμε ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ή δελ έρεη ιάβεη ηε ζρεηηθή έγθξηζε 

απφ ΔΝΞΞΔΞ (παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Λ 4763/20), επηβάιιεηαη πεξηθνπή ηεο 

ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ Ξαξφρνπ ζην ηκήκα, αλάινγε κε ηηο ψξεο πνπ δίδαμε ν εθπαηδεπηήο.  

Γειαδή ε πεξηθνπή (Ξ) είλαη: 

Ξ = Ώξεο δηδαζθαιίαο κε πηζηνπνηεκέλνπ εθπαηδεπηή x ακνηβή Ξαξφρνπ ζην ηκήκα / Ώξεο 

πξνγξάκκαηνο 

 

2.3 Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ζε θάπνηα εθπαηδεπηηθή ελφηεηα δίδαμε άιινο 

εθπαηδεπηήο απφ ηνλ δεισζέληα ηαθηηθφ εθπαηδεπηή ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, ρσξίο λα 

ππάξρεη ζρεηηθή έγθαηξε δήισζε ηεο αιιαγήο απηήο ζηελ ηζηνζειίδα, θαη ζε πεξίπησζε 

αδπλακίαο δήισζεο ζηελ ηζηνζειίδα, ελεκέξσζε ηεο Γηθαηνχρνπ κε θάζε πξφζθνξν κέζν 

θαη ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηελ Γηθαηνχρν, ηφηε: 

α) αλ ν αληηθαηαζηάηεο εθπαηδεπηήο δελ είλαη πηζηνπνηεκέλνο απφ ηνλ ΔΝΞΞΔΞ ζηελ 

εηδηθφηεηα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Ξξφζθιεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή 

ελφηεηα ή ζε εηδηθφηεηα ηεο νπνίαο ε ζπλάθεηα κε ηε δηδαρζείζα ελφηεηα δελ ηεθκεξηψλεηαη 

απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, επηβάιιεηαη πεξηθνπή ηεο 

ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ξαξφρνπ αλάινγε κε ηηο ψξεο πνπ δίδαμε ν 

εθπαηδεπηήο θαη 10% επί ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ παξφρνπ γηα ην πξφγξακκα. 

Γειαδή: 

Ξ= Ώξεο δηδαζθαιίαο x Ακνηβή Ξαξφρνπ ζην ηκήκα / Ώξεο πξνγξάκκαηνο +10% επί ηεο 

ακνηβήο ηνπ παξφρνπ γηα ην πξφγξακκα. 

β) αλ ν αληηθαηαζηάηεο εθπαηδεπηήο είλαη πηζηνπνηεκέλνο απφ ηνλ ΔΝΞΞΔΞ ζηελ εηδηθφηεηα 

πνπ απαηηείηαη απφ ηελ Ξξφζθιεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή ελφηεηα, επηβάιιεηαη 

ζηνλ Ξάξνρν πεξηθνπή ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ξαξφρνπ αλάινγε κε 

ηηο ψξεο πνπ δίδαμε ν εθπαηδεπηήο θαη 5% επί ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ παξφρνπ γηα ην 

πξφγξακκα. 

Γειαδή: 

Ξ= Ώξεο δηδαζθαιίαο x Ακνηβή Ξαξφρνπ ζην ηκήκα / Ώξεο πξνγξάκκαηνο +5% επί ηεο 

ακνηβήο ηνπ παξφρνπ γηα ην πξφγξακκα. 

 

2.4 Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε απαζρφιεζε εθπαηδεπηή πνπ ε θχξηα απαζρφιεζή ηνπ 

είλαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη δελ έρεη πξνζθνκίζεη ηελ απαηηνχκελε απφ ην άξζξν 31 ηνπ λ. 

3528/2007 άδεηα άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ πνπ εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ θνξέα 

ηνπ, ηφηε επηβάιιεηαη πεξηθνπή ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ Ξαξφρνπ ζην ηκήκα, αλάινγε κε 
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ηηο ψξεο πνπ δίδαμε ν εθπαηδεπηήο.  

 

Γειαδή ε πεξηθνπή (Ξ) είλαη: 

Ξ = Ώξεο δηδαζθαιίαο κε αδεηνδνηεκέλνπ εθπαηδεπηή x ακνηβή Ξαξφρνπ ζην ηκήκα / Ώξεο 

πξνγξάκκαηνο 

 

2.5 Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ε ζχκβαζε κε εθπαηδεπηή δελ είλαη νξζά 

ζπκπιεξσκέλε, έγθαηξε, ελππφγξαθε, έγθπξε θαη ζχκθσλε κε ηα αλαθεξφκελα ζηα θεθ. 4.4  

ηφηε πεξηθφπηεηαη ην ζχλνιν ηεο αληίζηνηρεο ακνηβήο ηνπ εθπαηδεπηή. 

 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 3 

Ξαξαηππίεο/παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ πίλαθα πξνγξακκαηηζκνχ, ζην 

σξνιφγην πξφγξακκα θαηάξηηζεο, ζηα παξνπζηνιφγηα θαη ζηηο αμηνινγήζεηο  

 

3.1 Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη νη ππνρξεσηηθέο εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο, φπσο 

απηέο νξίδνληαη ζηελ παξ. 4.2 ηνπ θεθ. 4 ηεο Ξξφζθιεζεο, δελ δηδάρζεθαλ ή φηη δελ 

ηεξήζεθαλ νη φξνη απηήο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ ππνρξεσηηθψλ σξψλ, επηβάιιεηαη 

πεξηθνπή, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηηο κε δηδαρζείζεο ψξεο θαη 3% επί ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο 

ηνπ παξφρνπ γηα ην πξφγξακκα. 

 

3.2 Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ σξψλ είλαη ν ίδηνο κε ηνλ 

εγθεθξηκέλν/ππνβιεζέληα, αιιά ηξνπνπνηήζεθαλ νη ψξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελνηήησλ ηεο 

ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη ε ηξνπνπνίεζε απηή έρεη γίλεη ρσξίο λα έρεη δεισζεί 

πξνεγνπκέλσο ζηελ νηθεία ηζηνζειίδα, ή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο δήισζεο ζηελ 

ηζηνζειίδα, ρσξίο λα εηδνπνηεζεί εγθαίξσο ε Γηθαηνχρνο κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν, 

ηφηε επηβάιιεηαη ζηνλ Ξάξνρν πεξηθνπή 5%  επί ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ Ξαξφρνπ γηα ην 

Ξξφγξακκα. 

 

3.3 Αλ δηαπηζησζεί αλαληηζηνηρία κεηαμχ ηεο έγγξαθεο θαη ειεθηξνληθήο κνξθήο 

(θαηαρψξεζε ζηελ νηθεία ηζηνζειίδα) ηνπ παξνπζηνινγίνπ, φπσο π.ρ. κε θαηαρψξεζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ησλ απνπζηψλ ή  ζε πεξίπησζε αδπλακίαο δήισζεο ζηελ ηζηνζειίδα ρσξίο λα 

έρεη εηδνπνηεζεί εγθαίξσο κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν ε Γηθαηνχρνο, επηβάιιεηαη 

πεξηθνπή  5%  επί ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ξαξφρνπ. 

 

3.4 Αλ δηαπηζησζεί φηη ν πάξνρνο δελ έρεη θαηαρσξήζεη ηηο απνπζίεο ησλ σθεινπκέλσλ 

ζηελ ζρεηηθή ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα εληφο 20΄απφ ηελ έλαξμε ή ηε ιήμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηφηε  επηβάιιεηαη πεξηθνπή  5% επί ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ Ξαξφρνπ γηα 

ην Ξξφγξακκα. 
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3.5  Αλ δηαπηζησζεί φηη ν πάξνρνο i) δελ έρεη εθδψζεη εκεξήζηα βεβαίσζε παξνπζίαο ή/θαη 

δελ ηελ έρεη απνζηείιεη ζηνλ επηβιέπνληα θνξέα πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ν θάζε 

σθεινχκελνο, εληφο ηεο ίδηαο εκέξαο ή ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα κέρξη ηηο 12.00 κκ γηα 

ηα απνγεπκαηηλά ηκήκαηα ή/θαη ii) δελ έρεη απνζηείιεη ζηνλ επηβιέπνληα θνξέα ηα 

παξνπζηνιφγηα ησλ σθεινπκέλσλ κε ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ηελ επφκελε εξγάζηκε 

εκέξα κέρξη ηηο 12.00 κκ γηα ηα απνγεπκαηηλά ηκήκαηα, επηβάιιεηαη πεξηθνπή 2% επί ηεο 

ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ξαξφρνπ. 

 

3.6 Πε πεξίπησζε ππφλνηαο παξαπνίεζεο ησλ ππνγξαθψλ ησλ σθεινπκέλσλ ή ησλ 

εθπαηδεπηψλ ζην παξνπζηνιφγην ή ζε άιιν απαηηνχκελν απφ ηελ παξνχζα έγγξαθν, ν 

δηθαηνχρνο δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο πεξί γλεζηφηεηαο ηεο 

ππνγξαθήο απφ ηνλ σθεινχκελν ή ηνλ εθπαηδεπηή. Αλ δε, δηαπηζησζεί ην κε γλήζην απηήο, 

ηφηε ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ θαηεγνξία 9.  

 

3.7 Αλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ Ξάξνρν αμηνιφγεζε ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ, ηφηε επηβάιιεηαη πεξηθνπή 1% επί ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ Ξαξφρνπ. 

 

3.8 Αλ δηαπηζησζεί φηη δελ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο σθεινχκελνπο αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ηνπ Ξαξφρνπ Θαηάξηηζεο  ή ν βαζκφο αμηνιφγεζεο 

πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα δελ πξνθχπηεη απφ ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία 

αμηνιφγεζεο πνπ νθείιεη λα δηαηεξεί ν Ξάξνρνο ζηα αξρεία ηνπ, ηφηε επηβάιιεηαη πεξηθνπή 

1% επί ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Ξαξφρνπ. 

 

3.9 Αλ δηαπηζησζεί ηξνπνπνίεζε ηνπ πίλαθα πξνγξακκαηηζκνχ ρσξίο πξνεγνχκελε 

ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηθαηνχρνπ ή δηελέξγεηα απνγεπκαηηλνχ ηκήκαηνο ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ησλ σθεινπκέλσλ, ηφηε επηβάιιεηαη πεξηθνπή 2% επί 

ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Ξαξφρνπ.  

 

3.10 Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αλαληηζηνηρία πνπ αθνξά ζε εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο θαη 

εθπαηδεπηέο κεηαμχ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαη θπζηθνχ παξνπζηνινγίνπ, επηβάιιεηαη πεξηθνπή 

3% επί ηεο ακνηβήο ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ παξφρνπ. 

 

3.11 Πε πεξίπησζε πνπ ην σξνιφγην πξφγξακκα δε θέξεη ππνγξαθή ππεπζχλνπ, 

επηβάιιεηαη πεξηθνπή  5%  επί ηεο ακνηβήο ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ παξφρνπ.  

 

3.12 Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ν εθπαηδεπηήο δελ έρεη ππνγξάςεη ην 
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παξνπζηνιφγην, επηβάιιεηαη πεξηθνπή 5% επί ηεο ακνηβήο ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ 

παξφρνπ. 

 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 4 

Ξαξαηππίεο/παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφρνπ σο πξνο ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ 

 

4.1 Αλ δηαπηζησζεί φηη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δελ δηαλεκήζεθε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα  

ηεο παξ. 4.6.1 Α ηεο παξνχζαο, ηφηε επηβάιιεηαη πεξηθνπή 10% επί ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ξαξφρνπ. 

4.2 Αλ δηαπηζησζεί φηη απνδεδεηγκέλα δελ έρνπλ ρνξεγεζεί εδέζκαηα θαη 

αλαςπθηηθά/ρπκνί/θαθέδεο/ηεκάρην/εκέξα/θαηαξηηδφκελν ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο, ελψ 

πθίζηαηαη ζρεηηθή ππνρξέσζε ηνπ Ξαξφρνπ ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ε Ξξφζθιεζε, 

επηβάιιεηαη πεξηθνπή 10% επί ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ξαξφρνπ.  

4.3 Πε πεξίπησζε πνπ νη εμεηάζεηο θαη επαλεμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο δελ πξαγκαηνπνηεζνχλ 

εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο ηνπ θεθ. 5 ηεο  Ξξφζθιεζεο θαη δελ ζπληξέρνπλ 

ιφγνη αλσηέξαο βίαο γλσζηέο ζηε δηθαηνχρν, ηφηε επηβάιιεηαη πεξηθνπή ηεο ακνηβήο ηνπ 

παξφρνπ πνπ αθνξά ηελ πηζηνπνίεζε. 

4.4 Πε πεξίπησζε πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ Ξιεξνθνξηθήο ζε αίζνπζεο νη νπνίεο δελ 

θέξνπλ ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο, δειαδή δελ δηαζέηνπλ έλα ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή αλά 

θαηαξηηδφκελν, επηβάιιεηαη πεξηθνπή ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Ξαξφρνπ. 

4.5 Πε πεξίπησζε φπνπ δελ απνδεηθλχεηαη ε νξζή εγθαηάζηαζε ησλ αδεηψλ ινγηζκηθνχ αλά 

PC, ηφηε επηβάιιεηαη πεξηθνπή ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ξαξφρνπ. 

4.6 Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ζε επηηφπηα επαιήζεπζε ε κε πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξφηη είλαη αλνηρηή ε δνκή ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ηεο 

ππεξεζίαο θαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο επηβάιιεηαη πεξηθνπή 20% επί ηεο 

ακνηβήο ζεσξίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ξαξφρνπ. 

 

 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 5 

Ξαξαηππίεο/παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν 

 

5.1 Πε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε πηζηνπνίεζε απφ ηε Γηθαηνχρν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ιφγσ κε πξνζθφκηζεο απφ ηνλ πάξνρν ησλ απαηηνχκελσλ 

απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ πιεξσκή ή αλ απηά ππνβιεζνχλ 

ειιηπή, ηάζζεηαη αξρηθά εγγξάθσο ζηνλ Ξάξνρν πξνζεζκία 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα 

ζπκκφξθσζε. Πε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο εληφο ηεο ηαζζφκελεο πξνζεζκίαο, 
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επηβάιιεηαη πεξηθνπή ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Ξαξφρνπ. 

5.2 Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αλάξηεζε ζχκβαζεο ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα 

www.voucher.gov.gr, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ πνπ νξίδεη ε Ξξφζθιεζε, ε νπνία δελ 

είλαη νξζά ζπκπιεξσκέλε, ελππφγξαθε, έγθαηξε, έγθπξε θαη ζχκθσλε κε ηα πξφηππα 

ζχκβαζεο, ηάζζεηαη πξνζεζκία ηξηψλ εξγαζίκσλ εκεξψλ γηα ζπκκφξθσζε. Πε 

πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο επηβάιιεηαη πεξηθνπή 20% επί ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

5.3 Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε κε αλάξηεζε ησλ ζπκβάζεσλ σθεινπκέλσλ, 

εθπαηδεπηψλ, ζπκβνχισλ θαη θνξέα πηζηνπνίεζεο ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα θαη παξάιιεια ζην 

TAXISNET (ηξηκεληαίν πηλάθην εθνξίαο), επηβάιιεηαη πεξηθνπή 10% επί ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο 

ηνπ παξφρνπ  

 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 6 

Ξαξαηππίεο/παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πξνβνιήο θαη 

δεκνζηφηεηαο 

 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεηαη πιεκκειήο ηήξεζε ησλ ελεξγεηψλ πξνβνιήο θαη 

δεκνζηφηεηαο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (έληππα, αθίζεο, αλάξηεζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ αλαδφρνπ θιπ.), επηβάιιεηαη πεξηθνπή κέρξη 3% επί ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ξαξφρνπ. 

 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 7  

Ξαξαηππίεο / παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ππνρξεψζεηο ηνπ Ξαξφρνπ πνπ 

επηζχξνπλ ηε κε πιεξσκή ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνίεζαλ 

 

7.1 Πε πεξίπησζε πνπ πινπνηνχληαη ηαπηφρξνλα δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δηαθνξεηηθά 

ηκήκαηα ζε κηα αίζνπζα θαηάξηηζεο. 

7.2 Πε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ επηηφπηα επαιήζεπζε, δελ επηδεηρζεί ν θάθεινο θπζηθνχ 

ή/θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηφηε επηβάιιεηαη πεξηθνπή 10% επί ηεο 

ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ παξφρνπ. Ράζζεηαη πξνζεζκία δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ 

πξνθεηκέλνπ ν πάξνρνο λα ζπκκνξθσζεί θαη λα απνζηείιεη ζηελ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα. Πε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, επηβάιιεηαη ε κε πιεξσκή ηνπ 

παξφρνπ θαη ε δηαγξαθή ηνπ απφ ην κεηξψν παξφρσλ. 

7.3 Πε πεξίπησζε πνπ πινπνηείηαη πξφγξακκα δχν δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ΡΞΔ ζην ίδην 

ηκήκα ηαπηφρξνλα. 
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ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 8 

Ξαξαηππίεο/παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ππνρξεψζεηο ηνπ Ξαξφρνπ πνπ 

επηζχξνπλ ηελ απηφκαηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Κεηξψν Ξαξφρσλ θαη απνθιεηζκφο 

ζπκκεηνρήο απηνχ ζε επφκελνπο Γηαγσληζκνχο/Ξξνζθιήζεηο 

 

8.1   Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη νη αλαθεξφκελεο ζηελ παξνχζα ζπκβάζεηο ή άιια 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ππνγξάθνληαη απφ πξφζσπν πνπ δελ λνκηκνπνηείηαη λα 

εθπξνζσπεί ηνλ πάξνρν, επηβάιιεηαη ε κε πιεξσκή ηνπ παξφρνπ θαη ε δηαγξαθή ηνπ απφ 

ην κεηξψν παξφρσλ. 

8.2 Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θαη εμαθξηβσζεί πξνζπάζεηα παξαπιάλεζεο 

σθεινπκέλνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπ.  

8.3  Πε πεξίπησζε πνπ έλαο Ξάξνρνο δελ ππνβάιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο θαη ζχκθσλα 

κε ηνπο ινηπνχο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο, δήισζε έλαξμεο ηκήκαηνο, κε 

ζπλέπεηα ηελ απψιεηα ησλ επηηαγψλ θαηάξηηζεο ησλ σθεινπκέλσλ. Ζ σο άλσ πνηλή δελ 

επηβάιιεηαη φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο γλσζηέο ζην Γηθαηνχρν (θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο θιπ). 

8.4  Πε πεξίπησζε παξεκπφδηζεο ηνπ έξγνπ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ 

επαιήζεπζεο/ειέγρνπ ή/θαη κε ρνξήγεζεο ζηνηρείσλ. 

8.5   Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θαηά ηελ επηηφπηα επαιήζεπζε φηη ε δνκή είλαη 

θιεηζηή  ή/θαη δελ ιεηηνπξγεί θαη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

8.6  Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε πινπνηείηαη ζε κε 

πηζηνπνηεκέλε δνκή ή/θαη αίζνπζα θαηάξηηζεο θαη ν πάξνρνο δελ έρεη ελεκεξψζεη ζρεηηθά 

ηελ πεξεζία. 

8.7  Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε κε δηαηήξεζε ησλ πέληε δεισζεηζψλ ΔΚΔ γηα ηελ 

θεληξηθή δνκή θαη ηεο κίαο ΔΚΔ γηα ηηο ππφινηπεο δνκέο (αλά παξάξηεκα) κέρξη ην πέξαο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

8.8 Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ν πάξνρνο δελ δηαζέηεη ην αθφινπζν ζηειερηαθφ 

δπλακηθφ: 

(i) Γηεπζπληή Θαηάξηηζεο:  

(ii) Ππληνληζηηθφ/εθπαηδεπηηθφ ππεχζπλν: 

ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα θαη‘ ειάρηζηα πξνζφληα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα 

3.1 & 3.2 ηεο παξνχζαο. 

8.9 Πε πεξίπησζε πνπ ε επηβνιή θπξψζεσλ μεπεξλά ην 50% ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ 

παξφρνπ. 

8.10 Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θαη‘ εμαθνινχζεζε παξαηππία απφ πάξνρν θαηάξηηζεο 

ζε παξαπάλσ απφ δχν δηνηθεηηθέο/επηηφπηεο επαιεζεχζεηο φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ηνπ θεθ.7 ηεο παξνχζαο. 

8.11  Πε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηεο  παξ. 7.2 ηεο θαηεγνξίαο παξαηππηψλ  7.  
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Πεκεηψλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο δηαγξαθήο παξφρνπ απφ ην Κεηξψν παξφρσλ δελ 

θαηαβάιιεηαη νπδεκία πιεξσκή γηα θαλέλα απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνίεζε ν πάξνρνο 

ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζηνλ πάξνρν νηαδήπνηε πιεξσκή φρη κφλν γηα ην 

πξφγξακκα ζην νπνίν δηελεξγήζεθε ε επαιήζεπζε, αιιά γηα φια ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

πινπνίεζε ν πάξνρνο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 

πιεξσκψλ ζεσξείηαη σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλ. Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε ΔΓ ΔΠΞΑ 

ΑπΘΝ δηαβηβάδεη ην πφξηζκα ηεο δηνηθεηηθήο / επηηφπηαο επαιήζεπζεο ζηελ ΔΓ ΔΞΑΛΑΓ-

ΔΓΒΚ (βι. ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 10 παξαθάησ). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πιεξσκή πνπ δελ θαηαβάιιεηαη ή αλαθηάηαη, θαηά πεξίπησζε, 

πεξηιακβάλεη ηελ ακνηβή ηνπ παξφρνπ γηα ηα πινπνηεζέληα πξνγξάκκαηα. Ζ κφλε 

πεξίπησζε ζηελ νπνία δηθαηνινγείηαη κε θαηαβνιή πιεξσκψλ, εμαηηίαο ηεο δηαγξαθήο ηνπ 

παξφρνπ απφ ην Κεηξψν, είλαη απηή ηεο κε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, δειαδή ζηελ 

πεξίπησζε 8.3. Πηελ πεξίπησζε απηή αζθαιψο πθίζηαηαη έλα πνζνζηφ ζπλππαηηηφηεηαο 

ησλ σθεινχκελσλ, ππφ ηελ έλλνηα ηεο κε ελεκέξσζεο ηεο πεξεζίαο γηα ηε κε πινπνίεζε 

ηεο θαηάξηηζεο. Δθφζνλ ηηο εκέξεο κε πινπνίεζεο ηεο θαηάξηηζεο δηαπηζησζεί φηη νη 

σθεινχκελνη δελ βξίζθνληαλ ζηηο ζέζεηο απαζρφιεζήο ηνπο, ηφηε ε ΔΓ ΔΠΞΑ ΑΞΘΝ, 

ελεκεξψλεη ηνλ επηβιέπνληα θνξέα θαη επηβάιιεηαη πεξηθνπή ηεο εκέξαο απαζρφιεζεο.  

Νη ππφινηπεο πεξηπηψζεηο ηεο Θαηεγνξίαο 8 δελ αθνξνχλ ζηνπο σθεινχκελνπο. 

 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 9 

 

Ξαξαηππίεο πνπ δηαπηζηψλνληαη ζε δηνηθεηηθή/επηηφπηα επαιήζεπζε πνπ 

δηελεξγείηαη θαη α) ην πνζφ πιεξσκήο πξνο ηνλ πάξνρν ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ ηεο 

ππνβιεζείζαο πνηλήο ή β) ν πάξνρνο έρεη πιεξσζεί  

 

Πηελ πεξίπησζε δηνηθεηηθήο/επηηφπηαο επαιήζεπζεο πνπ επηβάιιεηαη πνηλή θαη α) ην πνζφ 

πιεξσκήο πξνο ηνλ πάξνρν ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ ηεο ππνβιεζείζαο πνηλήο ή β) ν 

πάξνρνο έρεη πιεξσζεί, ηφηε ε ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ δηαβηβάδεη ην πφξηζκα ηεο δηνηθεηηθήο 

επηηφπηαο επαιήζεπζεο ζηελ ΔΓ ΔΞΑΛΑΓ-ΔΓΒΚ. 

Πχκθσλα κε ην λφκν 4605/2019, αλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ή πξάμεσλ 

δηαπηζησζεί παξαηππία πνπ νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ ιήπηε επηρνξήγεζεο ή 

ρξεκαηνδφηεζεο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζείζα 

δαπάλε, απηή θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ ιήπηε ηεο επηρνξήγεζεο ή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, 

φηαλ απηφο δηαθέξεη απφ ην δηθαηνχρν ηεο δξάζεο ή ηεο πξάμεο. Ζ πξάμε θαηαινγηζκνχ 

εθδίδεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ, θαηά πεξίπησζε, νξγάλνπ, ήηνη απφ ηελ ΔΓ 

ΔΞΑΛΑΓΔΓΒΚ. 
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ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 10 

πνρξέσζε ηήξεζεο Λφκσλ  

Νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Λφκσλ πεξί αζέκηηνπ 

αληαγσληζκνχ (Λ.146/1914), πεξί πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή (Λ.2251/1994, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη), ην Λφκν πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ Λ. 4624/2019 

(θαη ζπκπιεξσκαηηθά ην Λ.2472/1997, σο ηζρχεη), θαζψο θαη ην Γεληθφ Θαλνληζκφ 679/2016 

(ΔΔ) 2016/679, ΡΝ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ  ΘΑΗ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 27εο Απξηιίνπ 

2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΘ (Γεληθφο Θαλνληζκφο γηα ηελ Ξξνζηαζία Γεδνκέλσλ). 

Ζ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 54Α ηνπ λ. 

4314/2014 θαη ηεο άζθεζεο αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ σο πξνο ηελ ελ ιφγσ δηαρείξηζε, 

πξαγκαηνπνηείηαη ηδίσο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6 παξ. 1 πεξ. γ & ε θαη 9 παξ. 2 

πεξ. δ ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ γηα ηελ Ξξνζηαζία Γεδνκέλσλ." 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ o Γηθαηνχρνο δηαπηζηψζεη ζρεηηθέο παξαβάζεηο εθ κέξνπο ησλ παξφρσλ, 

δηαβηβάδεη αξκνδίσο ηα ζηνηρεία ζηηο αξκφδηεο αλεμάξηεηεο αξρέο ήηνη, ζηελ Δπηηξνπή 

Αληαγσληζκνχ / Αξρή Ξξνζηαζίαο Θαηαλαισηή / Αξρή Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 

γηα ηελ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζή ηνπο. 

Πηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο απφ ηα παξαπάλσ αξκφδηα φξγαλα ηπρφλ παξαβάζεσλ ησλ σο 

άλσ πιαηζίσλ, ζα γλσζηνπνηείηαη ζηελ πεξεζία θαη ζα επηβάιιεηαη ε κε πιεξσκή ηνπ 

παξφρνπ γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνίεζε, ε δηαγξαθή ηνπ απφ ην κεηξψν παξφρσλ ή/θαη 

ν απνθιεηζκφο ηνπ απφ κειινληηθνχο δηαγσληζκνχο – πξνζθιήζεηο. Ρα δε ζηνηρεία δχλαληαη λα 

δηαβηβάδνληαη ζηηο αξκφδηεο δηθαζηηθέο θαη εηζαγγειηθέο αξρέο. 

 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 11 

Ξαξαηππίεο/ παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηήξεζε ινηπψλ φξσλ ηεο Ξξφζθιεζεο 

 

Πε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ινηπψλ φξσλ ηεο Ξξφζθιεζεο πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε εθ 

κέξνπο ηνπ Ξαξφρνπ Θαηάξηηζεο θαη δελ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο, ε Γηθαηνχρνο δχλαηαη λα επηβάιεη, αλαιφγσο ηεο βαξχηεηαο απηψλ, ηηο θάησζη 

θπξψζεηο, ήηνη: 

 Πχζηαζε, 

 Ξνηληθέο Οήηξεο επί ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ Ξαξφρνπ Θαηάξηηζεο, 

 Ξεξηθνπή έσο πιήξε απαιιαγή ηεο Γηθαηνχρνπ απφ ππνρξέσζε ακνηβήο, 

 Απνθιεηζκφο απφ ην Κεηξψν Ξαξφρσλ  

ΑΔΑ: 6ΤΡΠ46ΜΤΛΚ-ΛΕΣ



 
 70 

7.2. πνβνιή απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο Θαηάξηηζεο  

Ζ πηζηνπνίεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ (ζεσξία θαη 

εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο) γίλεηαη απφ ηελ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑΞΘΝ θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

πιεξσκή ησλ παξφρσλ θαηάξηηζεο. 

Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ππνρξενχηαη εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ (30) εκεξψλ 

απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηεο θαηάξηηζεο λα ππνβάιεη ζηελ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑΞΘΝ ζε 

έληππε κνξθή: 

 

 

 

Α.  ηελ Έθζεζε πινπνίεζεο ηεο θαηάξηηζεο  

Ζ ελ ιφγσ Έθζεζε ππνβάιιεηαη θαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο εηδηθήο ηζηνζειίδαο ηεο δξάζεο 

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

 

i. Πηνηρεία ηνπ πινπνηεζέληνο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο 

(πινπνηεζέλ σξνιφγην πξφγξακκα, σθεινχκελνη πνπ ζπκκεηείραλ). 

ii. Απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη ηηο 

εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ επαλεμεηάζεσλ). 

iii.  Πηνηρεία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο  

iv.  Αλαθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ δηαλεκήζεθε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, κε απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη απηφ παξειήθζε απφ ηνπο σθεινχκελνπο 

θαηαξηηζζέληεο. 

 

Β. αληίγξαθν (απφ ηνλ Ξάξνρν) ησλ Απνδείμεσλ Ξαξνρήο πεξεζηψλ, πξνο ηνπο 

σθεινχκελνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο παξνχζαο 

Γ. αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ πνπ εθαξκφδεη ε 

εηαηξεία, γηα ηε ζπκκφξθσζή ηεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ 

Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (GDPR). 

Γ. Απνδεηθηηθά θαηαβνιήο ακνηβψλ εθπαηδεπηψλ. 

 

Πε πεξίπησζε κε νξζήο ή πιεκκεινχο ππνβνιήο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, ε ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ 

ελεκεξψλεη ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο θαη θαζνξίδεη ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία ν 

ηειεπηαίνο ππνρξενχηαη  λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο.  

 

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

8.1. Όξνη θαη Γηαδηθαζία Ξιεξσκήο Υθεινπκέλσλ 

 

Ζ δηαδηθαζία πιεξσκήο ησλ σθεινχκελσλ πεξηγξάθεηαη ζηελ Γεκφζηα Ξξφζθιεζε 4/2020 

ηνπ ΝΑΔΓ Θεθάιαην 12, θαζψο ε δξάζε ηεο θαηάξηηζεο πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο 

απαζρφιεζεο ησλ σθεινχκελσλ.  

8.2. Όξνη θαη Γηαδηθαζία Ξιεξσκήο Ξαξφρσλ Θαηάξηηζεο 

Ξξνθεηκέλνπ ν πάξνρνο θαηάξηηζεο λα εηζπξάμεη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πιεξσκή 

θάζε επηηαγήο θαηάξηηζεο, θαη ε νπνία είλαη αμίαο απφ 858€ έσο 1.035€ αλάινγα κε ην 

πξφγξακκα θαηάξηηζεο ή 768€ γηα ηα πξνγξάκκαηα ΡΞΔ, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη 

ζηελ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο ηνπ ηκήκαηνο θαηάξηηζεο: 

Α. Ρα απνινγηζηηθά ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο φπσο απηά πεξηγξάθεθαλ ζηελ παξ. 7.2 

ηνπ θεθ. 7. 

Β. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ θνξείο ηεο Θεληξηθήο Γηνίθεζεο ζε 

ηζρχ γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο θαη αζθαιηζηηθή 

ελεκεξφηεηα γηα είζπξαμε ρξεκάησλ ζε ηζρχ. Λα είλαη δειαδή ζε ηζρχ, ακθφηεξεο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο . 

Πε πεξίπησζε πνπ είλαη απαξαίηεην, νη Ξάξνρνη λα απνζηείινπλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, 

ελεκεξψλνληαη απφ ηελ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ θαη ππνρξενχληαη λα ηα πξνζθνκίζνπλ ζηελ 

ππεξεζία εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ. 

 

Πε πεξίπησζε πνπ ν σθεινχκελνο:    

1. ππεξβεί ην επηηξεπφκελν φξην απνπζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4.6.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο 

παξνχζαο Ξξφζθιεζεο, θαηαβάιιεηαη ζηνλ πάξνρν ακνηβή πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ψξεο πνπ 

παξαθνινχζεζε ν σθεινχκελνο ηελ θαηάξηηζε (5,9€/ψξα ρ ηηο ψξεο παξαθνινχζεζεο).  

2. νινθιεξψζεη κελ ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο, αιιά δελ πξνζέιζεη ζηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο κε βάζε ηα αλσηέξσ θαη ζηελ ηαρζείζα πξνζεζκία, θαηαβάιιεηαη ζηνλ πάξνρν 

ακνηβή γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ έρεη παξάζρεη.  
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3. δηαθφςεη ηελ θαηάξηηζε, θαηαβάιιεηαη ζηνλ πάξνρν ακνηβή πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ψξεο πνπ 

παξαθνινχζεζε ν σθεινχκελνο ηελ θαηάξηηζε (5,9€/ψξα ρ ηηο ψξεο παξαθνινχζεζεο).  

4. Ν σθεινχκελνο αηηηνινγεκέλα δηαθφςεη ηελ θαηάξηηζε, ν πάξνρνο ελεκεξψλεη ηνλ 

Δπηβιέπνληα θνξέα. Ζ αηηηνινγεκέλε δηαθνπή αθνξά ζε ιφγνπο πγείαο ή αλσηέξαο βίαο 

(Φπζηθέο θαηαζηξνθέο θιπ.). 

Ζ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑπΘΝ κεηά ηνλ έιεγρν ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, εθδίδεη κέζσ ηεο 

εηδηθήο ηζηνζειίδαο «Ξηζηνπνίεζε - Δληνιή  πιεξσκήο παξφρνπ θαηάξηηζεο».  

Ρν Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ παξαιακβάλεη ηελ «Ξηζηνπνίεζε - Δληνιή  

πιεξσκήο παξφρνπ θαηάξηηζεο» κέζσ ηεο εηδηθήο ηζηνζειίδαο θαη εθηειεί ηελ πιεξσκή, 

θαηαβάιινληαο ην ζρεηηθφ πνζφ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ παξφρνπ. 

Νη πιεξσκέο ησλ παξφρσλ θαηάξηηζεο δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη γηα έλα ή πεξηζζφηεξα 

ηκήκαηα θαηάξηηζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

Νη εηδηθνί φξνη ηεο δηαδηθαζίαο πιεξσκψλ ζα νξηζηνχλ ζε ζρεηηθή  Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε. 

Ζ ακνηβή ησλ παξφρσλ θαηάξηηζεο ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ έρνπλ 

δειψζεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο «Αίηεζεο Ππκκεηνρήο» ηνπο ζηε δξάζε. 

Νη πάξνρνη θαηάξηηζεο νπδεκία άιιε απαίηεζε έρνπλ απφ ηελ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑΞΘΝ, πέξαλ ηνπ 

πνζνχ πνπ ζα πηζησζεί ζηνπο ηξαπεδηθνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο. 

Νη πιεξσκέο ησλ παξφρσλ θαηάξηηζεο ζα αλαζηέιινληαη, θαζ' φζνλ ρξφλν δελ έρνπλ 

ρνξεγεζεί νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 
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9.  ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ - ΓΖΚΝΠΗΝΞΝΗΖΠΖ ΚΖΡΟΥΝ ΞΑΟΝΣΥΛ 

9.1. Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ Ξξφζθιεζε 

Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Ξξφζθιεζεο δηαηίζεηαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ εηδηθή 

ηζηνζειίδα ηεο δξάζεο http://www.voucher.gov.gr θαη δελ παξέρεηαη ζε έληππε κνξθή. 

Κεηά ηελ αλάξηεζή ηνπ ζηελ σο άλσ ηζηνζειίδα θαη κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ ηίζεληαη ζηελ 

παξνχζα, νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ «Αίηεζε Ππκκεηνρήο». 

Γηα ηελ πξνβνιή ηεο παξνχζαο δξάζεο, ε ΔΓ ΔΠΞΑ ΑΞΘΝ ζα αλαξηήζεη επίζεο ηελ παξνχζα 

Ξξφζθιεζε ζηελ ηζηνζειίδα www.apko.gov.gr. 

9.2. Δλεκέξσζε απφ ηελ εηδηθή ηζηνζειίδα 

Όιε ε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δξάζε, αιιά θαη απηψλ πνπ 

ζα επηιεγνχλ θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ, παξέρεηαη απφ ηελ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑΞΘΝ, θαζ‘ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δξάζεο, κέζσ ηεο εηδηθήο ηζηνζειίδαο ησλ επηηαγψλ θαηάξηηζεο (training 

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

Δπίζεο, κέζσ ηεο ίδηαο ηζηνζειίδαο γίλεηαη θαη ε δηαρείξηζε φισλ ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο δξάζεο, φπσο ε ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο απφ ηνπο παξφρνπο 

θαηάξηηζεο, ε παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζήο ηεο απφ ηελ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑΞΘΝ, θ.ά 

Ζ ΔΓ ΔΠΞΑ ΑΞΘΝ δελ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

εγγξάθσο ή αηνκηθά. 

Νη πάξνρνη θαη νη σθεινχκελνη κε δηθή ηνπο θξνληίδα θαη επηκέιεηα ιακβάλνπλ γλψζε 

γηα θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηε δξάζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο απηήο, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θάζε ζηάδην πινπνίεζεο ηεο δξάζεο. 

Δηδηθφηεξα, νη ελδηαθεξφκελνη ελεκεξψλνληαη κέζσ απηήο γηα ην Κεηξψν Ξαξφρσλ 

θαηάξηηζεο, θαζψο θαη γηα ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο.  

Πε θάζε αλαθνίλσζε πνπ αλαξηάηαη ζηελ http://www.voucher.gov.gr ή νπνπδήπνηε 

αιινχ θαη αθνξά σθεινχκελν ΓΔΛ ΓΖΚΝΠΗΔΔΡΑΗ ην ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ηνπ 

σθεινχκελνπ, αιιά ΓΖΚΝΠΗΔΔΡΑΗ ΚΝΛΝ ν θσδηθφο αξηζκφο ηεο αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζην πξφγξακκα «Ξξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ 

Θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ζε Γήκνπο, 

Ξεξηθέξεηεο, Θέληξα Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθεξεηψλ (ΘΘΞΞ)/ ζπλαθείο θνξείο, 

πεξεζίεο πνπξγείσλ θαη άιισλ θνξέσλ». Ζ ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα 

θαηαρσξνχληαη ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα είλαη ππνρξεσηηθή. 

Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δξάζε φηη νη σθεινχκελνη έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα επηιέγνπλ κε ειεχζεξε βνχιεζε ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο κε γλψκνλα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο, ρσξίο ε θξίζε θαη ε απφθαζή ηνπο λα επεξεάδεηαη απφ παξαπιαλεηηθέο 

http://www.voucher.gov.gr/
http://www.apko.gov.gr/
http://www.voucher.gov.gr/
http://www.voucher.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΤΡΠ46ΜΤΛΚ-ΛΕΣ



 
 74 

θαη θαηαρξεζηηθέο πξαθηηθέο πξνζέιθπζεο θαη ηπρφλ παξνρέο, κε ζρεηηθέο κε ην 

αληηθείκελν θαηάξηηζεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. 
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10. ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

10.1. Γεληθά 

10.1.1  Ζ δηάξθεηα ηνπ  προγράμματοσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ είναι 120-150 ϊρεσ αντίςτοιχα   

με το αντικείμενο του προγράμματοσ κατάρτιςθσ  και μετά από ςχετικι ειςιγθςθ  του φορζα 

εκπόνθςθσ  των εκπαιδευτικϊν ενοτιτων και  του περιεχομζνου των εκπαιδευτικϊν υλικϊν 

προκειμζνου για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ κατάρτιςθσ.  

 

10.1.2. Ν αξηζκφο θαηαξηηδνκέλσλ θάζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 θαη δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 25 άηνκα.  

10.1.3. Πε φια ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο είλαη απαξαίηεηε ε ελζσκάησζε δηδαθηηθψλ 

ελνηήησλ πνπ λα αθνξνχλ: 

• ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο (ηερληθέο ζχληαμεο 

βηνγξαθηθνχ, αλάπηπμε πξνζσπηθήο ζηξαηεγηθήο, επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, 

ηξφπνη εμεχξεζεο εξγαζίαο, πξνζνκνίσζε ζπλέληεπμεο κε ηνλ εξγνδφηε θ.α.), 

• ζηελ πγεία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, 

• ζηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ. 

10.1.4. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο γηα θάζε εκέξα είλαη ππνρξεσηηθά έμη (6) έσο νθηψ 

(8) ψξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαιεηκκάησλ.  

10.1.5. Θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ρνξεγνχληαη εδέζκαηα θαη 

αλαςπθηηθά/ρπκνί/θαθέδεο/ηεκάρην/εκέξα/θαηαξηηδφκελν. 

10.1.6. Θάζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο κπνξεί λα δηαθφπηεηαη ζηηο επίζεκεο αξγίεο ηνπ έηνπο 

ή/θαη ζε  πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο (θπζηθέο θαηαζηξνθέο θιπ.) κε απαξαίηεηε ελεκέξσζε 

ηνπ Γηθαηνχρνπ.  

Πηελ πεξίπησζε εθείλε φπνπ ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ππνρξενχηαη λα δηαθφςεη ηελ πινπνίεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ζπλερέο δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθψλ 

εκεξψλ, απαηηείηαη ε ππνβνιή αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο πξνο ηνλ Γηθαηνχρν. 

10.1.7. Γελ επηηξέπεηαη ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαηά ηα Παββαηνθχξηαθα  θαη ηηο επίζεκεο αξγίεο. 

10.1.8. Νη θαηαξηηδφκελνη ππνβάιινληαη ζε αμηνιφγεζε ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ  

πξνγξάκκαηνο φζν θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε απηνχ. Ζ παξνπζία θαη ε ζπκκεηνρή ηφζν ζην 

ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο θαηάξηηζεο, φζν θαη ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ην 

πξφγξακκα είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο θαηαξηηδφκελνπο. Κεηά ηελ επηηπρή αμηνιφγεζε δίδεηαη 

ζε θάζε θαηαξηηδφκελν βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. 

10.1.9 Δπηηξέπεηαη ε απνπζία ησλ σθεινπκέλσλ άλεπ πεξηθνπήο απνδνρψλ κφλν ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ αξηζ. 4/2020 Γεκφζηα Ξξφζθιεζε ηνπ ΝΑΔΓ ζην Θεθάιαην 

11, παξάγξαθνη 2, 3 θαη 4. 
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10.1.10. Γηα θάζε ελέξγεηα θαηάξηηζεο είλαη ππνρξεσηηθή ε παξνρή ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

10.1.11. Πε θάζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο, ε άληιεζε ησλ απαηηνχκελσλ εθπαηδεπηψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη, φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη θαη είλαη εθηθηφ, απφ ην «Κεηξψν Δθπαηδεπηψλ 

Δλειίθσλ ηνπ ΔΝΞΞΔΞ, βάζεη ηεο πνπξγηθήο Απφθαζεο κε αξηζκ. ΓΞ/20082 (ΦΔΘ 

2844/23.10.2012) κε ζέκα "Πχζηεκα Ξηζηνπνίεζεο Δθπαηδεπηηθήο Δπάξθεηαο Δθπαηδεπηψλ 

Δλειίθσλ ηεο κε-ηππηθήο εθπαίδεπζεο", φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

 

10.2. Ξεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο 

Ζ ρξνληθή πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ γηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο δηαξθεί δχν (2) 

κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε πινπνίεζεο, κέρξη θαη δχν (2) κήλεο κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο.  

 

10.3. Θαηαρψξεζε θαη έιεγρνο δαπαλψλ 

Όια ηα παξαζηαηηθά δαπαλψλ θαηαρσξνχληαη απφ ην δηθαηνχρν ζην ινγηζηηθφ ηνπ ζχζηεκα 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, φπσο απηφ 

ηζρχεη θάζε θνξά. Ζ πξαγκαηνπνίεζε κηαο δαπάλεο πξέπεη λα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο θαη λα 

δηαζθαιίδεη ηελ δηαδξνκή ειέγρνπ, ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή.  

 

10.4. Έιεγρνο/επαιεζεχζεηο 

10.4.1. Πθνπφο 

Ξξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε νξζή εθαξκνγή ησλ ελεξγεηψλ 

θαηάξηηζεο πνπ πινπνηνχληαη ζηα πιαίζηα φισλ ησλ Δ.Ξ. θαη ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΘΡ 

ή ην ΔΡΞΑ βάζεη ηνπ άξζξν 34, παξάγξαθνο 2 ηνπ Θ.1083/2006, ηα αξκφδηα φξγαλα 

ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα κε ζθνπφ: 

• Ρε ρξεζηή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ Ξφξσλ, 

• Ρελ ηήξεζε ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ δηαηάμεσλ, 

• Ρελ νξζή πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, 

• Ρελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη ηελ αηηηνιφγεζή 

ηνπο, 

• Ρελ πξφιεςε ή ηελ δηαπίζησζε ηπρφλ παξαβάζεσλ θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, 

• Ρελ αλάθηεζε ηπρφλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ θεθαιαίσλ κεηά ηε δηαπίζησζε 

ζρεηηθήο παξάβαζεο, 

• Ρελ εμαζθάιηζε επαξθνχο δηαδξνκήο ειέγρνπ. 
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10.4.2. Δπίπεδν – είδνο ειέγρνπ θαη αξκφδηα φξγαλα 

1.  Γηνηθεηηθέο θαη Δπηηφπηεο Δπαιεζεχζεηο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ην Γηθαηνχρν, 

2. Γηνηθεηηθέο θαη Δπηηφπηεο Δπαιεζεχζεηο επί κέξνπο πξάμεσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, 

3. Δπηζεσξήζεηο, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη απφ ηελ Αξρή Ξηζηνπνίεζεο ή ππφ ηελ επζχλε ηεο 

ζηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ Δ.Ξ., θαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ, 

4. Έιεγρνο ηεο νπζηαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ Δ.Ξ. ν 

νπνίνο δηελεξγείηαη απφ ηελ Αξρή Διέγρνπ, 

5. Έιεγρνη ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

Ν έιεγρνο ζπλίζηαηαη ζηελ εμέηαζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ θαη ζηελ νξζή 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θνηλνηηθέο θαη εζληθέο δηαηάμεηο. 

Δπίζεο ειέγρεηαη: 

• Ζ ελαξκφληζε ηεο δξάζεο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο, κε ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ ΔΠΞΑ θαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Θαλνληζκψλ, ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ απνζηνιή 

ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ. 

• Ζ θαιή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, ε νπνία κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλεη ηελ δηθαηνιφγεζε 

θαη ηε ινγηζηηθή θαηαγξαθή ησλ δαπαλψλ, ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο θαη ηε δηαρείξηζε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο ρξεζηήο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

 

10.4.3. Δπαιήζεπζε απφ ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Ξξνγξακκάησλ 

Αληηθείκελν ησλ επαιεζεχζεσλ είλαη ε επηβεβαίσζε ηεο παξάδνζεο ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηεο πξαγκαηηθήο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

δαπαλψλ πνπ δειψλνπλ νη δηθαηνχρνη γηα ηηο δηάθνξεο πξάμεηο, θαζψο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο 

ηνπο πξνο ηνπο θνηλνηηθνχο θαη ηνπο εζληθνχο θαλφλεο. Νη επαιεζεχζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαιχπηνπλ ηηο ελδεηθλπφκελεο δηνηθεηηθέο, νηθνλνκηθέο, ηερληθέο θαη 

θπζηθέο πηπρέο ησλ πξάμεσλ. 

Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή θάζε επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο δηελεξγεί επαιεζεχζεηο δηνηθεηηθέο ή 

επηηφπηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ. 4314/2014 θαη ησλ θνηλψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ 

πνπ εθδίδνληαη γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Ξξνγξακκάησλ, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ θαζψο θαη ην εθαξκνδφκελν ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ. 

Νη δηνηθεηηθέο επαιεζεχζεηο δηελεξγνχληαη ζε θάζε δήισζε δαπαλψλ πνπ ππνβάιιεηαη απφ 

ηνπο δηθαηνχρνπο. Δπηπξφζζεηα, επηηφπηεο επαιεζεχζεηο δηελεξγνχληαη θπξίσο γηα λα 

δηαπηζησζεί ε πξαγκαηηθή πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαηά ηε δηάξθεηα θαη ζηνλ 

ηφπν εθηέιεζήο ηνπο. 
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Θαηά ηε δηελέξγεηα επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ επί κέξνπο πξάμεσλ, ζηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο 

παξάβαζεο εζληθνχ ή θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε θχζε ηεο παξάβαζεο θαη 

ηηο δεκνζηνλνκηθέο ηεο επηπηψζεηο, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δχλαηαη λα πξνβεί ζε αθχξσζε κέξνπο 

ή ηνπ ζπλφινπ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, 

θαηαρσξψληαο ηηο αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζην Ν.Ξ.Π θαη ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηελ 

Αξρή Ξηζηνπνίεζεο. 

Όηαλ απαηηείηαη ελεκεξψλεηαη ε αξκφδηα ππεξεζία γηα ηε ζπλέρηζε ή κε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

απφ ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Αλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ή πξάμεσλ 

δηαπηζησζεί παξαηππία πνπ νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ ιήπηε επηρνξήγεζεο ή 

ρξεκαηνδφηεζεο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζείζα δαπάλε, 

απηή θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ ιήπηε ηεο επηρνξήγεζεο ή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, φηαλ απηφο 

δηαθέξεη απφ ην δηθαηνχρν ηεο δξάζεο ή ηεο πξάμεο. Ζ πξάμε θαηαινγηζκνχ εθδίδεηαη κε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ, θαηά πεξίπησζε, νξγάλνπ, ήηνη απφ ηε ΓΑ ΔΞΑΛΑΓΔΓΒΚ. 

 

Ζ αξκφδηα δηαρεηξηζηηθή αξρή εθφζνλ έρεη ζνβαξέο ελδείμεηο γηα ηελ χπαξμε παξαβάζεσλ 

εζληθνχ ή θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πξνβαίλεη ζηε δηελέξγεηα έθηαθηεο επηηφπηαο επαιήζεπζεο, 

ελεκεξψλεη ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο θαη φπνπ απαηηείηαη δεηά ηελ αλαζηνιή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

πξάμεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. Δθφζνλ θαηά ηελ επηηφπηα επαιήζεπζε δηαπηζησζεί 

παξάβαζε Δζληθνχ ή Θνηλνηηθνχ Γηθαίνπ εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ. 

 

10.5. Ρήξεζε θαλφλσλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο 

Όινη νη θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ελεξγεηψλ θαηάξηηζεο ζα 

πξέπεη λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο, φπσο ζεζπίδνληαη ζηνπο 

Θαλνληζκνχο (ΔΘ) 1303 θαη 1304/2013 φπσο ηζρχεη, θαη θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο εθαξκνγήο 

ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχλ ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο. Νη θνξείο απηνί 

απνηεινχλ νπζηαζηηθνχο ζπληειεζηέο δηάρπζεο ηεο πιεξνθφξεζεο ζηα θνηλά−ζηφρνπο πνπ 

απεπζχλνληαη θαη, ππφ ηελ έλλνηα απηή, δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ θάζε πξφζθνξν κέζν 

επηθνηλσλίαο πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηε δηαθάλεηα θαη ζηε δηάρπζε ιεπηνκεξψλ πιεξνθνξηψλ.  

2. Θάζε θνξέαο πνπ αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ελεξγεηψλ θαηάξηηζεο εμαζθαιίδεη φηη φζνη 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελέξγεηα θαηάξηηζεο είλαη ελήκεξνη φηη ε ελ ιφγσ πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ην ΔΘΡ θαη πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ ν θνξέαο (δηθαηνχρνο, αλάδνρνο θιπ): 

α. Νθείιεη ζε θάζε έγγξαθν πνπ εθδίδεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ παξνπζηνινγίνπ ή άιινπ 

πηζηνπνηεηηθνχ, λα αλαγξάθεη ζε εκθαλέο ζεκείν (footer) ηελ επηθνηλσληαθή ηαπηφηεηα ηνπ 

ΔΘΡ, φπσο απηή δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα  www.esfhellas.gr θαη απνζηέιιεηαη απφ ηε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. Ζ επηθνηλσληαθή ηαπηφηεηα πεξηέρεη ηελ επξσπατθή ζεκαία κε αλαθνξά 

ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν, ην κήλπκα θαη ηνλ ινγφηππν 
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ηνπ νηθείνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηνλ ινγφηππν ηνπ ΔΠΞΑ κε αλαθνξά ζην 

Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν. 

Πηηο πεξηπηψζεηο ησλ ελεξγεηψλ θαηάξηηζεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΡΞΑ ή ην Ρακείν 

Ππλνρήο κε ρξήζε ηεο ξήηξαο επειημίαο, ζε θάζε ζρεηηθφ έγγξαθν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

παξνπζηνινγίνπ ή άιινπ πηζηνπνηεηηθνχ, πεξηιακβάλεηαη αλαθνξά ζην ΔΡΞΑ ή ην Ρακείν 

Ππλνρήο αληίζηνηρα. 

β. Δπηκειείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθεία Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηξφπνπο γηα ηελ θσδηθνπνίεζε 

ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ επηινγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ/σθεινπκέλσλ, φπνπ 

απηφ απαηηείηαη, εμαζθαιίδνληαο ηε κέγηζηε δηαθάλεηα θαηά ηε δηαδηθαζία απηή, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε δεκνζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ ηεο ππνβιεζείζαο αίηεζεο, αληί ηνπ 

νλφκαηνο εθάζηνπ σθεινπκέλνπ. 

γ. Δπηπιένλ δξάζεηο Ξιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο πνπ αλαιακβάλεη ν θνξέαο, ζα 

εμεηδηθεχνληαη αλάινγα κε ηε θχζε ηεο πξάμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή 

Αξρή. 

δ. Όινη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ αξρείν ησλ δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο πνπ πινπνηνχλ, 

σο πξνο ην θπζηθφ θαη ην νηθνλνκηθφ ηνπο αληηθείκελν. 

                                                

     

O ΞΝΟΓΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ ΞΝΘΔΠΔΥΛ  

 

ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΣΑΡΕΖΓΑΘΖΠ 

 

 
Δζση. Γηαλνκή 

 
1) Γξαθείν θ. πνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ, 
 
2) ΑΞΘΝ/ΗΗ/I 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 
 

 

I. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η: ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΔΠ ΔΛΝΡΖΡΔΠ 

II. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ: ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΑΟΝΣΝ ΔΛΡΑΓΚΔΛΝ ΠΡΝ ΚΖΡΟΥΝ 

ΞΑΟΝΣΥΛ ΚΔ ΔΡΔΟΝ ΑΓΔΗΝΓΝΡΖΚΔΛΝ ΞΑΟΝΣΝ (ΚΖ ΔΛΡΑΓΚΔΛΝ ΠΡΝ 

ΚΖΡΟΥΝ ΞΑΟΝΣΥΛ) 

III. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ: ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΜ ΑΞΝΠΡΑΠΔΥΠ 

ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΘΑΗ ΞΙΑΡΦΝΟΚΑΠ Ν.Π.Ρ.Θ 

IV. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV: ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΡΖΠΗΥΛ ΚΝΛΑΓΥΛ 

ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ  (ΔΚΔ) 

V. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V: ΞΟΝΠΥΞΗΘΑ ΓΔΓΝΚΔΛΑ 

VI. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VI: ΞΟΝΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΑΞΝΓΝΣΖΠ ΡΥΛ 

ΝΟΥΛ ΡΖΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ 

VII. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VII: ΑΞΝΓΔΗΘΡΗΘΑ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΗΓΗΝΘΡΖΡΔΠ / 

ΚΔΡΝΣΝΠ / ΔΡΑΗΟΝΠ ΥΠ ΞΟΝΠ ΡΗΠ ΔΚΔ 

VIII. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VIII: ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ ΞΔΟΗ ΚΖ ΡΑΡΗΠΖΠ ΞΑΟΝΣΝ 

ΚΔ ΦΝΟΔΑ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ 

IX. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IX: ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ ΡΚΖΚΑΡΥΛ 

ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η: ΔΛΝΡΖΡΔΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΙΗΘΥΛ 

 

 

1. Οργάνωςθ και λειτουργία δθμοςίων υπθρεςιϊν, οργανιςμϊν και επιχειριςεων – 
Διάρκεια 140 ϊρεσ  
 
1. Ρολιτειακό Σφςτθμα – Διάκριςθ Εξουςιϊν   
2. Διάρκρωςθ Κράτουσ – Κεντρικι Διοίκθςθ  
3. Γενικζσ & Ειδικζσ Γραμματείεσ & Εποπτευόμενοι Φορείσ Υπουργείων  
4. Διάρκρωςθ Κράτουσ – Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ  
5. Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ  
6. Δθμόςιοι Οργανιςμοί  
7. Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ  
8. Ψθφιακζσ Υπθρεςίεσ του Κράτουσ ςτθν Υπθρεςία του Ρολίτθ  
9.Εκνικό Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων & Ειδικά Ρρογράμματα Χρθματοδότθςθσ  
10. Ευρωπαϊκοί Φορείσ & Ρρογράμματα Χρθματοδότθςθσ  
11. Φορείσ Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ  
12. Συλλογικοί Φορείσ Εργαςίασ  
 
 
2. Οριηόντιεσ ξενόγλωςςεσ ικανότθτεσ ςτο χϊρο εργαςίασ – Διάρκεια 130 ϊρεσ  
  
1. Κοινωνικζσ Επαφζσ – Συςτινομαι και επικοινωνϊ με κάποιον/α ςε φιλικό επίπεδο    
2. Θ Ηωι μου Σιμερα – Μιλϊ για το ςπίτι, τθ δουλειά και τον ελεφκερο μου χρόνο    
3. Αφθγιςεισ – Μοιράηομαι τισ εμπειρίεσ μου και αφθγοφμαι μια ιςτορία    
4. Μελλοντικά Σχζδια – Μιλϊ για το μζλλον και προγραμματίηω τθ ηωι μου  
5. Ταξιδεφω – Βαςικζσ ανάγκεσ επικοινωνίασ κατά τθ διάρκεια ενόσ ταξιδιοφ ςτο 

εξωτερικό    
6. Ρολίτθσ του κόςμου - Θζματα διαπολιτιςμικότθτασ και διαφορετικζσ ςτάςεισ και 

ςυμπεριφορζσ    
7. Απόψεισ – Ενθμερϊνομαι, ςυνομιλϊ και εκφράηω τθν γνϊμθ μου    
8. Τθλεφωνικι και Γραπτι Επικοινωνία – Συνομιλϊ και γράφω ςε φιλικό και επίςθμο 

επίπεδο   
 
 
3. Περιβαλλοντολογικι προςταςία και ανακφκλωςθ προϊόντων – Διάρκεια 120 ϊρεσ  
 
1. Το Ρεριβαλλοντικό πρόβλθμα  
2. Απορρίμματα: ζνα παγκόςμιο περιβαλλοντικό ηιτθμα  
3. Οικονομία και πολιτικζσ για τα απορρίμματα  
4. Θ διαχείριςθ των απορριμμάτων  
5. Θ κοινωνικι αντίλθψθ για τα απορρίμματα  
6. Ανακφκλωςθ-προςταςία του περιβάλλοντοσ & πράςινθ ανάπτυξθ  
7. Ανακφκλωςθ υλικϊν  
8. Ανακφκλωςθ ςυςκευϊν  
9. Οικονομικζσ και περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ τθσ ανακφκλωςθσ 
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4. Ψθφιακζσ δεξιότθτεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ με εφαρμογζσ ςτο χϊρο εργαςίασ – 
Διάρκεια 120 ϊρεσ  
 
1. Μζςα  Κοινωνικισ Δικτφωςθσ: Ιςτορικι αναδρομι, οριςμοί και τρόποι 
κατθγοριοποίθςθσ  
2. Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ: Ορκι χριςθ, αποφυγι κινδφνων, προκλιςεισ και 
προοπτικζσ  
3. Facebook: Λειτουργίεσ και τρόποι χριςθσ  
4. Twitter: Λειτουργίεσ και τρόποι χριςθσ  
5. Instagram: Λειτουργίεσ και τρόποι χριςθσ  
6.  LinkedIn: Λειτουργίεσ και τρόποι χριςθσ  
7.  YouTube: Λειτουργίεσ και τρόποι χριςθσ  
8.  Άλλεσ εφαρμογζσ κοινωνικισ δικτφωςθσ  
9. Ρλατφόρμεσ τθλεδιάςκεψθσ: Κατθγοριοποίθςθ και τρόποι χριςθσ.  
10.  Εργαλεία αξιοποίθςθσ Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ  
11. Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ ωσ προωκθτικά εργαλεία 
 
 
5.  Επαγγελματίασ κακαριςτισ/απολυμάνςεισ δθμοςίων χϊρων – Διάρκεια 130 ϊρεσ   
 
1. Επαγγελματικό περίγραμμα κακαριςτι - απολυμαντι 
2. Γενικζσ αρχζσ και οριςμοί κακαριςμοφ 
3. Εξοπλιςμόσ - Μζςα κακαριςμοφ 
4. Εξοπλιςμόσ - Μζςα απολφμανςθσ 
5. Εφαρμοςμζνεσ τεχνικζσ κακαριςμοφ 
6. Υγιεινι & Αςφάλεια Εργαςίασ 
7. Εντομα - Καταπολζμθςθ εντόμων 
8. Ροντίκια - Καταπολζμθςθ ποντικϊν (μυοκτονία). 
9. Απολυμάνςεισ Δθμοςίων χϊρων - Βαςικζσ ζννοιεσ 
10. Απολυμάνςεισ Δθμοςίων χϊρων - Εφαρμοςμζνεσ Τεχνικζσ 
11. Ρανδθμία Sars-Cov 2 
12.Τεχνικζσ - Ρρωτόκολλο κακαριςμοφ απολφμανςθσ εναντι Sars-Cov 2 
 
 
6. Ειςαγωγι ςτα ψθφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία – Διάρκεια 120 ϊρεσ  
 
1. Ειςαγωγι  
2. Διαδραςτικζσ υπερμεςικζσ παρουςιάςεισ  
3. Ψθφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια  
4. Δθμιουργία εκπαιδευτικϊν κόμικ και εικονογραφθμζνων ιςτοριϊν  
5. Δθμιουργία νοθτικϊν και εννοιολογικϊν χαρτϊν  
6. Σφννεφα κειμζνου και χρονογραμμζσ  
7. Εργαλεία επεξεργαςίασ εικόνων και βίντεο  
8. Εκπαιδευτικοί ιςτότοποι και ιςτολόγια  
9. Κοινωνικι δικτφωςθ και ςυνεργαςία με τθ χριςθ των εργαλείων του διαδικτφου  
10. Εκπαιδευτικζσ πλατφόρμεσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ  
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7. τζλεχοσ κοινωνικισ φροντίδασ – Διάρκεια 120 ϊρεσ  
 
1. Κατανοϊντασ τον ρόλο του ςτελζχουσ κοινωνικισ φροντίδασ  
2. Πλ@ διαφορετικ@ όλ@ ίς@ 
3. Θλικιςμόσ και Δικαιϊματα των θλικιωμζνων 
4. Άνκρωποι με αναπθρία 
5. Ψυχικι Υγεία 
6. Επικοινωνία 
7. Στθρίηοντασ ανκρϊπουσ με χρόνιουσ πόνουσ 
8. Συναιςκθματικι ςτιριξθ 
9. Διαςφάλιςθ προςταςίασ θλικιωμζνων. Κακοποίθςθ και Ραραμζλθςθ  
10. Δεοντολογία και Αυτοφροντίδα 
 
 
8. Εργαςίεσ καταςκευαςτικοφ κλάδου- Διάρκεια 120 ϊρεσ  
 
1. Καταςκευι καλουπιϊν  
2. Τοποκζτθςθ ςιδθροφ οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ  
3. Ζγχυςθ ςκυροδζματοσ  
4. Tοποκζτθςθ ικριωμάτων  
5. Υγεία και Αςφάλεια εργαηομζνων ςτον καταςκευαςτικό κλάδο 
6. Καταςκευι Τοιχοποιιϊν  
7. Καταςκευι Επιχριςμάτων  
8. Ελαιοχρωματιςμοί  

 
 
9. Χειριςμόσ εργαλειομθχανϊν- Διάρκεια 120 ϊρεσ  
 
1. Μετρολογία – μετροτεχνία 
2. Ανοχζσ – Συναρμογζσ – Ροιότθτα επιφάνειασ 
3. Μθχανολογικό ςχζδιο 
4. Κατεργαςίεσ με αφαίρεςθ υλικοφ  
5. Ταξινόμθςθ – ςυγκρότθςθ και λειτουργία των εργαλειομθχανϊν κοπισ  
6. Συμβατικζσ εργαλειομθχανζσ   
7. Εργαλειομθχανζσ NC – CNC  
8. Αςφάλεια ςτισ εργαλειομθχανζσ 
 
 
 
10. Τπθρεςίεσ διαμόρφωςθσ/ςυντιρθςθσ πραςίνου- Διάρκεια 120 ϊρεσ  
 
1 : Ειςαγωγι ςτισ υπθρεςίεσ καταςκευισ και ςυντιρθςθσ Ρραςίνου  
2 : Συςτιματα Φφτευςθσ  
3 : Συςτιματα Άρδευςθσ   
4 : Σχεδιαςμόσ και προετοιμαςία τθσ καταςκευισ του ζργου   
5 : Σχεδιαςμόσ και προετοιμαςία τθσ ςυντιρθςθσ του ζργου   
6 : Βαςικά εργαλεία και εξαρτιματα – Εξοπλιςμόσ  
7 : Κανόνεσ αςφάλειασ  
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8 : Σφγχρονεσ μζκοδοι άςκθςθσ του επαγγζλματοσ  
9: Μζκοδοι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ  
10: Ψθφιοποίθςθ των υπθρεςιϊν καταςκευισ και ςυντιρθςθσ πραςίνου  
           
 
11. Πρϊτεσ Βοικειεσ – Διάρκεια 130 ϊρεσ  

1. Αςφαλισ προςζγγιςθ και εκτίμθςθ αςκενι - πάςχοντα/ουςασ  
2. Βαςικι υποςτιριξθ τθσ ηωισ  

2.1 Σε ενιλικεσ  
2.2 Σε βρζφθ - παιδιά  

3. Ρνιγμονι από ξζνο ςϊμα  
3.1 Σε ενιλικεσ  
3.2 Σε βρζφθ - παιδιά 

4. Ρνιγμόσ  
5. Λιποκυμία, Ζμφραγμα, Εγκεφαλικό 
6. Εγκαφματα (κερμικό, χθμικό, θλεκτροπλθξίασ)  
7. Θερμοπλθξία – Υποκερμία  
8. Ρεριποίθςθ τραφματοσ, Αιμορραγίεσ  
9. Δθλθτθριάςεισ 
10. Ορκοπαιδικζσ κακϊςεισ 
11. Ξζνο ςϊμα (ςτο δζρμα, ςτο μάτι, ςτο αυτί, ςτθ μφτθ)  
12. Διγμα (τςίμπθμα, δάγκωμα) 
 
 
12. Διαχείριςθ καταςτροφϊν και κρίςεων – Διάρκεια 120 ϊρεσ  
 
1) Ειςαγωγι ςτθ Διαχείριςθ Κινδφνων, Καταςτροφϊν και Κρίςεων  
2) Ταξινόμθςθ Κινδφνων, Καταςτροφϊν και Κρίςεων  
3) Σειςμοί  
4) Ρυρκαγιζσ  
5) Ζντονα Καιρικά Φαινόμενα  
6) Ρλθμμφρεσ  
7) Βιολογικοί Φυςικοί Κίνδυνοι, Καταςτροφζσ και Κρίςεισ  
8) Τεχνολογικά Ατυχιματα  
9) Ραγκόςμιοι Κίνδυνοι και Αναδυόμενεσ Απειλζσ  
10) Επιπτϊςεισ Καταςτροφϊν και Κρίςεων  
 
 
 
13. Διαχείριςθ Κινδφνων και Κρίςεων (φυςικϊν, βιολογικϊν και τεχνολογικϊν) ςε 
Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ – Διάρκεια 120 ϊρεσ  
 
1) Ειςαγωγι ςτθ Διαχείριςθ Κινδφνων, Καταςτροφϊν και Κρίςεων  
2) Διαχείριςθ Κινδφνων, Καταςτροφϊν και Κρίςεων  
3) Ταξινόμθςθ Κινδφνων, Καταςτροφϊν και Κρίςεων  
4) Σειςμοί  
5) Ρυρκαγιζσ  
6) Ζντονα Καιρικά Φαινόμενα  
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7) Ρλθμμφρεσ  
8) Βιολογικοί Φυςικοί Κίνδυνοι, Καταςτροφζσ και Κρίςεισ  
9) Τεχνολογικά Ατυχιματα  
10) Ραγκόςμιοι Κίνδυνοι και Αναδυόμενεσ Απειλζσ  
11) Επιπτϊςεισ Καταςτροφϊν και Κρίςεων  
12) Ρολιτικι Ρροςταςία και Ο.Τ.Α.  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ: ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΑΟΝΣΝ ΔΛΡΑΓΚΔΛΝ ΠΡΝ ΚΖΡΟΥΝ 

ΞΑΟΝΣΥΛ ΚΔ ΔΡΔΟΝ ΑΓΔΗΝΓΝΡΖΚΔΛΝ ΞΑΟΝΣΝ (ΚΖ ΔΛΡΑΓΚΔΛΝ ΠΡΝ 

ΚΖΡΟΥΝ ΞΑΟΝΣΥΛ ) 
 

 

Δπηηξέπεηαη ε ζπλεξγαζία παξφρνπ θαηάξηηζεο εληαγκέλνπ ζην Κεηξψν Ξαξφρσλ κε 

αδεηνδνηεκέλε δνκή, ε νπνία πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ θηηξηαθψλ πξνδηαγξαθψλ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα αληίζηνηρα ζην πιαίζην πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ 

Ρακείν (ΔΘΡ) πξνγξακκάησλ ΠΔΘ. Πηελ πεξίπησζε απηή, ε ζπλεξγαδφκελε 

αδεηνδνηεκέλε δνκή δελ ζα πξέπεη λα έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην Νξηζηηθφ Κεηξψν 

Ξαξφρσλ ηεο Γξάζεο. Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο πνπ ζπλάπηεη ην ζπκθσλεηηθφ 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ αδεηνδνηεκέλε δνκή νθείιεη λα απνδεηθλχεη ηνπιάρηζηνλ 1 ΔΚΔ ε 

νπνία ζα πξνζκεηξάηαη ζηε δνκή απηή, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο. Δπλφεην είλαη φηη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην Κεηξψν 

Ξαξφρσλ ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο πνπ ζπλεξγάδεηαη κε 

ηελ αδεηνδνηεκέλε δνκή.    

Ν Ξάξνρνο θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κηα (1) ΔΚΔ ε νπνία δελ ζα πξέπεη λα 

είλαη δεζκεπκέλε γηα θακία απφ ηηο δνκέο ηνπ. 

Πην ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Ξαξφρνπ Θαηάξηηζεο θαη ηεο 

αδεηνδνηεκέλεο δνκήο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη΄ειάρηζηνλ: 

 

1. Ρελ πεξηγξαθή ηεο αίζνπζαο / αηζνπζψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ 

πάξνρν ηνπ Κεηξψνπ 

2. Ρν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο 

3. Ρν νηθνλνκηθφ ζθέινο ηεο ζπλεξγαζίαο 

4. Ρα νλφκαηα ησλ ζηειερψλ πνπ ζα παξάζρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο θαηάξηηζεο 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ: ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΜ ΑΞΝΠΡΑΠΔΥΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ 

ΘΑΗ ΞΙΑΡΦΝΟΚΑΠ Ν.Π.Ρ.Θ. 
 

“Ξξνδηαγξαθέο πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ 

Ππλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο ((ΠΔΘ) κε ηε κέζνδν ηεο εμ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζεο κέζσ δηαδηθηχνπ (ηειεθαηάξηηζεο/e-learning)” 

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο, σο ηειεθαηάξηηζε νξίδεηαη ε νινθιεξσκέλε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ειεθηξνληθή δηαδηθηπαθή 

πιαηθφξκα, πνπ θαιείηαη "Νινθιεξσκέλν Πχζηεκα Ρειεθαηάξηηζεο" (Ν.Π.Ρ.Θ.), γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο δηαδηθαζίαο, εμαζθαιίδνληαο ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο 

απηνλνκία θαη επειημία ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ξπζκφ κάζεζεο. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηειεθαηάξηηζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ άξηην καζεζηαθφ 

ζρεδηαζκφ (learning design) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ν θαηαξηηδφκελνο 

νθείιεη λα κελ είλαη παζεηηθφο θαηαλαισηήο πιηθνχ, αιιά ελεξγφο ζπκκέηνρνο ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Θα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη, λα επηιχεη πξνβιήκαηα, λα 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζα πεξηγξάθνληαη ζην ζρέδην 

καζήκαηνο, αμηνπνηψληαο ηα δηάθνξα εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη έλα Ν.Π.Ρ.Θ. Ππλεπψο, 

ην Ν.Π.Ρ.Θ. πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Θαηάξηηζεο ζπληζηά 

απιψο ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή γηα ην πεξηβάιινλ ηεο ηειεθαηάξηηζεο θαη δελ αξθεί 

απφ κφλν ηνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ.  

Θεληξηθή ζηφρεπζε  απνηειεί ε αληηκεηψπηζε ηεο ηειεθαηάξηηζεο θαη ηεο δηα δψζεο 

θαηάξηηζεο κε εληαίν ηξφπν, ην ίδην απαηηεηηθφ, ηδίσο ζηα δεηήκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ αθνξνχλ ζηελ ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ησλ θαηαξηηδφκελσλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηψλ, ζηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ παξνπζηνινγίνπ, ζηνλ θαζνξηζκφ αλψηαηνπ 

νξίνπ θαηαξηηδφκελσλ ζε 25 άηνκα αλά ηκήκα, ζηελ ππνρξεσηηθή χπαξμε επφπηε εμ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζεο αλά 100 θαηαξηηδφκελνπο, κε ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο 

ππνζηήξημεο ησλ θαηαξηηδφκελσλ.   

 

ΒΑΠΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

ΞΝΓΝΚΖ 

Ρν Ν.Π.Ρ.Θ. ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα αθφινπζα:  

 Ξηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2015 κε ζηφρεπζε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ GDPR, πνπ 

απνδεηθλχεηαη σο αθνινχζσο: 

 Ξηζηνπνίεζε θαηά ISO 27001:2013 γηα ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ κε ζηφρεπζε ζην πεδίν αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο 
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 Ξηζηνπνίεζε θαηά ISO 27701:2019, επέθηαζε ηνπ ISO 27001:2013 ζρεηηθά κε 

ηε δηαρείξηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ θπβεξλναζθάιεηα. 

 

Ζ πξφζβαζε ζην Νινθιεξσκέλν Πχζηεκα Ρειεθαηάξηηζεο (Ν.Π.Ρ.Θ.) ζα γίλεηαη κέζσ 

ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ε δηαπίζηεπζε ησλ ρξεζηψλ (εθπαηδεπηέο, επφπηεο, θαηαξηηδφκελνη, 

Γηθαηνχρνο, ΓΑ θιπ) ζα γίλεηαη κε νλνκαζηηθέο άδεηεο πξφζβαζεο, ηνπιάρηζηνλ γηα ην 

δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ην πξφγξακκα ηεο εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο, ψζηε νη ίδηνη  λα 

έρνπλ επνπηεία ηεο φιεο καζεζηαθήο ηνπο πνξείαο.  

Ρν Ν.Π.Ρ.Θ. ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά κε ηηο ζπλήζεηο ηειεπηθνηλσληαθέο 

γξακκέο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ θαηαξηηδνκέλσλ απφ ηνπο 

πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο ηνπο. Ππγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα παξέρνληαη: 

 Ξξφζβαζε κέζσ δηαδηθηχνπ κε ρξήζε θπιινκεηξεηή 

 Ππλερήο (24/7) Γηαζεζηκφηεηα Ν.Π.Ρ.Θ.  

 Ππλερήο ηερληθή ππνζηήξημε, ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ 

ηερλνινγηψλ. 

 Ππλερήο απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη Αζθάιεηα ζπζηήκαηνο. 

 Γηαζεζηκφηεηα δεδνκέλσλ γηα ηνπο ελεξγνχο θαη κε ελεξγνχο ρξήζηεο. 

 πνζηήξημε πιάλνπ δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ αζθαιείαο. 

 

Ρν Ν.Π.Ρ.Θ. ζα πξέπεη λα πξνζθέξεηαη απφ ηνλ πάξνρν ηεο εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο 

είηε θάλνληαο ρξήζε θάπνηνπ εμσηεξηθνχ παξφρνπ ππεξεζηψλ λέθνπο είηε ζε ηδηφθηεηε 

ππνδνκή ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφρνπ ηεο εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο. Ρα παξαπάλσ ζα 

πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη κε αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο. 

 

ΞΖΟΔΠΗΑ ΛΔΦΝΠ (CLOUD) - ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ Ινγηζκηθνχ σο πεξεζία 

(SOFTWARE AS A SERVICE)  

Ν πάξνρνο κπνξεί λα πξνζθέξεη ην Ν.Π.Ρ.Θ. σο ππεξεζία λέθνπο (SaaS). Νη ππεξεζίεο 

SaaS είλαη πξνζβάζηκεο απφ ηνπο ρξήζηεο δηαδηθηπαθά θαη απνκαθξπζκέλα, ρσξίο λα 

απαηηείηαη δειαδή ε ηνπηθή εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ινγηζκηθνχ, εμππεξεηεηψλ ή 

άιισλ ζπζηεκάησλ θαη ππνδνκψλ. Δάλ επηιεγεί ε αγνξά αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ απφ 

ηξίηνπο, απηέο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο ίδηεο πξνδηαγξαθέο (φπσο πεξηγξάθνληαη 

ζην παξφλ έγγξαθν). 
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ΗΓΗΝΘΡΖΡΖ ΞΝΓΝΚΖ  

Ν πάξνρνο εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο πξέπεη λα δηαζέηεη ηδηφθηεηεο ππνδνκέο ζε 

Datacenter, ψζηε λα εγθαηαζηήζεη θαη λα παξέρεη ην Ν.Π.Ρ.Θ. δηαζθαιίδνληαο ηελ 

αδηάιεηπηε θαη απξφζθνπηε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο θαη ηελ πιήξε θάιπςε 

ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ απηψλ. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο 

ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ ηνπ Ν.Π.Ρ.Θ. πνπ ζα επηιέμεη λα 

εγθαηαζηήζεη. Ρν θάζε ινγηζκηθφ Ν.Π.Ρ.Θ. θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πιηθνχ θαη 

ινγηζκηθνχ ηηο νπνίεο ν πάξνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη ππνδνκέο ζε Datacenter γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη παξνρή ηνπ 

Ν.Π.Ρ.Θ. δχλαληαη λα είλαη είηε ηδηφθηεηεο, είηε λα παξέρνληαη απφ ηνλ πάξνρν ηνπ 

Ν.Π.Ρ.Θ. ζηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο ζηα πιαίζηα ηεο κεηαμχ ηνπο ζχκβαζεο κίζζσζεο 

ρξήζεο ηνπ Ν.Π.Ρ.Θ.   

Ζ ππνδνκή ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεθαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλα  ηελ 

απαηηνχκελε ππνινγηζηηθή δχλακε θαη δηθηπαθή ππνδνκή (bandwidth) ψζηε λα 

ππεξθαιχπηεη ηνλ θφξην ησλ ηαπηφρξνλσλ ρξεζηψλ (concurrent users) ζηηο 

απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ηφζν ζηελ αζχγρξνλε ηειεθαηάξηηζε φζν θαη ζηε ζχγρξνλε 

ηειεθαηάξηηζε. Ζ πξνηεηλφκελε ππνδνκή ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο 

επίζεκεο ηεθκεξίσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηειεθαηάξηηζεο θαη ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ππνζπζηεκάησλ (π.ρ. ππνζχζηεκα 

ζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο) 

 

ΓΗΔΞΑΦΖ 

Ρν ζχζηεκα ηειεθαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα απνηειεί έλα εληαίν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

κε κνλαδηθή πχιε εηζφδνπ γηα φινπο ηνπο ηχπνπο δξαζηεξηνηήησλ (ζχγρξνλεο & 

αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο, απηναμηνιφγεζεο). Ζ ρξήζε ελφο πιήξσο ελνπνηεκέλνπ 

ζπζηήκαηνο εμαζθαιίδεη: 

 Δίζνδν ησλ ρξεζηψλ κε ην κνλαδηθφ ηνπο θσδηθφ πξφζβαζεο θαη πξφζβαζή ηνπο 

ζην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ θαη δεδνκέλσλ ηεο ηειεθαηάξηηζεο. 

 Γπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ, ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη έληαμεο ησλ 

ζπλεδξηψλ ζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαηάξηηζεο.  

 Δλνπνηεκέλε παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηα καζήκαηα αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο, ην 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ησλ ζπλεδξηψλ ζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο, θαζψο θαη 

ηπρφλ άιιν πιηθφ κειέηεο, αζθήζεηο, κειέηεο πεξίπησζεο, θ.ά. 
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 Δμαγσγή αλαθνξψλ ζπκκεηνρήο ζε φινπο ηνπο ηχπνπο δξαζηεξηνηήησλ 

(αζχγρξνλεο & ζχγρξνλεο). 

 

ΣΟΖΠΡΔΠ 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΣΟΖΠΡΥΛ 

Ρν Ν.Π.Ρ.Θ. ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ρξεζηψλ ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο, 

αιιά θαη ζε επίπεδν καζήκαηνο, ψζηε κε ηηο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο λα 

εληζρχεηαη ε αιιειεπίδξαζε θαηαξηηδνκέλνπ θαη εθπαηδεπηή θαη λα απνθεχγεηαη ην 

θαηλφκελν ν θαηαξηηδφκελνο λα είλαη παζεηηθφο δέθηεο θαη λα ζπκπιεξψλεη απιψο 

ψξεο θαηάξηηζεο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηε δηάξθεηα ηεο ζχλδεζεο κε ηελ 

πιαηθφξκα ηειεθαηάξηηζεο. Δπηπιένλ, ην Ν.Π.Ρ.Θ. ζα πξέπεη λα παξέρεη δπλαηφηεηα: 

 Γεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνχ ρξήζηε θαη εγγξαθήο ζε κάζεκα, θαζνδεγνχκελεο 

απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή (Manager/Administratorinitiated) ηνπ ζπζηήκαηνο. Νη 

ρξήζηεο ζα κπνξνχλ, αθνχ ζπκπιεξψζνπλ κία ειεθηξνληθή θφξκα/ αίηεζε 

ζπκκεηνρήο, λα ιακβάλνπλ έλαλ θσδηθφ πξφζβαζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ καζεκάησλ (πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ην 

δηαρεηξηζηή ηνπ Ππζηήκαηνο),  

 Δπεμεξγαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ρξεζηψλ, ησλ ξφισλ, ησλ καζεκάησλ θαη 

γεληθφηεξα ηνπ Ν.Π.Ρ.Θ., 

 Ξεξηήγεζεο ζηε ιίζηα θαηαξηηδνκέλσλ  γηα δηάθνξεο ελέξγεηεο, φπσο ε 

αλαδήηεζε θαη ε επεμεξγαζία ρξεζηψλ, 

 Αηνκηθήο θαη καδηθήο επεμεξγαζίαο ρξεζηψλ. 

 

ΟΝΙΝΗ 

Ρν Ν.Π.Ρ.Θ. ζα πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο (δεκηνπξγία, επεμεξγαζία, 

δηαγξαθή) λέσλ ξφισλ ρξεζηψλ. Θαη‘ ειάρηζην ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνπο εμήο 

ξφινπο: 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΖΠ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ: Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο πξέπεη λα δηαζέηεη έλα άηνκν 

πεχζπλν ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ Ν.Π.Ρ.Θ. (system 

administrator), ην νπνίν ζα έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο 

θαηάξηηζεο ζε ηερληθφ επίπεδν. Ρν άηνκν απηφ απνηειεί ζηέιερνο ηνπ παξφρνπ Ν.Π.Ρ.Θ. 

Πε πεξίπησζε κίζζσζεο ρξήζεο Ν.Π.Ρ.Θ. ζα πξνβιέπεηαη ν νξηζκφο ηνπ απφ ηνλ 

πάξνρν Ν.Π.Ρ.Θ. νχησο ψζηε λα δειψλεηαη αληίζηνηρα απφ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο ζην 

Γηθαηνχρν. Πηελ πεξίπησζε απηή ν πξνζθεξφκελνο πεχζπλνο δηαρείξηζεο 
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νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ηειεθαηάξηηζεο δελ πξνζκεηξείηαη ζηηο ΔΚΔ ηνπ παξφρνπ 

θαηάξηηζεο.   

 

ΔΞΝΞΡΖΠ (ΔΗΓΗΘΝΠ ΠΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΚΑΘΖΠΖ): Θάζε επφπηεο 

ηειεθαηάξηηζεο ζα έρεη ππφ ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ έσο 100 θαηαξηηδφκελνπο. Ν επφπηεο,  

εθηφο ηεο επνπηείαο θαη ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ,  έρεη ηελ  

επζχλε ηνπ ζρεδηαζκνχ  ησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ φζνλ αθνξά ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

Ν.Π.Ρ.Θ., ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηψλ ζην έξγν ηνπο θαη ηεο άξηηαο  

πινπνίεζεο ηεο ηειεθαηάξηηζεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο. Ν 

επφπηεο ηειεθαηάξηηζεο δελ απαηηείηαη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο απφ ηνλ Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ. 

ΔΘΞΑΗΓΔΡΖΠ: Πε θάζε πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή ε χπαξμε εθπαηδεπηψλ εγγεγξακκέλσλ ζην Κεηξψν Δθπαηδεπηψλ ηνπ 

Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ., ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξφζθιεζε, νη νπνίνη ζα θαζνδεγνχλ 

νκάδα κε αλψηαην φξην 25 θαηαξηηδφκελνπο. Νη εθπαηδεπηέο ζα επηιχνπλ απνξίεο, ζα 

ππνζηεξίδνπλ εθπαηδεπηηθά ηνπο θαηαξηηδφκελνπο θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζπλδεφκελνη ζην 

ζχζηεκα ηηο πξνβιεπφκελεο ψξεο ηεο ζχγρξνλεο θαηάξηηζεο.  

ΘΑΡΑΟΡΗΕΝΚΔΛΝΠ: Νη θαηαξηηδφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζηα καζήκαηα ζηα νπνία είλαη 

εγγεγξακκέλνη, φπσο πξνβιέπεηαη ζε θάζε πξφγξακκα. 

Νη εθπαηδεπηέο ππνζηεξίδνληαη ηερληθά ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν απφ εηδηθνχο ζηελ 

ειεθηξνληθή κάζεζε. Νη εηδηθνί δξνπλ επηθνπξηθά ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (θπξίσο σο πξνο ηελ επίιπζε ηερληθψλ πξνβιεκάησλ, ηελ επίιπζε 

απνξηψλ ηερληθήο θχζεσο, εμαηξνπκέλσλ απηψλ πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ηεο πιαηθφξκαο), πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή 

δηεμαγσγή ηεο εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο θαη δελ απαηηείηαη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη 

απφ ηνλ Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ. 

Θάζε ρξήζηεο ηνπ Ππζηήκαηνο (δηαρεηξηζηήο, εθπαηδεπηήο, επφπηεο, θαηαξηηδφκελνο, 

θιπ), αλάινγα κε ην ξφιν θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ, ζα κπνξεί κέζα απφ έλα εληαίν 

πεξηβάιινλ λα δηαρεηξίδεηαη ηα επηκέξνπο εξγαιεία ηνπ Ππζηήκαηνο.  

 

ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΔΠ - ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

ΚΑΘΖΠΗΑΘΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ - ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΚΑΘΖΚΑΡΥΛ  

Ρν Ν.Π.Ρ.Θ. ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη έλα ζχλνιν δπλαηνηήησλ φζνλ αθνξά ηε 

δηαρείξηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ. Ππγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα παξέρνληαη νη 

παξαθάησ δπλαηφηεηεο: 
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 Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη δηαγξαθήο καζεκάησλ 

 Γπλαηφηεηα παξακεηξνπνηεκέλεο δηάζεζεο καζεκάησλ (πξνζζήθε θαη δηαγξαθή 

εβδνκάδσλ/ελνηήησλ, απφθξπςε ελνηήησλ θηι) 

 Γπλαηφηεηα ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ δξαζηεξηνηήησλ ή θαη εβδνκάδσλ/ 

ελνηήησλ 

 Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πνιιαπιψλ ηκεκάησλ αλά κάζεκα 

 Δξγαιεία βαζκνιφγεζεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ  

 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑ ΠΓΣΟΝΛΖΠ ΡΖΙΔΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ 

Ζ ζχγρξνλε ηειεθαηάξηηζε ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηειεδηάζθεςεο θαη 

"εηθνληθψλ ειεθηξνληθψλ ηάμεσλ" επηηξέπνληαο ζηνλ Δθπαηδεπηή θαη ηνπο 

θαηαξηηδφκελνπο λα βξίζθνληαη κελ ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο αιιά λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε "πξαγκαηηθφ" ρξφλν (real time). Ζ κέζνδνο ηεο 

ζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο εληζρχεη ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε απφ απφζηαζε θέξλνληαο 

ζε άκεζε επαθή ηνλ Δθπαηδεπηή κε ηνπο θαηαξηηδφκελνπο. 

Ζ ζχγρξνλε ηειεθαηάξηηζε δελ αθνξά ζηε κνλφπιεπξε "εθπνκπή" ελφο καζήκαηνο 

κέζσ ηερλνινγηψλ δσληαλήο αλακεηάδνζεο (live streaming/broadcasting). Αληηζέησο, 

φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ "εηθνληθή ηάμε" πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο, ελψ ν Δθπαηδεπηήο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ιακβάλεη άκεζε αλαηξνθνδφηεζε θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Ρν ππνζχζηεκα ζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο πξέπεη  θαη‘ ειάρηζηνλ λα δηαζέηεη  ηηο 

παξαθάησ δπλαηφηεηεο: 

 Ακθίδξνκε κεηάδνζε ήρνπ θαη εηθφλαο (νπηηθή θαη ερεηηθή επηθνηλσλία ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν). Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο 

(Δθπαηδεπηήο θαη θαηαξηηδφκελνη) ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθπνκπήο 

θαη ιήςεο ήρνπ θαη εηθφλαο κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ αιιά θαη επξέσο 

δηαδεδνκέλνπ εμνπιηζκνχ (ππνινγηζηέο, web θάκεξεο, κηθξφθσλα, ερεία, 

αθνπζηηθά). 

 Ν Δθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο επηθνηλσλίαο 

εληφο ηεο εηθνληθήο ηάμεο (ελεξγνπνίεζε/απελεξγνπνίεζε 

κηθξνθψλσλ/θακεξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, δπλαηφηεηα "απνβνιήο" 

ζπκκεηέρνληα) 
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 Νη Θαηαξηηδφκελνη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα δεηνχλ ην ιφγν θαη λα 

ζηέιλνπλ κέζσ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ/εηθνληδίσλ ηελ αηνκηθή ηνπο 

αλαηξνθνδφηεζε.  

 Πχγρξνλε επηθνηλσλία κέζσ κελπκάησλ (chatengine). Ζ επηθνηλσλία 

κέζσ γξαπηνχ θεηκέλνπ εληζρχεη ηελ άκεζε επηθνηλσλία κέζα ζηελ εηθνληθή 

ηάμε θαη ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη ε αληαιιαγή ηφζν δεκνζίσλ φζν θαη 

ηδησηηθψλ κελπκάησλ.   

 Γπλαηφηεηα θφξησζεο θαη ρξήζεο αξρείσλ Office θαη άιισλ αξρείσλ 

πνιπκέζσλ σο πιηθνχ παξνπζίαζεο. Ν εθπαηδεπηήο  πξέπεη λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θνξηψζεη πνιιαπιά αξρεία νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο θαη λα ελαιιάζζεη θαηά βνχιεζε ην πιηθφ παξνπζίαζεο. 

 Δξγαιείν ειεθηξνληθνχ πίλαθα (whiteboard) κε ιεηηνπξγίεο θφξησζεο 

αξρείσλ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη θαηάδεημεο-ππνζεκείσζεο, θ.ιπ. Ν 

ειεθηξνληθφο πίλαθαο ζα πξέπεη λα εληζρχεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

θαζψο, κε ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ, επηηξέπεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ 

θαηαξηηδνκέλσλ. 

 Δξγαιείν δηακνίξαζεο εθαξκνγψλ θαη θεηκέλσλ (application and document 

sharing). Απαξαίηεην εξγαιείν ζε πεξηπηψζεηο εθκάζεζεο εθαξκνγψλ Ζ/ (ι.ρ. 

Βαζηθέο Γεμηφηεηεο Ξιεξνθνξηθήο ή νπνηαδήπνηε άιιεο εθαξκνγήο 

ινγηζκηθνχ), φπνπ ν εθπαηδεπηήο δηακνηξάδεη ζηελ "εηθνληθή ηάμε" νπνηαδήπνηε 

εθαξκνγή ηνπ Ζ/ ηνπ θαη πξαγκαηνπνηεί "δσληαλά" επίδεημε ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηεο.  

 Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο νκάδσλ εξγαζίαο ("εηθνληθά δσκάηηα"). Ν 

εθπαηδεπηήο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρσξίζεη ηνπο θαηαξηηδφκελνπο ζε 

νκάδεο εξγαζίαο θαηά βνχιεζε θαη γηα επηζπκεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Νη νκάδεο 

εηζέξρνληαη ζε ―εηθνληθά δσκάηηα", ηα κέιε ηνπο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο κε 

ήρν θαη εηθφλα θαη επηβιέπνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπο απφ ηνλ 

Δθπαηδεπηή. 

 Ρν ππνζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη θαζαξά εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε 

θάλνληαο ρξήζε επηπιένλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ πνπ εληζρχνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε. Σαξαθηεξηζηηθά εξγαιεία απνηεινχλ ε δπλαηφηεηα 

δηεμαγσγήο ζχληνκσλ εξεπλψλ (polls), γξήγνξσλ εξσηήζεσλ, θνηλφρξεζησλ 

ζεκεηψζεσλ θ.ά. 

 Ρν πεξηβάιινλ ηνπ ππνζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα έρεη αξζξσηή 

(modular) δηάηαμε/ζρεδίαζε, πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ην 

δηακνξθψλνπλ ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Δπηπιένλ, κε ηε ζπγθεθξηκέλε 
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ιεηηνπξγία, ν εθπαηδεπηήο ζα κπνξεί λα "επηβάιεη" ζε φιε ηελ "εηθνληθή ηάμε" 

κηα ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε (layout) πνπ ζεσξεί φηη είλαη ε πιένλ θαηάιιειε γηα 

ηελ ηξέρνπζα εθπαηδεπηηθή ελφηεηα/κάζεκα.  

 Διάρηζηεο απαηηήζεηο ζε εμνπιηζκφ απφ ηνπο θαηαξηηδφκελνπο: επαξθεί ε 

ρξήζε νπνηνπδήπνηε Ζ/ κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη κε νπνηνδήπνηε 

εμνπιηζκφ ήρνπ (ελζσκαησκέλα/εμσηεξηθά ερεία/αθνπζηηθά ή κηθξφθσλα) θαη 

εηθφλαο (θάκεξα). 

 πνζηήξημε απφδνζεο ξφισλ ζηνπο ρξήζηεο (ι.ρ. θαηαξηηδφκελνο, 

Δθπαηδεπηήο,  θ.ιπ.) 

 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑ ΑΠΓΣΟΝΛΖΠ ΡΖΙΔΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ 

Ζ αζχγρξνλε ηειεθαηάξηηζε πινπνηείηαη κέζσ ηνπ πνζπζηήκαηνο Αζχγρξνλεο 

Θαηάξηηζεο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απαξαηηήησο απφ Δθαξκνγή Γηαρείξηζεο 

ηεο Θαηάξηηζεο– Learning Management System (LMS), θαη απφ Δθαξκνγή Γηαρείξηζεο 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ – Learning Content Management System (LCMS). Νη 

εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα πξνζιακβάλνληαη απφ ηνλ ρξήζηε σο έλα εληαίν 

νκνγελνπνηεκέλν πεξηβάιινλ.  

Ρν κέξνο ηεο αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο ζα πινπνηείηαη ρσξίο θπζηθή παξνπζία 

εθπαηδεπηή θαη θαηαξηηδνκέλνπ, κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ (ζε ρψξνπο επηινγήο ηνπ 

θαηαξηηδνκέλνπ). Νη θαηαξηηδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην 

Πχζηεκα Ρειεθαηάξηηζεο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο είηε απφ δηθφ ηνπο ρψξν είηε 

απφ ρψξνπο (Αίζνπζεο ΛΡΞΔ/Ξιεξνθνξηθήο) πνπ ζα δηαζέηεη (ζε πξνθαζνξηζκέλεο 

ψξεο θαη εκέξεο) ν Ξάξνρνο Θαηάξηηζεο. Ρα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη 

ιεηηνπξγηθφηεηεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο είλαη ηα θάησζη: 

 Πρεδηαζκφο δνκήο θαη νξγάλσζε πξνγξακκάησλ αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο: Ν 

ζρεδηαζκφο γίλεηαη κε απνηχπσζε ηεξαξρηθψλ δνκψλ ελνηήησλ, καζεκάησλ, 

δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην καζεκάησλ θ.ν.θ. Νη δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα 

είλαη καζήκαηα αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο, θαζψο θαη επηπξφζζεην ςεθηαθφ 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ. Ξέξαλ ηνπ πιηθνχ "ζεσξίαο", ην 

ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο κέζσ εξγαζηψλ ή 

δνθηκαζηψλ/αζθήζεσλ (tests), ηα νπνία είηε ζα είλαη ελζσκαησκέλα ζηελ 

εθαξκνγή ελφο καζήκαηνο ηειεθαηάξηηζεο (e-learning course) είηε ζα 

δηαηίζεληαη σο απηφλνκεο δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο. Πε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, ν θαηαξηηδφκελνο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθνξηψλεη 

(upload) ηελ εξγαζία ηνπ ζην ζχζηεκα, γηα αμηνιφγεζε. 
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 Γηαρείξηζε εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ: Ρν Ν.Π.Ρ.Θ. ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ 

κεηαθφξησζε/εηζαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνιιαπιψλ θαηεγνξηψλ θαη 

κνξθνηχπσλ (πρ αξρεία .doc, pdf, .mov θιπ.) θαη ηελ αξρεηνζέηεζή ηνπ εληφο 

ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη 

λα ππνζηεξίδεη πιήξσο ηελ έληαμε θαη ελζσκάησζε παθέησλ πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί ζχκθσλα κε δηεζλή πξφηππα ηειεθαηάξηηζεο (π.ρ. πξφηππν 

SCORM), ηελ νξγάλσζε απηψλ ησλ παθέησλ ζε θαηεγνξίεο/ππνθαηεγνξίεο, 

θαζψο θαη ηελ ζχλδεζε απηψλ κε ζπγθεθξηκέλα επίπεδα εληφο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δνκήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. 

 Βαζκνιφγεζε/αμηνιφγεζε: Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη 

λα παξέρεη δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη δηαρείξηζεο δηαθφξσλ ηχπσλ  

αμηνινγήζεσλ ή θαη απηναμηνινγήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ν βαζκφο 

θαηαλφεζεο ηνπ εθάζηνηε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Νη αμηνινγήζεηο απηέο 

κπνξνχλ λα είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλεο θαη λα βαζκνινγνχληαη απηφκαηα 

βάζεη ηεο νξζφηεηαο ησλ απαληήζεσλ ηνπ θαηαξηηδνκέλνπ (θάλνληαο ρξήζε 

"θιεηζηψλ" εξσηήζεσλ δηαθφξσλ ηχπσλ) ή λα βαζκνινγνχληαη "ρεηξνθίλεηα" 

απφ ηνλ εθπαηδεπηή ηεο ελφηεηαο. Νη βαζκνινγίεο ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ λα 

θαηαρσξνχληαη ζην αηνκηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνθίι ηνπ θαηαξηηδνκέλνπ θαη λα 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ηνπο απφ ην ζχζηεκα. 

 Γηαρείξηζε επηπιένλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ: Γπλαηφηεηα αλάζεζεο 

εξγαζηψλ, δηεμαγσγήο ζχληνκσλ εξεπλψλ, νξγάλσζεο πξνζσπηθψλ ζπδεηήζεσλ  

θαηαξηηδνκέλνπ θαη εθπαηδεπηή, θαζψο θαη ζρεδίαζεο εξσηεκαηνινγίσλ θαη 

δνθηκαζηψλ (ηεζη) γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ κε βαζκνιφγεζε. Ν Δπηζηεκνληθφο 

πεχζπλνο ηνπ Ξαξφρνπ Θαηάξηηζεο ζα κπνξεί  έηζη λα ζπκπεξηιάβεη φια ηα 

αλσηέξσ εξγαιεία ή κέξνο απηψλ θαηά ηελ ζρεδίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ  ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. 

 Γπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο ζπκκεηνρήο θαη επίδνζεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ 

ζην θάζε κάζεκα θαη παξνρήο νδεγηψλ ζηνλ θάζε θαηαξηηδφκελν γηα βειηίσζε 

ηεο επίδνζήο ηνπ.  

 Γηαρείξηζε ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ (forums, wikis, chat). 

 Γπλαηφηεηα ηήξεζεο αξρείσλ αλά θαηαξηηδφκελν. 

 

ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ  

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο. Ρν εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν πξέπεη λα είλαη 
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δηαδξαζηηθφ, αθνχ επνπδελί δελ ζεσξείηαη πιήξεο ε παξαθνινχζεζε θαηάξηηζεο κέζσ 

ηεο ιήςεο (download) ή ηεο απιήο αλάγλσζεο αλαξηεκέλσλ ςεθηνπνηεκέλσλ 

εγγξάθσλ (Word, PowerPoint, PDF, θ.α.). Ρν εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν/πιηθφ πξέπεη 

επίζεο λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθηιία, λα πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο εχθνιεο πινήγεζεο, 

λα δίλεη έκθαζε ζηε δηαζθάιηζε ηεο θαηαλφεζεο θαη ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή.  

Δπηπξφζζεηα λα ππνζηεξίδεη ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη λα εληζρχεη ηε 

δηεξεπλεηηθή θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην εθπαηδεπηηθφ 

πεξηερφκελν/πιηθφ  πξέπεη λα ζπζρεηίδεηαη κε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηεο θάζε 

ελφηεηαο θαη λα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο απηναμηνιφγεζεο πνπ παξέρνπλ 

αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ην βαζκφ θαηαλφεζεο θαη αθνκνίσζεο ησλ ελλνηψλ ηνπ 

καζήκαηνο. Γηα ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθκάζεζε ρξήζεο 

Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΡΞΔ), ην κάζεκα πξέπεη λα 

ελζσκαηψλεη πξνζνκνηψζεηο ρξήζεο ηνπ Ινγηζκηθνχ (software simulations). 

Ππγθεθξηκέλα ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα: 

 ελζσκάησζεο θαη αλαπαξαγσγήο πνιπκεζηθνχ πιηθνχ φπσο αξρεία video θαη 

αξρεία ήρνπ, 

 δεκηνπξγίαο δνθηκαζηψλ (tests) θαη εξγαζηψλ αμηνιφγεζεο (assessments), 

θαζψο θαη δπλαηφηεηεο αλάζεζεο, ππνβνιήο, δηφξζσζεο θαη βαζκνιφγεζεο 

απηψλ ησλ εξγαζηψλ, 

 ελζσκάησζεο εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ απφ ηξίηνπο, 

 επαλαρξεζηκνπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ.  

  

Έθηαζε εθπαηδεπηηθψλ ελνηήησλ/καζεκάησλ 

Ζ έθηαζε ησλ ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα ζπκβαδίδεη κε 

ηηο πξνβιεπφκελεο ψξεο αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο θαη λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο 

πξνβιεπφκελεο χιεο. 

Γηα θάζε ψξα αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο αληηζηνηρνχλ θαη‘ ειάρηζηνλ δεθαπέληε (15) 

κνλαδηθέο ―νζφλεο‖. Υο ―νζφλε‖ ζεσξείηαη ε νπηηθή παξνπζίαζε πιηθνχ (θεηκέλνπ, 

εηθφλσλ, άιινπ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ). Ζ έθηαζε ηνπ πιηθνχ αλά εθπαηδεπηηθή νζφλε ζα 

πξέπεη λα είλαη επαξθήο (π.ρ. κία εθπαηδεπηηθή νζφλε πνπ πεξηέρεη κφλν κία πξφηαζε 

θεηκέλνπ ή κφλν κία εηθφλα δελ ζεσξείηαη επαξθήο). 

Ξέξαλ ησλ απαηηνχκελσλ ―νζνλψλ‖, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ αξρεία video (φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ webinars, videos απφ ην δηαδίθηπν, 
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θ.ν.θ.) ή ζηνηρεία κε εθηεηακέλε δηαδξαζηηθφηεηα (π.ρ. role playing games) θαζψο θαη 

ηεζη απηναμηνιφγεζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ρξήζε θαη ελζσκάησζε αξρείσλ video ζηα ειεθηξνληθά καζήκαηα 

ζα γίλεηαη γηα ιφγνπο ππνζηήξημεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη παξνπζίαζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ ελλνηψλ θαη ζεκάησλ. Ππλεπψο ε ρξήζε αξρείσλ video δελ ππνθαζηζηά 

ην απαηηνχκελν εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν. Αθφκε, ηα φπνηα αξρεία video 

ελζσκαηψλνληαη ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ηνπιάρηζηνλ λα θέξνπλ 

ειιεληθνχο ππφηηηινπο.  

Ρέινο, ε ρξήζε ησλ recorded webinars, πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, δελ αθνξά ζε 

θακία πεξίπησζε ηελ απιή βηληενζθφπεζε/θαηαγξαθή ηεο δηδαζθαιίαο/εηζήγεζεο ζε 

κηα ηάμε. Ρα videos απηά, πέξα απφ ηελ εηθφλα θαη ηνλ ήρν ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηή, 

πξέπεη λα εκπεξηέρνπλ θαη ζηνηρεία ηνπ δηδαζθφκελνπ αληηθεηκέλνπ, ηα νπνία ζα 

πξνβάιινληαη ζε κνξθή θεηκέλνπ ή/θαη εηθφλαο θαηά ηε δηάξθεηα αλαπαξαγσγήο ηνπ 

video. Ρα καζήκαηα ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνπλ θπζηθή αθήγεζε (θαη φρη κεραληθή,  

ηχπνπ ―text to speech‖), θαζψο θαη εγγεγξακκέλα videos, κε ηε κνξθή recorded 

webinar, ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπο. Πε απηά ηα ζεκεία κπνξεί λα παξνπζηάδνληαη 

videos φπνπ ν εθπαηδεπηήο ζα δηδάζθεη θαη ζα εμεγεί επηιεγκέλεο έλλνηεο ή αληηθείκελα.  

Γηαρείξηζε εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ απφ άιιεο πεγέο 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο θαηάξηηζεο έρεη ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηήζεη ζην Ν.Π.Ρ.Θ. 

εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο ηξίησλ, ζα πξέπεη λα πηνζεηεί κέξνο ησλ αλνηθηψλ πξνηχπσλ 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο, φπσο ην SCORM 1.2 (SCORM-conformant) ή ην AICC (AICC-

compliant) ή ην xAPI (TInCAN API compliant) ή θαη ην cmi5, φζνλ αθνξά ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηελ νκαιή ελζσκάησζε θαη ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ απφ 

δηαθνξεηηθέο πεγέο, εμσηεξηθέο ηνπ Ν.Π.Ρ.Θ. Ππγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα παξέρεηαη 

δπλαηφηεηα: 

 Γηαζχλδεζεο/ελζσκάησζεο καζεκάησλ ή εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ πνπ 

αλαπηχρζεθαλ κε ηα πξφηππα AICC, SCORM. 

 Ππγγξαθήο πεξηερνκέλνπ καζήκαηνο κε εξγαιεία (authoring tools) ζπκβαηά κε 

ηα παξαπάλσ πξφηππα. 

 

Ππκβαηφηεηα κε δηεζλή πξφηππα φζνλ αθνξά ηελ πξνζβαζηκφηεηα 

ΞΟΝΠΒΑΠΗΚΝΡΖΡΑ 

Πρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ην Ν.Π.Ρ.Θ., ζπληζηάηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε: 

 ην πξφηππν WCAG 2.0 AA, φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηζηνχ 
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(web content) απφ ηνπο εκπιεθνκέλνπο, 

 ην πξφηππν (ATAG) 2.0, φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή λένπ πεξηερνκέλνπ ηζηνχ, 

 ην πξφηππν Section 508,  

 ηελ πξνδηαγξαθή ARIA 1.0, πνπ αθνξά ηελ πξφζβαζε απφ βνεζεηηθέο 

ηερλνινγίεο (π.ρ. screenreaders) ζην Ν.Π.Ρ.Θ. 

 

ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ 

Θάζε θαηαξηηδφκελνο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα δηαηνκηθήο ειεθηξνληθήο 

επηθνηλσλίαο κε ηνλ εθπαηδεπηή ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εμ απνζηάζεσο 

θαηάξηηζεο, κε ζθνπφ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηε ιήςε ππνζηήξημεο φπνπ θαη 

φπνηε απαηηεζεί. Ρν Ν.Π.Ρ.Θ. ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη εξγαιεία ζχγρξνλεο θαη 

αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, πιήξσο ελζσκαησκέλα ζην πεξηβάιινλ 

δηεπαθήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Κεηαμχ άιισλ, ην Ν.Π.Ρ.Θ. ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 Όζνλ αθνξά ηελ αζχγρξνλε επηθνηλσλία: 

 Forum επηθνηλσλίαο 

 E-mail  

 Απνζηνιή κελπκάησλ (Messaging) 

 Όζνλ αθνξά ηε ζχγρξνλε επηθνηλσλία: 

 Δλζσκάησζε ζπζηήκαηνο ηειεδηάζθεςεο (web conferencing system) 

 πεξεζία ζπλδηάιεμεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (Chat) 

 

ΓΙΥΠΠΑ 

Ρν πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ππνζπζηεκάησλ (πρ. ππνζχζηεκα ζχγρξνλεο 

ηειεθαηάξηηζεο) ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

ΞΝΙΓΙΥΠΠΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ 

Γηεπαθή δηαζέζηκε ζε πνιιέο γιψζζεο, κε δπλαηφηεηα γξήγνξεο ελαιιαγήο.  

Δθπαηδεπηηθνί πφξνη πνπ κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο (αλ 

πξνβιέπεηαη θαηάξηηζε θαη ζε άιιεο γιψζζεο). 
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ΙΝΗΞΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

ΑΠΦΑΙΔΗΑ 

Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο πξέπεη λα έρεη θξνληίζεη γηα ηελ χπαξμε ηεθκεξησκέλνπ ζρεδίνπ 

ππνζηήξημεο, ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο πθηζηάκελσλ ηερλνινγηψλ. Ρν ζχζηεκα 

πξέπεη λα είλαη αμηφπηζην θαη λα ιεηηνπξγεί κε κεηξήζηκα πξφηππα, φπσο ε 

παξαθνινχζεζε ησλ δηαθνπψλ ηνπ ζπζηήκαηνο (ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αδηάιεηπηε 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο) θαη λα έρεη ζεζπηζηεί ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηε 

ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ, ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

ππνζηήξημεο ζε πεξίπησζε παξαηεηακέλεο δηαθνπήο ηεο ππεξεζίαο 

Ν θνξέαο θαηάξηηζεο πξέπεη λα δηαζέηεη ηεθκεξησκέλν ζρέδην ηερλνινγίαο, πνπ 

πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθά κέηξα αζθαιείαο (π.ρ. θσδηθφ πξφζβαζεο, πξνζηαζία, 

θξππηνγξάθεζε, αζθαιείο εμεηάζεηο ζην δηαδίθηπν ή ζε δηαβαζκίζεηο θιπ.). 

Ν θνξέαο θαηάξηηζεο πξέπεη λα δηαζέηεη ηεθκεξησκέλν ζρέδην πξνζηαζίαο θαη 

ζσξάθηζεο ησλ ππνδνκψλ απηνχ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, θαθφβνπιε ρξήζε 

θαη απφ εμσθείκελεο επηζέζεηο ζηελ αζθάιεηα ηεο ππνδνκήο ηνπ, νη νπνίεο απνζθνπνχλ 

ζην λα πξνζβάινπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ην πεξηερφκελν απηήο. 

ΙΖΤΖ ΑΛΡΗΓΟΑΦΥΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ (BACKUP) 

Ρν Ν.Π.Ρ.Θ. ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζρέδην δηαζθάιηζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο εμ 

απνζηάζεσο θαηάξηηζεο κέζσ δνκεκέλεο ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο (backup). Ρν 

Ν.Π.Ρ.Θ. ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηα παξαθάησ επίπεδα ιήςεο αληηγξάθσλ 

αζθαιείαο: 

 Αληίγξαθν αζθαιείαο Ν.Π.Ρ.Θ.: Δπηηξέπεη ζηνλ δηαρεηξηζηή λα «ζψζεη» 

νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ην Ν.Π.Ρ.Θ.. Ξξνηείλεηαη ε πεξηνδηθή ιήςε αληηγξάθσλ 

αζθαιείαο (ή νπνία ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε βάζε θαη ηνπο δηαζέζηκνπο 

ππνινγηζηηθνχο πφξνπο ηνπ παξφρνπ), ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη  ε απψιεηα 

δεδνκέλσλ ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο.  

 Αληίγξαθν αζθαιείαο Καζήκαηνο: Δπηηξέπεη ζηνλ δηαρεηξηζηή ή θαη ζηνλ 

εθπαηδεπηή λα «ζψζεη» νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 

 

ΓΛΑΡΝΡΖΡΑ ΔΛΖΚΔΟΥΠΔΥΛ 

Ρν Ν.Π.Ρ.Θ. ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα ηαθηηθψλ ελεκεξψζεσλ, ψζηε λα 

απνηξέπνληαη ηπρφλ θελά αζθαιείαο. 
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ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΗΠΡΝΡΝΞΝ (Site Policy - Privacy notice) 

Ρν Ν.Π.Ρ.Θ. ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα (παξάδεηγκα: 

δεκηνπξγία ηζρπξψλ θσδηθψλ) θαη ηελ πνιηηηθή απνξξήηνπ ησλ ρξεζηψλ. Ππληζηάηαη 

επίζεο λα δηαζέηεη θαη ζεκείσκα πνιηηηθήο απνξξήηνπ κε ην νπνίν ζα κπνξνχλ νη 

ρξήζηεο λα ελεκεξψλνληαη γηα ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ην Ν.Π.Ρ.Θ. θαηαγξάθεη 

γηα απηνχο θαη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο. 

 

ΑΛΑΦΝΟΔΠ 

ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΓΛΑΡΝΡΖΡΥΛ ΑΛΑΦΝΟΥΛ 

Ρν Πχζηεκα (Ν.Π.Ρ.Θ.) ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηεο πνξείαο 

θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπ θαηαξηηδνκέλνπ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα εμαγσγήο αλαθνξψλ (reports), νη νπνίεο ζα 

απνηππψλνπλ πιήξσο ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ηνπ θαηαξηηδνκέλνπ, αιιά θαη ηε 

ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ρξεζηψλ ζην Ν.Π.Ρ.Θ.. Νη αλαθνξέο (reports) πνπ ζα 

παξάγνληαη απφ ην Ν.Π.Ρ.Θ. ζα πξέπεη λα αθνξνχλ: 

 

 Ρνπο θαηαξηηδφκελνπο: λα θαηαγξάθνπλ ηε καζεζηαθή πνξεία θάζε 

θαηαξηηδφκελνπ κέζσ ησλ ηεζη αμηνιφγεζεο θαη άιισλ ηεζη απηφ-αμηνιφγεζεο 

πνπ ζα παξέρεη ην Πχζηεκα. 

 Ρελ εθπαηδεπηηθή ελφηεηα/κάζεκα: λα πεξηέρνπλ ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία 

ηεο πξφζβαζεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ζην Πχζηεκα, ζε επίπεδν πξνγξάκκαηνο. 

 Ρηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο:  λα πεξηέρνπλ ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία 

ηεο πξφζβαζεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ζην Πχζηεκα, ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 Ρε δξαζηεξηφηεηα ησλ ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα: λα πεξηέρνπλ ηε ρξνληθή 

θαηαγξαθή ηεο πξφζβαζεο θάζε θαηαξηηδνκέλνπ ζην Πχζηεκα (εκέξα, ψξα, 

ρξνληθή δηάξθεηα θ.ιπ.). 

 

ΑΙΙΔΠ ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ 

ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΔΚΞΙΔΘΝΚΔΛΥΛ 

Ζ ππνζηήξημε ησλ εκπιεθνκέλσλ (θαηαξηηδφκελνη, εθπαηδεπηέο) πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο φζν θαη ηελ ηερληθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημή ηνπο. Ν πάξνρνο 
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ηεο εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα παξέρεη ππνζηήξημε ζε φινπο ηνπο 

εκπιεθνκέλνπο. Ππγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα παξέρεη:  

 εθπαίδεπζε ζηνπο ρξήζηεο ηεο πιαηθφξκαο (π.ρ. επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηψλ 

ζε δηαρεηξηζηηθά δεηήκαηα ηνπ Ν.Π.Ρ.Θ. θαζψο θαη ζε δεηήκαηα θαηάξηηζεο), 

 αλαιπηηθά εγρεηξίδηα (manuals) ρξήζεο ηεο πιαηθφξκαο,  

 αλαιπηηθφ νδεγφ γηα ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο. 

 

Ζ παξερφκελε ηερληθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε πξνο ηνπο θαηαξηηδφκελνπο θαη 

ηνπο εθπαηδεπηέο θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:  

πνζηήξημε ηχπνπ HelpDesk: ηερληθή ππνζηήξημε απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν 

άηνκν γηα ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη. Ζ ππνζηήξημε ζα παξέρεηαη ηφζν 

ηειεθσληθά φζν θαη κέζσ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε παξνρή δχλαηαη 

λα εμεηδηθεχεηαη πεξαηηέξσ (πρ ψξεο αλά εκέξα) ζηηο εθάζηνηε Ξξνζθιήζεηο 

Ξξνγξακκάησλ ΠΔΘ. 

 

ΓΛΑΡΝΡΖΡΑ ΓΗΑΠΛΓΔΠΖΠ ΚΔ ΑΙΙΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ (DATA INTEGRATION) 

Ρν Ν.Π.Ρ.Θ. ζπληζηάηαη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε άιια ζπζηήκαηα 

(φπσο ζπζηήκαηα κεηξψνπ). Ππγθεθξηκέλα ζπληζηάηαη λα δηαηίζεηαη δηαζχλδεζε κε: 

 Πχζηεκα δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο / δηαρείξηζεο   Δθπαηδεπηηθψλ Ξξνγξακκάησλ 

(EnterpriseResourcePlanning -ERP). 

 Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ Ξφξσλ (HumanResourcesSystems). 

 Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ζιεθηξνληθψλ Γεδνκέλσλ (Electronic Data Management 

Systems). 

 

ΑΟΘΟΥΚΑΡΑ 

Ρν Ν.Π.Ρ.Θ. ζπληζηάηαη λα ππνζηεξίδεη αξζξψκαηα (modules), ηα νπνία είλαη 

πξναηξεηηθέο βειηηψζεηο πνπ πξνζζέηνπλ ή επεθηείλνπλ ιεηηνπξγίεο ηνπ Ν.Π.Ρ.Θ., φπσο 

δξαζηεξηφηεηεο, λένη ηχπνη quiz, αλαθνξέο θ.ά. 
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Πεκεία  ειέγρνπ ηεο επάξθεηαο ησλ παξφρσλ θαηάξηηζεο σο πξνο ηελ επάξθεηα 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο 
1
. 
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Ν
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A/A Ξνηνηηθφ Θξηηήξην ΛΑΗ/ΝΣΗ 

1.1 

Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο δηαζέηεη θεληξηθφ 

ζχζηεκα πνπ παξέρεη ππνζηήξημε γηα ηελ 

νηθνδφκεζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ειεθηξνληθήο 

ππνδνκήο (πιαηθφξκαο) θαηάξηηζεο; 

 

1.2 

Ζ πιαηθφξκα θαηάξηηζεο δηαζέηεη βαζηθέο 

δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ρξεζηψλ δηαθνξεηηθψλ 

ξφισλ; 

 

1.3 
Ζ πιαηθφξκα θαηάξηηζεο δηαζέηεη βαζηθέο 

δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο καζήκαηνο; 

 

1.4 

Ζ πιαηθφξκα θαηάξηηζεο δηαζέηεη βαζηθέο 

δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ; 

 

1.5 
Ρν Ν.Π.Ρ.Θ δηαζέηεη βαζηθέο δπλαηφηεηεο 

δηαρείξηζεο αλαθνξψλ; 

 

1.6 

Ζ πιαηθφξκα θαηάξηηζεο ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

δηεζλείο νδεγίεο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζην 

πεξηερφκελν ηζηνχ; 

 

2
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2.1 

Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο δηαζέηεη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

δηαζέηεη αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ 

πεξηγξάθεη ην ζθνπφ, ηε δηάξθεηα, ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηηο κεζφδνπο 

αμηνιφγεζεο, ην δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, 

ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο καζήκαηνο; 

 

2.2 

Ν ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΔΘ πξνσζεί 

ηελ εκπινθή ησλ θαηαξηηδνκέλσλ  θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ αμηνπνηψληαο 
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εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ έρνπλ επίθεληξν 

ηνπο θαηαξηηδφκελνπο  θαη παξέρνληαη επθαηξίεο 

/ εξγαιεία γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ  (π.ρ. 

δηαδηθηπαθέο δηαζθέςεηο, άκεζσλ κελπκάησλ 

θ.ιπ.), εάλ απαηηείηαη; 

2.3 

Ζ δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΔΘ εμαζθαιίδεη φηη 

φινη νη θαηαξηηδφκελνη, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ηνπνζεζία, έρνπλ πξφζβαζε ζε βηβιηνζήθε / 

εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο/ εξγαιεία θαζψο θαη 

εξγαιεία γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

ησλ θαηαξηηδνκέλσλ  θαη εθπαηδεπηψλ; 

 

2.4 

Ρν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα 

πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ΠΔΘ, λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ εμ απνζηάζεσο 

θαηάξηηζε θαη λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκν 

ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο; 
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.3.1 

Ν ηξφπνο δφκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

δηεπθνιχλεη ηνπο θαηαξηηδφκελνπο ζηελ κειέηε 

ηνπ;  

 

3.2 

Νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπκβάινπλ 

ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ΠΔΘ; 

 

3.3 
Ρν επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν ζπκβάιεη ζηελ 

επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΔΘ; 

 

3.4 

Ρα παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε 

ηνπ ζθνπνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΔΘ; 

 

3.5 
Ρν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ αθνινπζεί ηηο 

πξνηεηλφκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο; 
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4.1 

Ν πάξνρνο  θαηάξηηζεο, κέζσ πνιηθήο 

ππνζηήξημεο, πξνζθέξεη ηερληθή ππνζηήξημε 

θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζε εθπαηδεπηέο 

θαη εθπαηδεπνκέλνπο κε ζθνπφ ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

θαηά ηε ρξήζε ηνπ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Κάζεζεο; 

 

4.2 

Ν πάξνρνο  θαηάξηηζεο πξνζθέξεη 

ππνζηήξημε εθπαηδεπηψλ θαη θαηαξηηδνκέλσλ  

πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο εμ Απνζηάζεσο 

θαηάξηηζεο θαζψο θαη αμηνιφγεζε θαη 

πηζηνπνίεζε ησλ ηειεπηαίσλ; 

 

4.3 

Ξαξέρνληαη πφξνη θαη επαξθήο δηνηθεηηθή 

ππνζηήξημε πξνο εθπαηδεπηέο, 

θαηαξηηδφκελνπο  θαη ινηπφ πξνζσπηθφ; 

 

4.4 
Ξξνζθέξεηαη ππνζηήξημε γηα εηδηθέο νκάδεο 

θαηαξηηδνκέλσλ ; 
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5.1 

Ζ ηειεθαηάξηηζε είλαη ελζσκαησκέλε ζηα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο ηνπ 

παξφρνπ.  

 

5.2 

Ρα πξνγξάκκαηα ΠΔΘ πνπ παξέρνληαη κε ηελ 

κνξθή ηειεθαηάξηηζεο, είλαη ζπλεθηηθά θαη 

ζπγθξίζηκα κε ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

πξνζθέξνληαη κε παξαδνζηαθέο κνξθέο 

δηδαζθαιίαο. 

 

 

5.3 
Νη εθπαηδεπηέο  είλαη επαξθψο θαηαξηηζκέλνη 

θαη ππνζηεξίδνληαη απνηειεζκαηηθά. 
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5.4 

Ν πάξνρνο ΠΔΘ  παξέρεη απνηειεζκαηηθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ ππνζηήξημε 

θαηαξηηδνκέλσλ  πνπ εγγξάθνληαη ζε 

δηθηπαθά πξνγξάκκαηα ΠΔΘ ζηα νπνία κπνξεί 

λα κελ ππάξμεη θαζφινπ θπζηθή παξνπζία. 

(Ραπηνπνίεζε, παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε, 

πηζηνπνίεζε) 

 

 

5.5 

Ν πάξνρνο  αμηνινγεί ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ 

ηειεθαηάξηηζήο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ζε ζρέζε κε 

ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ρξεζηκνπνηεί 

ηα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεψλ ηνπ γηα 

ηελ ελίζρπζε ηνπ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο 

 

6
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6.1 

Ρν πξφγξακκα ΠΔΘ  πεξηιακβάλεη αμηνιφγεζε 

κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο πνπ εθαξκφδεη 

ζπγθεθξηκέλα θαζηεξσκέλα πξφηππα θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη πνηθίια δεδνκέλα γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ; 

 

6.2 

Ρν πξφγξακκα ΠΔΘ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 

θαηαξηηδνκέλσλ  θαη ηε γεληθή ηθαλνπνίεζε 

φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ (π.ρ. 

θαηαξηηδνκέλσλ , εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ) γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ; 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV: ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΡΖΠΗΥΛ ΚΝΛΑΓΥΛ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ  

(ΔΚΔ) 

 

Δηδηθά γηα ην δηάζηεκα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ πιαηζίνπ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα 

ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ 

Ρακείν (ΔΘΡ) πξνγξακκάησλ Ππλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (ΠΔΘ)  ήηνη ηελ 

27/07/2020 θαη απνθιεηζηηθά έσο ηελ 31/12/2020 θαη κε δεδνκέλα φηη: i) εμαηηίαο ηελ 

παλδεκίαο ηνπ COVID-19, νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εθπαίδεπζε παξέκεηλαλ 

θιεηζηέο γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ii) απαηηείηαη έλα κεηαβαηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

πξνζαξκνγήο ησλ παξφρσλ θαηάξηηζεο ζην λέν ζεζκηθφ πιαίζην, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ΔΚΔ 

ιακβάλεηαη ππφςε ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 30/11/2019 έσο ηελ 30/11/2020. Δπηπιένλ, 

νη πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα απφ ηελ 27/7/2020 έσο ηελ 30/11/2020 ζα 

πξνζκεηξεζνχλ σο απηνηειείο ΔΚΔ, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν ππνινγηζκνχ:  

-1 εξγαδφκελνο κε πιήξε απαζρφιεζε ινγίδεηαη σο 1 ΔΚΔ  

-1 εξγαδφκελνο κε κεξηθή απαζρφιεζε ινγίδεηαη σο 0,5 ΔΚΔ  

-Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε σξνκίζζηα απαζρφιεζε δηαηξνχληαη νη ψξεο εκεξήζηαο εξγαζίαο /8, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί ην αθξηβέο πνζνζηφ ηεο ΔΚΔ, πρ. εξγαδφκελνο απαζρνινχκελνο 3 ψξεο 

ηελ εκέξα δηαζέηεη ΔΚΔ 0,4 κεηά ηε ζηξνγγπινπνίεζε πνπ πξνθχπηεη σο εμήο: 3/8= 0,375, άξα 

0,4. 

Πηελ πεξίπησζε απηή ζηηο ΔΚΔ δελ πξνζκεηξψληαη νη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηέο/ζχκβνπινη νη νπνίνη 

απαζρνινχληαη adhoc ζηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο γηα ηελ 

πινπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ/ζπλεδξηψλ ζπκβνπιεπηηθήο. 

 

Θαηά ηα ινηπά θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ΔΚΔ νη νπνίεο δεκηνπξγεζήθαλ πξν ηεο 30/11/2019, 

ηζρχνπλ νη θάησζη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο: 

Θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηνλ ζαθή ππνινγηζκφ ησλ ΔΚΔ: 

 

Πηελ ζρεηηθή ΞΝΙ.1003/31.12.2014 πεξί «Ξαξνρήο νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4308/2014 (ΦΔΘ Α΄ 251)11 πεξί ησλ «Διιεληθψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ, 

ζπλαθείο ξπζκίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζην θεθάιαην 1 «ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΘΑΗ 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΝΛΡΝΡΖΡΥΛ ΒΑΠΔΗ ΚΔΓΔΘΝΠ», άξζξν 2 «Θαηεγνξίεο νληνηήησλ» 1   

1
Πην θχιιν εθεκεξίδαο ηεο Θπβέξλεζεο 251 Α΄ κε εκεξνκελία 24.11.2014 δεκνζηεχζεθε ν λφκνο 4308/2014 

«Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξφηππα, ζπλαθείο ξπζκίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο». Κε ην λφκν απηφ θαηαξγείηαη, κεηαμχ 

άιισλ, ν Θψδηθαο Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο Ππλαιιαγψλ (ππνπαξάγξαθνο Δ1 ηεο παξαγξάθνπ Δ ηνπ λφκνπ 

4093/2012),  ην  Ξ.1123/1980  (ΦΔΘ  Α  283/15-12-1980)  πεξί  εθαξκνγήο  ηνπ  Διιεληθνχ  Γεληθνχ  Ινγηζηηθνχ 

Πρεδίνπ,  νη  ινγηζηηθέο  δηαηάμεηο  ηνπ  Θ.Λ.  2190/1920,  θαη  ζεηξά  άιισλ  δηαηάμεσλ  λφκσλ  πνπ  αλαιπηηθά 

αλαθέξνληαη  ζην  άξζξν  38.  Ηδηαίηεξα  ζε  φηη  αθνξά  ζηνλ  Θψδηθα  Φνξνινγηθήο  Απεηθφληζεο  Ππλαιιαγψλ, 

θαηαξγείηαη επίζεο ξεηά θαη θάζε άιιε δηάηαμε, εξκελεπηηθή εγθχθιηνο ή νδεγία πνπ έρεη εθδνζεί βάζεη απηψλ ησλ 
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θαηαξγνχκελσλ δηαηάμεσλ ή ηνπ πξντζρχζαληνο Ξ.186/1992. 

 

αλαθέξεηαη φηη ζχκθσλα κε ην: 

 

2.4 Πθνπφο ησλ θξηηεξίσλ ηνπ άξζξνπ 2, ζχκθσλα θαη κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο, 

2013/34/EE είλαη ε θαηάηαμε ησλ νληνηήησλ ζε θαηεγνξίεο κεγέζνπο, αλάινγα κε ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο ζεκαζία. Ν κέζνο φξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγίδεηαη ζηε βάζε πιήξνπο 

απαζρφιεζεο ζε  εκεξήζηα  θαη  εηήζηα  βάζε,  γηα  φινπο  ηνπο  εξγαδφκελνπο πνπ  έρνπλ  ή 

ηεθκαίξεηαη φηη έρνπλ εξγαζία έκκηζζεο απαζρφιεζεο. Ππγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλνληαη νη 

έρνληεο έκκηζζε ζρέζε αιιά θαη ηα πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη κε ζρέζε πνπ εμνκνηψλεηαη κε 

έκκηζζε εξγαζία, φπσο δηθεγφξνη, ινγηζηέο ή κεραληθνί φηαλ είλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη 

αλεμάξηεηα ηνπ ηξφπνπ πνπ ακείβνληαη (π.ρ. κε ηηκνιφγην). Ππκπεξηιακβάλνληαη επίζεο νη 

απαζρνινχκελνη κε κίζζσζε απφ άιιε νληφηεηα θαζψο θαη νη ηδηνθηήηεο επηρεηξεκαηίεο, εθφζνλ 

απαζρνινχληαη ζηελ νληφηεηα θαη ακείβνληαη απφ απηή. Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε εθπαηδεπφκελνη θαη ζπνπδαζηέο πνπ απαζρνινχληαη κε ζπκβάζεηο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, θαζψο θαη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ ιάβεη γνληθή άδεηα. 

 

2.5 Αλαθνξηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ πξνζσπηθνχ, πνζνζηά κηθξφηεξα ηνπ 0,5 

ζηξνγγπινπνηνχληαη πξνο ηα θάησ θαη πνζνζηά κεγαιχηεξα ηνπ 0,5 ζηξνγγπινπνηνχληαη πξνο 

ηα πάλσ. 

Ξαξαδείγκαηα: 

 

I) Κηα νληφηεηα απαζρνιεί 5 άηνκα ζε πιήξε απαζρφιεζε, 2 άηνκα κε επνρηαθή απαζρφιεζε 5 

κελψλ αιιά πιήξνπο εκεξήζηαο απαζρφιεζεο θαη 7 άηνκα πιήξνπο εηήζηαο απαζρφιεζεο αιιά 

κεξηθήο εκεξήζηαο απαζρφιεζεο ηξηψλ σξψλ, θαζψο θαη έλαλ επαγγεικαηία πιήξνπο 

απαζρφιεζεο πνπ ακείβεηαη κε ηηκνιφγην. Ν κέζνο φξνο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιήζεθε 

ζηελ πεξίνδν είλαη (5*12/12)+(2*5/12)+(7*12/12*3/8)+1=9.46 θαη γηα ηελ ζηξνγγπινπνίεζε 

9 (ζε ηζνδχλακεο κνλάδεο εηήζηαο απαζρφιεζεο). 

 

 

  

 

Δξγαδφκελνη 

Κήλεο 

 

απαζρφιεζεο 

 

 

Ρχπνο 

Κέζνο φξνο 

 

εξγαδνκέλσλ 

Κε πιήξε απαζρφιεζε 5 12 5*(12/12) 5 

Δπνρηαθή πιήξεο 

απαζρφιεζε 5 κελψλ 

 

2 

 

5 

 

2*(5/12) 

 

0,83 
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Κεξηθή απαζρφιεζε 

ηξηψλ σξψλ 

εκεξεζίσο φιεο ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο ηνπ 

ρξφλνπ 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

[7*(12/12)]*(3/8) 

 

 

 

 

2,63 

Κεραληθφο κε πιήξε 

 

απαζρφιεζε 

 

ακεηβφκελνο κε 

 

Ρηκνιφγην 

 

 

 

1 

 

 

 

12 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

     

Πχλνιν εξγαδνκέλσλ 9,46 = 9 

 

II) Ν ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ φξνπ ζε εξγαδφκελν πιήξνπο είηε κεξηθήο θαζεκεξηλήο είηε 

επνρηαθήο απαζρφιεζεο, ν νπνίνο έρεη πξφζιεςε ή απνρψξεζε ζηα κέζα ηνπ κήλα ή ηπρφλ 

απνπζία. 

 

Έζησ εξγαδφκελνο πιήξνπο απαζρφιεζεο κε πξφζιεςε 15/8/2018 ν ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ 

φξνπ ζα γίλεη 1*5/12 = 0,41666, δειαδή ν 8νο κήλαο ζα πάξεη νιφθιεξε ηελ κνλάδα ή ζα 

πξέπεη λα έρεη αλαινγία ζχκθσλα κε ηηο εκέξεο αζθάιηζεο δειαδή έζησ 15 εκέξεο αζθ./25 

ζπλνιηθά αζθαιηζηηθά ηνπ 8νπ κήλα=0,6+4 (ππφινηπνη κήλεο) άξα 1*4,6/12=0,38333. 

 

III) Πε νληφηεηα κε κνξθή ΗΘΔ έρνπκε ηα εμήο δεδνκέλα: 

 

α) Ν δηαρεηξηζηήο παξέρεη εξγαζία γηα ηελ νπνία εηζπξάηηεη ακνηβή 

 

β) Ν ινγηζηήο ηεο εηαηξείαο αλ θαη πιήξνπο απαζρφιεζεο, ακείβεηαη κε ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ 

απφ ηνλ ίδην (εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο) 

 

γ) Ν δηθεγφξνο ηεο εηαηξείαο ιακβάλεη πάγηα ακνηβή θαη παξέρεη ηηο ππεξεζίεο αλ θαη φηαλ ηνπ 

δεηεζεί 

 

δ) Απαζρνιεί επίζεο ηξία άηνκα κε πιήξε απαζρφιεζε 

ε) Απαζρφιεζε εληφο ηνπ έηνπο έλα άηνκν κε ηξίκελε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη πιήξε 

απαζρφιεζε 
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ζη) Απαζρνιεί θαη δχν άηνκα θαζ‘ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε κεξηθή απαζρφιεζε. Ρνλ έλα 

ζε ηξίσξε θαζεκεξηλή απαζρφιεζε θαη ηνλ άιιν ζε πεληάσξε θαζεκεξηλή απαζρφιεζε 

 

δ) Ρέινο, απαζρφιεζε θαη έλαλ εξγαδφκελν ζε ηεηξάσξε θαζεκεξηλή απαζρφιεζε κε ζχκβαζε 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεζζάξσλ κελψλ. 

 

Ν δηαρεηξηζηήο θαη ν ινγηζηήο ζεσξνχληαη εξγαδφκελνη πιήξνπο απαζρφιεζεο. Άξα ην ζχλνιν 

ησλ εξγαδφκελσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο είλαη: 1+1+3 = 5. 

 

Ν δηθεγφξνο δελ ιακβάλεηαη ππφςε αθνχ δελ εξγάδεηαη κε πιήξε απαζρφιεζε, αιιά παξέρεη 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ επθαηξηαθά θαη θαηά πεξίζηαζε. 

 

Γηα ηνλ εξγαδφκελν επί ηξίκελν (πιήξνπο απαζρφιεζεο) ζα πξνρσξήζνπκε ζε αλαγσγή ζε 

εηήζηα βάζε: 

1 ρ (3 / 12) = 0,25 

 

Γηα ηνλ εξγαδφκελν κε ηξίσξε εκεξήζηα απαζρφιεζε, ζε νιφθιεξν ην έηνο, επίζεο: 

 

1 ρ (3 / 8) = 0,375 

 

Γηα ηνλ εξγαδφκελν κε πεληάσξε εκεξήζηα απαζρφιεζε, ζε νιφθιεξν ην έηνο: 

 

1 ρ (5 / 8) = 0,625 

 

Γηα ηνλ εξγαδφκελν κε ηεηξάσξε απαζρφιεζε γηα 4 κήλεο: 
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1 ρ (4 / 8) ρ (4 / 12) = 0,167 

 

Άξα, έρνπκε ζχλνιν: 

 

5 + 0,25 + 0,375 + 0,625 + 0,167 = 6,417 θαη θαηά ζηξνγγπινπνίεζε 6. 

 

Ππλεπψο, ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, είλαη έμη 

(6). IV) Ζ πεξίπησζε ηεο εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζεο. 

Ζ θαζ‘ εξκελεία, δηαηχπσζε ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο (άξζξν 2, Λ 4308/2014), αλαθέξεηαη 

ζε αξηζκφ απαζρνινπκέλσλ, ζηελ βάζε πιήξνπο απαζρφιεζεο. Όπσο είλαη γλσζηφ, 

(παξ. 3, άξζξν 2 ηνπ Λ 3846/2010), θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ή θαηά 

ηελ δηάξθεηά ηεο, ν εξγνδφηεο θαη ν κηζζσηφο, κπνξνχλ κε έγγξαθε αηνκηθή ζχκβαζε λα 

ζπκθσλήζνπλ θάζε κνξθή απαζρφιεζεο εθ πεξηηξνπήο. Ξεξαηηέξσ, εθ πεξηηξνπήο 

απαζρφιεζε ζεσξείηαη ε απαζρφιεζε  ηνπ  εξγαδφκελνπ  θαηά  ιηγφηεξεο  εκέξεο  ηελ  

εβδνκάδα  ή  θαηά  ιηγφηεξεο εβδνκάδεο ηνλ κήλα ή θαηά ιηγφηεξνπο κήλεο ην έηνο ή θαη 

ζπλδπαζκφο απηψλ, αιιά πάληα θαηά πιήξεο εκεξήζην σξάξην εξγαζίαο. 

πφ ηελ έλλνηα απηή έρνπκε ηηο παξαθάησ 

πεξηπηψζεηο: 

 

(1)     Δξγαδφκελνο ιηγφηεξεο εκέξεο ηελ εβδνκάδα (πάληα θαηά πιήξεο σξάξην): [Ζκέξεο 

εξγαζίαο / 5 (πελζήκεξν) ή 6 (εμαήκεξν)] ρ [κήλεο / 12] Ξαξάδεηγκα: 

Δξγαδφκελνο πξνζιήθζεθε κε ηελ ζπκθσλία λα εξγάδεηαη ηξεηο (3) εκέξεο ηελ εβδνκάδα 

(κε πιήξεο σξάξην), ζε εηήζηα βάζε, ζε επηρείξεζε πνπ ππάγεηαη ζην θαζεζηψο ηεο 

πελζήκεξεο εβδνκαδηαίαο απαζρφιεζεο. Έρνπκε: 

 

(3 / 5) ρ (12 / 12) = 0,6 

 

Ππλεπψο, ν αξηζκφο πνπ ζα ιεθζεί ππφςε ζην γεληθφ ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ 

νληφηεηα ζα είλαη ν 0,6. Ζ ζηξνγγπινπνίεζε ζα γίλεη, βάζεη ηνπ ηειηθνχ αξηζκνχ πνπ ζα 

πξνθχςεη απφ ηελ απαζρφιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ. Γειαδή ην 0,6 δελ 

ζηξνγγπινπνηείηαη ζε  θακηά  πεξίπησζε (=1), αιιά  αζξνίδεηαη ζηνπο ζπληειεζηέο θαη  

ησλ ινηπψλ εξγαδνκέλσλ, ψζηε ν ηειηθφο αξηζκφο πνπ ζα πξνθχςεη, λα ζηξνγγπινπνηεζεί, 

θαηά ηα γλσζηά. Αλ φκσο, απηφο είλαη ν κνλαδηθφο εξγαδφκελνο ζηελ επηρείξεζε, 

πξνθαλέζηαηα ζα ζηξνγγπινπνηεζεί ζε (=1), πξάγκα ην νπνίν είλαη αιεζέο, αθνχ ε 

νληφηεηα απαζρνιεί έλαλ θαη κνλαδηθφ εξγαδφκελν. 

 

Αλ ε επηρείξεζε αθνινπζνχζε ην θαζεζηψο ηεο εμαήκεξεο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο, ν 
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παξνλνκαζηήο ηνπ πξψηνπ θιάζκαηνο ζα ήηαλ: 6. 

 

Αλ ε απαζρφιεζε αθνξνχζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ έηνπο, δειαδή ιηγφηεξνπο 

κήλεο, ζα πξνζαξκνδφηαλ αλαιφγσο ν αξηζκεηήο ηνπ δεχηεξνπ θιάζκαηνο. 

 

 

 

(2)     Δξγαδφκελνο  ιηγφηεξεο  εβδνκάδεο  ηνλ  κήλα  (πάληα  θαηά  πιήξεο  σξάξην):  Κε  

ην δεδνκέλν φηη ην έηνο έρεη 52 εβδνκάδεο, ζα έρνπκε: 

 

Αξηζκφο εβδνκάδσλ / 52 ρ 12 (κήλεο) 

Ξαξάδεηγκα: 

 

Δξγαδφκελνο πξνζιήθζεθε κε ηελ ζπκθσλία λα εξγάδεηαη ηξεηο (3) εβδνκάδεο ηνλ κήλα 

(κε πιήξεο σξάξην), ζε εηήζηα βάζε. Έρνπκε: 

(3 / 52) ρ 12 = 0,69 

 

Ππλεπψο, ν αξηζκφο πνπ ζα ιεθζεί ππφςε ζην γεληθφ ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ 

νληφηεηα ζα είλαη ν 0,69. Ζ ζηξνγγπινπνίεζε ζα γίλεη, βάζεη ηνπ ηειηθνχ αξηζκνχ πνπ 

ζα πξνθχςεη απφ ηελ απαζρφιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

(3)     Δξγαδφκελνο ιηγφηεξνπο κήλεο ην έηνο (πάληα θαηά πιήξεο σξάξην): Δδψ λνείηαη 

σο ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλεπψο ζα είλαη: 

 

Αξηζκφο κελψλ / 12 

Ξαξάδεηγκα: 

 

Δξγαδφκελνο πξνζιήθζεθε κε ηελ ζπκθσλία λα εξγαζζεί ηέζζεξηο (4) κήλεο θαηά ην 2018 

(κε πιήξεο σξάξην). Έρνπκε: 

 

(4 / 12) = 0,33 

 

Ππλεπψο, ν αξηζκφο πνπ ζα ιεθζεί ππφςε ζην γεληθφ ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ 

νληφηεηα ζα είλαη ν 0,33. Ζ ζηξνγγπινπνίεζε ζα γίλεη, βάζεη ηνπ ηειηθνχ αξηζκνχ πνπ 

ζα πξνθχςεη απφ ηελ απαζρφιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ 

 

V) Ζ πεξίπησζε ηεο δηαιείπνπζαο εξγαζίαο. 
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Ζ δηαιείπνπζα εξγαζία είλαη κνξθή κεξηθήο απαζρφιεζεο, πιελ φκσο αξξχζκηζηεο απφ ην 

Δξγαηηθφ Γίθαην. Ζ κνξθή απηή ηεο εξγαζίαο ζπλίζηαηαη ζηελ απαζρφιεζε γηα 

νξηζκέλεο εκέξεο ηνλ κήλα, εληφο ηεο εβδνκάδαο, ε νπνία απαζρφιεζε, σζηφζν, παξέρεηαη 

αθαλφληζηα, ρσξίο ε πεξηνδηθφηεηά ηεο λα είλαη πξνβιεπηή. Ηζρχνπλ πάλησο, ηα 

αλαθεξφκελα σο άλσ γηα ηελ κεξηθή ή ηελ εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζε. 

 

Ρέινο, επηζεκαίλεηαη φηη γηα εξγαδφκελν πνπ απνρσξεί ε θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζή ηνπ 

εληφο ηνπ κήλα, ζα ιακβάλεηαη θιάζκα ηνπ κήλα απηνχ. 

 

Ξαξάδεηγκα: 

 

Δξγαδφκελνο πξνζιήθζεθε κε ηελ ζπκθσλία λα εξγάδεηαη ηξεηο (3) εκέξεο ηελ εβδνκάδα 

(κε πιήξεο σξάξην), ζε εηήζηα βάζε, ζε επηρείξεζε πνπ ππάγεηαη ζην θαζεζηψο ηεο 

πελζήκεξεο εβδνκαδηαίαο απαζρφιεζεο. Ν εξγαδφκελνο απνρψξεζε νηθεηνζειψο κεηά απφ 

ηέζζεξηο κήλεο θαη 10 εκέξεο. Έρνπκε: 

 

(3 / 5) ρ (4,3 / 12) = 0,215. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V:  ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΔ) 2016/679 
 

Ν Θαλνληζκφο (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο 

Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, 

Γεληθφο Θαλνληζκφο γηα ηε Ξξνζηαζία Γεδνκέλσλ( ΓΘΞΓ), έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή ζηηο 25 Καΐνπ 

ηνπ 2018. Ν ΓΘΞΓ αληηθαζηζηά ηελ Νδεγία 95/46/ΔΘ. 

(http://www.privacy-regulation.eu/el/) 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ Γεληθνχ Δπξσπατθνχ Θαλνληζκνχ γηα ηελ Ξξνζηαζία Γεδνκέλσλ 

Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα 2016/679 ΔΔ, πνπ εθαξκφδεηαη παλεπξσπατθά απφ ηηο 25.5.2018 : «1.   

Όηαλ ε επεμεξγαζία πξφθεηηαη λα δηελεξγεζεί γηα ινγαξηαζκφ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο, ν 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ρξεζηκνπνηεί κφλν εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία πνπ παξέρνπλ 

επαξθείο δηαβεβαηψζεηο γηα ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ, θαηά 

ηξφπν ψζηε ε επεμεξγαζία λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη λα 

δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ.». 

πφ ηελ έλλνηα ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ, ελ πξνθεηκέλσ, σο «ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο» νξίδεηαη 

ν Γηθαηνχρνο θαη σο «εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία» ν πάξνρνο.  

Ν Γηθαηνχρνο είλαη ζπκκνξθσκέλνο κε ηνλ Δπξσπατθφ Θαλνληζκφ γηα ηελ Ξξνζηαζία 

Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα 2016/679 ΔΔ θαη  ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα κελ απνθαιχπηνληαη πιεξνθνξίεο θαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ έρεη ζπιιέμεη 

θαη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο, ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν, θαζψο θαη γηα λα κελ παξέρεηαη παξάλνκε πξφζβαζε ζε απηέο.  

Ν ππνςήθηνο πάξνρνο ζα πξέπεη λα απνδείμεη φηη είλαη ζπκκνξθσκέλνο κε ηνλ Δπξσπατθφ 

Θαλνληζκφ γηα ηελ Ξξνζηαζία Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα 2016/679 ΔΔ θαη φηη 

ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ εγγπψληαη ην ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο 

αμηνπξέπεηαο ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα κελ απνθαιχπηνληαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ή άιια ζηνηρεία 

ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή ή ηελ αζθάιεηα ησλ σθεινχκελσλ ηνπ 

έξγνπ.  

Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη απαξαίηεηε, ε απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ κε 

ην Γεληθφ Θαλνληζκφ 2016/679 ΔΔ, ζηελ αίηεζή ηνπ, θαζψο θαη ηε δέζκεπζή ηνπ φηη ζα 

ζπλνκνινγήζεη ην γεγνλφο απηφ ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε κε ηνλ σθεινχκελν.  

πνρξεψζεηο παξφρσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην γεληθφ Δπξσπατθφ Θαλνληζκφ γηα ηελ Ξξνζηαζία 

Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα 2016/679 ΔΔ πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε 

πεχζπλε Γήισζε: 

ΓΗΑ ΡΝΠ ΞΑΟΝΣΝΠ ΞΝ ΔΣΝΛ ΖΓΖ ΠΚΚΝΟΦΥΘΔΗ 

1. Ν Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία εγγπάηαη φηη δηαζέηεη φια ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη 

νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Θαλνληζκνχ γηα φια ηα είδε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

http://www.privacy-regulation.eu/el/
ΑΔΑ: 6ΤΡΠ46ΜΤΛΚ-ΛΕΣ



 

   

θαη φιεο ηηο θαηεγνξίεο ππνθεηκέλσλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη φινπο ηνπο ηξφπνπο ηεο 

Δπεμεξγαζίαο (ελδεηθηηθά: ζπιινγή, απνζήθεπζε, δηφξζσζε, δηαγξαθή, αλαδήηεζε, δηαβίβαζε 

θιπ.)  

2. Ν Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία εγγπάηαη φηη έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηνλ Θαλνληζκφ θαη φηη ζε 

ελδερφκελν έιεγρν απφ ηελ Δπνπηηθή Αξρή είλαη ζε ζέζε λα επηδείμεη ηε ζρεηηθή ζπκκφξθσζε 

ηνπ. 

3. Ν Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία εγγπάηαη φηη ζα εθαξκφζεη φια ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη 

νξγαλσηηθά κέηξα αζθαιείαο, φζνλ αθνξά πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ζα ηνπ δηαβηβάζεη ν 

πεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο πξν ηεο έλαξμεο πινπνίεζεο ηεο Πχκβαζεο. 

4. Ν Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία εγγπάηαη φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ, κφληκα ή πξνζσξηλά 

απαζρνινχκελν, έρεη ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηελ Δπεμεξγαζία θαη ζα νξίζεη ην θαηάιιειν 

πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ Δπεμεξγαζία. Δλ φςεη ηεο αλάιεςεο 

θαζεθφλησλ, ν Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία ζα θξνληίζεη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ  ππεχζπλνπ 

πξνζσπηθνχ. 

Ρα απνδεηθηηθά ζπκκφξθσζεο κε ηνλ θαλνληζκφ GDPR πνπ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ν 

πάξνρνο ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη αλ ηνπ δεηεζνχλ είλαη ηα εμήο: 

1) Αλαξηεκέλε ζε εκθαλέο ζεκείν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο ηεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαζψο θαη ζηελ  Ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο εθφζνλ ππάξρεη. 

2) Ύπαξμε Ξνιηηηθήο αζθάιεηαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 

3) Γηαδηθαζία δηαρείξηζεο αηηεκάησλ ππνθεηκέλσλ 

4) Γηαδηθαζία δηαρείξηζεο ζπκβάλησλ - Κεηξψν Θαηαγξαθήο Ππκβάλησλ δηαξξνήο 

5) Έληππν ελεκέξσζεο θαηαξηηδφκελνπ- ησλ  Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ηνπ (κπνξεί λα είλαη 

πξνζάξηεκα ζε ζχκβαζε ή άιισο λα απνδεηθλχεηαη κε θάπνην ηξφπν ε ελεκέξσζε ηνπ) 

6) Ξαξάξηεκα ζηελ ζχκβαζε εξγαδνκέλσλ θαη εθπαηδεπηψλ  κε ηελ ξήηξα εκπηζηεπηηθφηεηαο. 
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 
 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ
(1)

: ΕΥ «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας Απασχόλησης & Κοινωνικής Οικονομίας» 

Ο – Η Όνομα:  Επώνσμο:  

Όνομα και Επώνσμο Παηέρα:   

Όνομα και Επώνσμο Μηηέρας:  

Ημερομηνία γέννηζης
(2)

:   

Σόπος Γέννηζης:  

Αριθμός Δεληίοσ Σασηόηηηας:  Σηλ:  

Σόπος Καηοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοηύποσ (Fax):  

Δ/νζη Ηλεκηρ. 
Σατσδρομείοσ (Εmail):  

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ ………………………………… (εκτελϊν) και βάςει των 
υποχρεϊςεων παρόχων που απορρζουν από το γενικό Ευρωπαϊκό Κανονιςμό για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων 
Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα 2016/679 ΕΕ, δθλϊνω ότι: 
1. Ο Εκτελϊν τθν Επεξεργαςία εγγυάται ότι διακζτει όλα τα κατάλλθλα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα για 
τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ για όλα τα είδθ προςωπικϊν δεδομζνων και όλεσ τισ κατθγορίεσ υποκειμζνων 
δεδομζνων, κακϊσ και όλουσ τουσ τρόπουσ τθσ Επεξεργαςίασ (ενδεικτικά: ςυλλογι, αποκικευςθ, διόρκωςθ, 
διαγραφι, αναηιτθςθ, διαβίβαςθ κλπ.) 
2. Ο Εκτελϊν τθν Επεξεργαςία εγγυάται ότι ζχει ςυμμορφωκεί με τον Κανονιςμό και ότι ςε ενδεχόμενο 
ζλεγχο από τθν Εποπτικι Αρχι είναι ςε κζςθ να επιδείξει τθ ςχετικι ςυμμόρφωςθ του. 
3. Ο Εκτελϊν τθν Επεξεργαςία εγγυάται ότι κα εφαρμόςει όλα τα κατάλλθλα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα 
αςφαλείασ, όςον αφορά προςωπικά δεδομζνα που κα του διαβιβάςει ο Υπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ προ τθσ 
ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 
4. Ο Εκτελϊν τθν Επεξεργαςία εγγυάται ότι το προςωπικό του, μόνιμα ι προςωρινά απαςχολοφμενο, ζχει 
ενθμερωκεί ςχετικά με τθν Επεξεργαςία και κα ορίςει το κατάλλθλο προςωπικό, το οποίο κα είναι υπεφκυνο για 
τθν Επεξεργαςία. Εν όψει τθσ ανάλθψθσ κακθκόντων, ο Εκτελϊν τθν Επεξεργαςία κα φροντίςει για τθν 
εκπαίδευςθ του υπεφκυνου προςωπικοφ. 
 
Θμερομθνία:   
 
Ο  Δθλϊν (Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ) 
 
Υπογραφι / Ονοματ/μο 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.(2)Αναγράφεται 
ολογράφωσ. (3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 
8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον 
περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου 
θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα. 

 

ΑΔΑ: 6ΤΡΠ46ΜΤΛΚ-ΛΕΣ



 

   

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VI: ΞΟΝΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΑΞΝΓΝΣΖΠ ΡΥΛ ΝΟΥΛ ΡΖΠ 

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΕΥ «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας Απασχόλησης & Κοινωνικής Οικονομίας» 

Ο – Η Όνομα:  Επώνσμο:  

Όνομα και Επώνσμο Παηέρα:   

Όνομα και Επώνσμο Μηηέρας:  

Ημερομηνία γέννηζης
(2)

:   

Σόπος Γέννηζης:  

Αριθμός Δεληίοσ Σασηόηηηας:  Σηλ:  

Σόπος Καηοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοηύποσ (Fax):  

Δ/νζη Ηλεκηρ. 
Σατσδρομείοσ (Εmail):  

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ …………………………………, δθλϊνω ότι: 
α) αποδζχομαι ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ και ότι ζχω λάβει γνϊςθ των αναφερόμενων ςτο 
Κεφάλαιο 3 τθσ παροφςασ «ΡΑΟΧΟΙ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ - ΜΘΤΩΟ ΡΑΟΧΩΝ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ» 
β) θ εταιρεία δεν βρίςκεται ςε πτϊχευςθ, διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, διαδικαςία 
κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, εκκακάριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ  
γ) θ εταιρεία δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτθ και δεν ζχει καταδικαςτεί για παράπτωμα ςχετικά με τθν επαγγελματικι 
δραςτθριότθτα,   
δ) δεν ζχουν επιβλθκεί μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 
Ρρόςκλθςθσ i) τρεισ πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ, για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 
2063/Δ1632/2011 (ΦΕΚ Β/266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ 
προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ii) δφο πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν 
ςτθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό i) και ii) 
κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ,  
ε) θ εταιρεία ζχει υποβάλει μζχρι 31/7/2020 τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 88 του Ν 4547 του 
2018 (ΦΕΚ 102 / Α/12-06-2018), ςφμφωνα με τθ παράγραφο 2 του ίδιου νόμου για τθν δομι/ζσ που αιτείται, 
(ςημειώνεται ότι ςφμφωνα με τον ν. 4386/2016, η αναγγελία υποβάλλεται ζωσ ην 31

η
 Μαΐου κάθε δεφτερου ζτουσ 

από το ζτοσ ζκδοςησ τησ άδειασ ή από το ζτοσ τελευταίασ επικαιροποίηςησ τησ). 
Στ) θ εταιρεία δεν ζχει διαγραφεί από το Μθτρϊο Ραρόχων για τισ Ρροςκλιςεισ που ζχουν ιδθ εκδοκεί κατά τθν 
προγραμματικι περίοδο 2014-2020. 
 
Θμερομθνία:   
 
Ο  Δθλϊν (Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ) 
Υπογραφι / Ονοματ/μο 

ΑΔΑ: 6ΤΡΠ46ΜΤΛΚ-ΛΕΣ



 

   

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.(2)Αναγράφεται 
ολογράφωσ. (3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 
8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον 
περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου 
θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VII : ΑΞΝΓΔΗΘΡΗΘΑ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΗΓΗΝΘΡΖΡΔΠ/ ΚΔΡΝΣΝΠ / 

ΔΡΑΗΟΝΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΡΥΛ ΔΚΔ 
 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ΔΚΔ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ηδηνθηήηεο επηρεηξεκαηίεο, εθφζνλ 

απαζρνινχληαη ζηελ νληφηεηα θαη ακείβνληαη απφ απηή. 

 

Α. Γηεπθξηλίδεηαη φηη:  

 επί πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (π.ρ. νκφξξπζκε, εηεξφξξπζκε εηαηξία) ν δηαρεηξηζηήο ηεο 

εηαηξίαο πεξηιακβάλεηαη ζην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαη ηεθκαίξεηαη φηη 

απαζρνιείηαη ζηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο θαη είλαη ακεηβφκελνο απφ ηελ εηαηξία. Ξξνο 

απφδεημε ηεο απαζρφιεζήο ηνπ, ππνβάιιεηαη ην έληππν Λ ηεο εηαηξίαο, θαζψο επίζεο 

θαη ην ελ ηζρχ θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο. Ινηπνί νκφξξπζκνη εηαίξνη νη νπνίνη δελ είλαη 

δηαρεηξηζηέο, θαζψο επίζεο θαη εηεξφξξπζκνη εηαίξνη, εθφζνλ ιακβάλνπλ ακνηβή απφ 

ηελ εηαηξία θαη απαζρνινχληαη ζε απηήλ κε ζρέζε πνπ εμνκνηψλεηαη κε έκκηζζε 

εξγαζία, απνδεηθλχνπλ ηελ απαζρφιεζή ηνπο κε ηελ ππνβνιή ησλ αληίζηνηρσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη ζηηο πεξηπηψζεηο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ, ήηνη: i) 

έληππν Δ3 απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ΔΟΓΑΛΖ, ii) αλαιπηηθέο πεξηνδηθέο δειψζεηο 

(ΑΞΓ), iii) παξαζηαηηθά/απνδεηθηηθά πιεξσκήο κηζζνδνζίαο εξγαδνκέλσλ ηεο 

επηρείξεζεο (ηξαπεδηθά extraits) γηα ην αηηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Λ. 4387 ηνπ 2016 (ΦΔΘ 85 /Α /12-05-2016) θαη ηε 

κε αξηζκφ 22528/430/2017/ΦΔΘ1721/Β/18-05-2017ΘΑ. 

 Δπί αηνκηθήο επηρείξεζεο γηα ηελ απφδεημε ηεο απαζρφιεζεο ηνπ επηηεδεπκαηία 

ππνβάιιεηαη ε έλαξμε επηηεδεχκαηνο θαη βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα φηη ν 

επηρεηξεκαηίαο είλαη ελεξγφο αζθαιηζκέλνο.  

 Δπί θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ (ΑΔ, ΔΞΔ, ΗΘΔ) πξνζκεηξάηαη ζηηο ΔΚΔ ν δηαρεηξηζηήο, 

θαζψο θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο, εθφζνλ απαζρνινχληαη 

ζηελ εηαηξία θαη ιακβάλνπλ ακνηβή. Ξξνο απφδεημε ηεο απαζρφιεζήο ηνπο, ε νπνία 

εμνκνηψλεηαη κε έκκηζζε ζρέζε, ππνβάιινληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ, ήηνη: i) έληππν Δ3 απφ ην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ΔΟΓΑΛΖ, ii) αλαιπηηθέο πεξηνδηθέο δειψζεηο (ΑΞΓ), iii) 

παξαζηαηηθά/απνδεηθηηθά πιεξσκήο κηζζνδνζίαο εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο 

(ηξαπεδηθάextraits) γηα ην αηηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ζχκθσλα κε ηε 

παξάγξαθν10ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Λ. 4387 ηνπ 2016 (ΦΔΘ 85 /Α /12-05-2016) θαη ηε 

κε αξηζκφ 22528/430/2017/ΦΔΘ1721/Β/18-05-2017ΘΑ. 

 Ζ απαζρφιεζε πξνζψπσλ κε  ζρέζε πνπ εμνκνηψλεηαη κε έκκηζζε εξγαζία, φπσο 

δηθεγφξνη, ινγηζηέο ή κεραληθνί θαη αλεμάξηεηα ηνπ ηξφπνπ πνπ ακείβνληαη (π.ρ. κε 

ηηκνιφγην), απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζχκβαζεο ζε ηζρχ κεηαμχ ηεο νληφηεηαο 

θαη ηνπ πξνζψπνπ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ησλ ελ 

ΑΔΑ: 6ΤΡΠ46ΜΤΛΚ-ΛΕΣ



 

   

ιφγσ πξνζψπσλ, θαζψο επίζεο θαη απνδεηθηηθά ηεο πιεξσκήο ησλ πξνζψπσλ απηψλ 

(π.ρ. ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζπλνδεπφκελα απφ ηα παξαζηαηηθά πιεξσκήο ησλ 

ηηκνινγίσλ).  

Β. Γεδνκέλνπ φηη ε απαηηνχκελε δηνηθεηηθή θαη επηρεηξεζηαθή επάξθεηα ηνπ παξφρνπ 

θαηάξηηζεο αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζε δηνηθεηηθφ θαη επηζηεκνληθφ ζηειερηαθφ δπλακηθφ, 

δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ΔΚΔ νη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηέο/ζχκβνπινη νη νπνίνη 

απαζρνινχληαη adhoc ζηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο γηα ηελ 

πινπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ/ζπλεδξηψλ ζπκβνπιεπηηθήο. Δπλφεην είλαη φηη ινηπνί 

σξνκίζζηνη απαζρνινχκελνη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, πιελ εθπαηδεπηψλ/ζπκβνχισλ, 

νη νπνίνη απνηεινχλ δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ΔΚΔ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο. Γηα ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ ΔΚΔ ησλ σξνκηζζίσλ ηζρχνπλ ηα 

νξηδφκελα ζηελ ΞΝΙ 1003/31.12.2014 πεξί «Ξαξνρήο νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λ.4308/2014 (ΦΔΘΑ΄251) πεξί ησλ «Διιεληθψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ, 

ζπλαθείο ξπζκίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

ΑΔΑ: 6ΤΡΠ46ΜΤΛΚ-ΛΕΣ



 

   

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VIII: ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΗΑ ΚΖ ΡΑΡΗΠΖ ΚΔ ΡΝΠ ΦΝΟΔΗΠ 

ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΣΑΤΣΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΦΟΡΕΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

 
 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΕΥ «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας Απασχόλησης & Κοινωνικής Οικονομίας» 

Ο – Η Όνομα:  Επώνσμο:  

Όνομα και Επώνσμο Παηέρα:   

Όνομα και Επώνσμο Μηηέρας:  

Ημερομηνία γέννηζης
(2)

:   

Σόπος Γέννηζης:  

Αριθμός Δεληίοσ Σασηόηηηας:  Σηλ:  

Σόπος Καηοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοηύποσ (Fax):  

Δ/νζη Ηλεκηρ. 
Σατσδρομείοσ (Εmail):  

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ ………………………………… του ΚΔΒΜ με τθν 
επωνυμία…………….δθλϊνω ότι: 

1. το ΚΔΒΜ δεν ταυτίηεται με τουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ των αποφοίτων των προγραμμάτων κατάρτιςθσ που 
κα αναλάβει να υλοποιιςει, εφόςον καταςτεί μζλοσ του Μθτρϊου παρόχων τθσ Δράςθσ. 

2. Το ΚΔΒΜ διακζτει αίκουςα ΤΡΕ με κατϋελάχιςτον δζκα (10) Θ/Υ που διακζτουν λογιςμικό με νόμιμθ άδεια 
χριςθσ, 

 
 
Θμερομθνία:   
 
Ο  Δθλϊν (Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ) 
 
Υπογραφι / Ονοματ/μο 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.(2)Αναγράφεται 
ολογράφωσ. (3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 
8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον 
περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου 
θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IX: ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ ΡΚΖΚΑΡΥΛ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ 

 

ΑΞΝ ΔΥΠ

ΥΟΝΙΝΓΗΝ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ
ΘΥΓΗΘΝΠ

ΡΚΖΚΑΡΝΠ

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΠΑΡΟΧΟΤ :

ΘΥΓΗΘΝΠ ΞΑΟΝΣΝ :

Α/Α

ΓΗΑΟΘΔΗΑ

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΑΡΑΟΡΗΕΝΚΔΛΥΛ
ΑΗΘΝΠΑ

ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ

(ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΓΝΚΖ / ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ)

ΛΑ ΠΚΞΙΖΟΥΘΔΗ Ζ ΓΗΔΘΛΠΖ :
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