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1. Σύνοψη Πρόσκλησης 

Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Διαρθρωτική 
Προσαρμογή και Ενίσχυση της  Ανταγωνιστικότητας του Τουρισμού με Έμφαση στην 
Ποιότητα και την Αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού», με Κωδικό ΟΠΣ 5062097, 
σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 4705/1011/Α3-03.09.2020 (ΑΔΑ 6Φ8Β46ΜΤΛΡ-ΕΤΓ), Απόφαση 
Ένταξης στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».  

Αντικείμενο των Υποέργων «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Υλοποίηση Κατάρτισης και 

Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα», Υποέργα 1, 

2, 3, 4 και 5, της Πράξης είναι  η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και 

Πιστοποίησης σε 6.000 ωφελούμενους/ εργαζόμενους αποκλειστικά σε επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται 

(αποκλείονται οι άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι και δημόσιοι υπάλληλοι). Η υλοποίηση της 

Πράξης θα καλύψει το  σύνολο των Περιφερειών της χώρας. Η κατάρτιση και η πιστοποίηση 

θα γίνει στις εξής ειδικότητες:  

1. Στέλεχος Εστίασης – Στέλεχος διοίκησης μονάδων εστίασης 
2. Ειδικός μαγειρικής – εστιατορικής τέχνης, σύμφωνα με τα διεθνή διατροφικά 

πρότυπα  
3. Στέλεχος Εστίασης – Ειδικός διεθνών διατροφικών προτύπων & εξυπηρέτησης 

πελατών εστιατορίου 
4. Barista 
5. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας - Social media 

Marketing. 
 

Βασικός στόχος του Έργου είναι η ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων και της 

επαγγελματικής ικανότητας των ωφελούμενων, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού. 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς 

πόρους. 

2. Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την παρούσα Πρόσκληση 

 Ο Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265 /23.12.2014): «Α). Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, 

Β). Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
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τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α297) και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει, 

 Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006, 

 Ο Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για 

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, 

 Η υπ’ αριθ. 75365/06.07.2021 (ΦΕΚ 3051/Β/2021) Απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ/ 

1016/19.12.2018 υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 

110427/1020/ 20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση 

και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’1822) υπουργικής 

απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμ-βάσεων συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - 

Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων’’» (Β’ 5968), 

 Ο Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α’ 133/28.06.2006) «Προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», 

 Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», 
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 Ο Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 

εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

 O Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ A' 76/03.04.2020) και ο Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α' 86/25.04.2020),  

 To υπ’ αρ. πρωτ. 79732 (27-7-2020) (ΑΔΑ:6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ) έγγραφο της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα  «Πλαίσιο 

ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων 

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)», 

 To υπ’ αρ. πρωτ. 102768 (1-10-2020) (ΑΔΑ:60Ψ746ΜΤΛΡ-ΨΓΚ) έγγραφο της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα  

«Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 

79732/27.7.2020 “Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) (ΑΔΑ: 

6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ)”», 

 Η  με αρ. πρ. (ΕΥΔ 4043/131/Α3/21.06.2019) (ΑΔΑ: ΨΦΞ6465ΧΙ8-ΖΟΚ) Πρόσκληση 

(κωδ. 121) της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, προς δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή 

προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 02 και 02Σ του Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει,  

 Η από 10/03/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ περί έγκρισης υποβολής πρότασης 

με δικαιούχο το ΙΝΣΕΤΕ, υποβολής του Τεχνικού Δελτίου και των συνημμένων επ’ 

αυτού εγγράφων, των Σχεδίων Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα των Υποέργων 6: 

«Καταβολή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων» και 7: «Ενέργειες Δημοσιότητας, Υπηρεσίες 

Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου, Παρακολούθησης & Υποστήριξης του 

έργου» και  του υπεύθυνου της Πράξης, των υπευθύνων υποέργων της Πράξης και 

της ομάδας έργου για την υλοποίηση με ίδια μέσα των Υποέργων 6 και 7 της Πράξης 



 

Σελίδα 6 

με τίτλο «Διαρθρωτική προσαρμογή και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας του 

Τουρισμού με έμφαση στην ποιότητα και την αναβάθμιση του ανθρώπινου 

δυναμικού», 

 Η με αρ. πρ. 4705/1011/Α3 από 03/09/2020 (ΑΔΑ: 6Φ8Β46ΜΤΛΡ-ΕΤΓ) Απόφαση 

Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Διαρθρωτική προσαρμογή και Ενίσχυση της 

Ανταγωνιστικότητας του Τουρισμού με έμφαση στην ποιότητα και την αναβάθμιση 

του ανθρώπινου δυναμικού», με MIS 5062097 στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», 

 Η από 12/01/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ περί έγκρισης των Αποφάσεων 

Υλοποίησης με Ίδια Μέσα των Υποέργων 6 και 7 της Πράξης, 

 To καταστατικό του ΙΝΣΕΤΕ, όπως ισχύει,  

 Το πρακτικό της από 05/10/2021 Απόφασης του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ για την έκδοση της 

παρούσας πρόσκλησης, και του ορισμού Επιτροπών για τη συμμετοχή στην Πράξη, 

όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση, 

 Η από 22/11/2021 σύμβαση μεταξύ του ΙΝΣΕΤΕ και της ένωσης εταιρειών υπό την 

ονομασία «ΑΠΟΨΗ Α.Ε. – ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ– UNIVERSAL Α.Ε. – ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ» 

(καλούμενης για τις ανάγκες της παρούσας «Πάροχος Κατάρτισης») για την 

υλοποίηση του έργου  «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Υλοποίηση Κατάρτισης και 

Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα», 

Υποέργα 1, 2, 3, 4 και 5.     

3. Συνοπτική Περιγραφή της Πράξης 
Η Πράξη με τίτλο «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», με Κωδικό ΟΠΣ 5062097, αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσπάθεια 

παρέμβασης μέσω της παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, 

επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων 

εργαζομένων ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται στο πλαίσιο 

της Πρόσκλησης 121 (Άξονας προτεραιότητας 02, 02Σ).  

Η προτεινόμενη Δράση θα λειτουργήσει ως έργο roll-out της συνολικής και συντεταγμένης 

στρατηγικής που το ΙΝΣΕΤΕ από κοινού με  τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και τους 

λοιπούς Κοινωνικούς Εταίρους υλοποιεί, σχετικά με τον μηχανισμό διάγνωσης αναγκών της 
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αγοράς εργασίας, αλλά και τις ειδικές δράσεις που υλοποιεί το ΙΝΣΕΤΕ μέσω των 

εγκεκριμένων έργων «θεσμικής υποστήριξης». 

Η προτεινόμενη Δράση απευθύνεται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας 

ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται, προκειμένου να 

υλοποιηθεί δέσμη ενεργειών για την προσαρμοστικότητα στις νέες προκλήσεις 

εξωστρέφειας, ποιότητας και ανταγωνιστικότητας που έχουν τεθεί, ώστε να υιοθετήσουν 

σύγχρονα και βελτιωμένα μοντέλα οργάνωσης της εργασίας και της παραγωγής. Επίσης, 

στόχος της Δράσης είναι – στη βάση των πορισμάτων των Σχεδίων Δράσης για τις προοπτικές 

του κλάδου αλλά και προσαρμογής σε χωρικές και θεματικές δυναμικές – η πιστοποίηση 

γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων βάσει προτύπων 

που έχει ήδη αναπτύξει το ΙΝΣΕΤΕ, μέσω των συστημικών και θεσμικών του παρεμβάσεων 

και έργων. 

Το έργο απευθύνεται σε 6.000 συνολικά εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας 

που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να καταρτιστούν τόσο σε 

εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές, με σκοπό την βελτίωση των 

δεξιοτήτων τους καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας σε θέματα 

εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών. 

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενέργειες-δράσεις: 

 Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους 

ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (8 συνεδρίες ανά ωφελούμενο). 

 Υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, 

διάρκειας 150 ωρών. 

 Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024 ή 

ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ. 

οι οποίες : 

 θα συμβάλλουν στην ενίσχυση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του ελληνικού 

τουριστικού προϊόντος, 

 θα προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις διεθνείς 

εξελίξεις, και 

 θα διατηρήσουν και θα επεκτείνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδας 

έναντι άλλων προορισμών.  

4. Κατανομή των Ωφελούμενων ανά Περιφέρεια 
Η Πράξη αφορά στο σύνολο των 13 Γεωγραφικών Περιφερειών της χώρας.  
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Το ΙΝΣΕΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει την κατανομή ανάλογα με τις ανάγκες 

που θα προκύψουν από τον ορισμό δυνητικών ωφελούμενων ανά τύπο Περιφέρειας και τη 

ζήτηση υπηρεσιών κατάρτισης κατά το χρόνο υλοποίησης των προγραμμάτων. Ενδεχόμενη 

αναθεώρηση στην ανακατανομή του αριθμού των ωφελούμενων ανά τύπο περιφέρειας 

τελεί υπό την έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής κατόπιν σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος 

του ΙΝΣΕΤΕ. Η ενδεικτική κατανομή των ωφελούμενων ανά τύπο Περιφέρειας έχει ως εξής: 

Τύπος Περιφέρειας Περιφέρειες 
Κατανομή 

Ατόμων 

Αναλυτικό 

Ποσοστό 

Λιγότερο Ανεπτυγμένες 

ΑΜΘ 

3744 62,40% 

Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Δ.ΕΛΛΑΔΑ 

Μετάβαση 

Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

1260 

 
21,00% 

ΙΟΝΙΑ 

ΠΕΛ/ΣΟΣ 

Β. ΑΙΓΑΙΟ 

ΚΡΗΤΗ 

Μετάβαση 2Σ Σ.ΕΛΛΑΔΑ 276 4,60% 

Περισσότερο Ανεπτυγμένες ΑΤΤΙΚΗ 570 9,50% 

Περισσότερο Ανεπτυγμένες 2Σ Ν. ΑΙΓΑΙΟ 150 2,50% 

Γενικό Σύνολο 6.000 100,00% 

5. Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση 
Η δράση αφορά σε υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής, κατάρτισης και 

Πιστοποίησης που πρόκειται να παρασχεθούν σε 6.000 εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα 

όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας και συγκεκριμένα: 

5.1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ για την ενίσχυση των 

ωφελούμενων για τη βέλτιστη χρήση των «αποθεμάτων» και των ικανοτήτων που 

διαθέτουν, μέσα από την παροχή νέων και καινοτόμων μεθόδων που εξασφαλίζουν 
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την προσωπική τους ανάπτυξη, την επαγγελματική τους ανέλιξη και την αύξηση της 

απασχολησιμότητάς τους.  

 

Οι ενέργειες επαγγελματικής συμβουλευτικής θα υλοποιηθούν είτε με δια ζώσης συνεδρίες 

(face to face) είτε εξ αποστάσεως μέσω του πληροφοριακού συστήματος του έργου.  

Πιο συγκεκριμένα, οι συνεδρίες θα υλοποιηθούν με τους εξής τρόπους: 

- Σε αίθουσες αδειοδοτημένων Δομών, οι οποίες πρέπει να διαθέτουν τις 

προδιαγραφές ως προς την κτιριακή υποδομή, όπως αυτές ορίζονται από το 

«Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» ή 

- Εξ αποστάσεως, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του 

έργου.  

Η Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη περιλαμβάνει οκτώ (8) συνεδρίες (διάρκειας 

45 λεπτών η κάθε συνεδρία).  

 3 συνεδρίες πριν την έναρξη της κατάρτισης  

 5 συνεδρίες κατά την διάρκεια της κατάρτισης και πριν τη διαδικασία συμμετοχής 

στην πιστοποίηση.  

Το περιεχόμενο των συναντήσεων – συνεδριών αφορά στα ακόλουθα:   

 Δημιουργία ατομικού φακέλου του ωφελούμενου ως προς την επαγγελματική 

εμπειρία και την εκπαίδευση / κατάρτισή του1   

 Συμπλήρωση ψυχομετρικών εργαλείων και διαγνωστικών τεστ  

 Αξιολόγηση των δεξιοτήτων του ωφελούμενου 

 Ανίχνευση και αποτύπωση των εκπαιδευτικών αναγκών του ωφελούμενου 

 Συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εργαλείων και των 

διαγνωστικών τεστ σε σχέση με τους στόχους και τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 

ωφελούμενου 

 Επιλογή του ενδεικνυόμενου αντικειμένου και επιπέδου κατάρτισης και της 

σχετικής πιστοποίησης  

 Χαρτογράφηση επιθυμητού επαγγελματικού προφίλ 

 Διερεύνηση ικανοτήτων, κλίσεων, ενδιαφερόντων  

                                                           
1 Ο ατομικός φάκελος ανήκει στον ωφελούμενο και δημιουργείται σε συνεργασία του με τον 
σύμβουλο επαγγελματικής συμβουλευτικής. 
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 Ενεργοποίηση του ωφελούμενου ώστε να αναπτύξει ή/και να αναβαθμίσει τις 

υφιστάμενες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες  

 Υποστήριξη ως προς την καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα τον βοηθήσουν να 

διαχειριστεί αποτελεσματικότερα την προσωπική και επαγγελματική του ζωή. 

Σημείωση: Λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 και για όσο αυτό κρίνεται απαραίτητο, οι συνεδρίες συμβουλευτικής θα 

υλοποιούνται χωρίς τη φυσική παρουσία των εμπλεκόμενων μερών και χωρίς να απαιτείται 

η μετακίνηση του συμβούλου ή/και του συμβουλευόμενου. 

 

5.2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της δράσης, 

το περιεχόμενό τους, οι σχετιζόμενες επαγγελματικές ειδικότητες, καθώς και οι 

εξειδικευμένες (επαγγελματικές) και “οριζόντιες” γνώσεις και δεξιότητες που αναμένεται να 

αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι μετά το πέρας της κατάρτισης (Εκπαιδευτικοί Στόχοι) 

καλύπτουν το αντικείμενο των εργασιών, των εργασιακών καθηκόντων, των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων που απαιτούν κι εξετάζουν τα προβλεπόμενα Σχήματα Πιστοποίησης και, 

ταυτόχρονα, συνάδουν με την αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης, όπως αυτή έχει 

αναλυθεί εκτενώς στο εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης. Τα προγράμματα συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών σε οριζόντιες όσο και εξειδικευμένες 

επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, αποσκοπούν στην βελτίωση των δεξιοτήτων και την 

ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων και θα υλοποιηθούν από 

πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης.  

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. γ του άρ. Α4 του Πλαισίου ποιοτικών προδιαγραφών 

για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ): «Η θεωρητική 

κατάρτιση στη ΣΕΚ είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί εναλλακτικά και εξ αποστάσεως. 

Συνιστάται ιδίως η εξ’ αποστάσεως υλοποίηση σε ειδικές περιστάσεις που απαιτούν 

κοινωνική αποστασιοποίηση, λόγου χάρη, η υγειονομική κρίση του Covid 19, κατεξοχήν και 

για τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ προγράμματα ΣΕΚ (βλέπε πχ. τα “Συμπεράσματα 

του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της κρίσης της νόσου COVID-19 στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση” - Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- 

26/6/2020).» 

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους: 

 Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face)  διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη 

 Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη 

ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και 

ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης 
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 Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-

εκπαίδευση).  

Τα Προγράμματα Κατάρτισης, το Περιεχόμενο των Προγραμμάτων Κατάρτισης και οι ώρες 

εκπαίδευσης περιλαμβάνονται στους Πίνακες που ακολουθούν. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Νο 1:  Στέλεχος Εστίασης – Στέλεχος Διοίκησης μονάδων 

εστίασης 

 Η ειδικότητα αφορά σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που φροντίζει για την οργάνωση 

και διοίκηση μονάδων εστίασης, οι οποίες συνδυάζουν την παραγωγή –κουζίνα-, την 

εξυπηρέτηση πελατών (σε σάλα ή take away), έως την οργάνωση εκδηλώσεων ή μπουφέ. 

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι – εργαζόμενοι γνώσεις και 

δεξιότητες  ώστε να δύνανται: 

 Να οργανώνουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν την παραγωγή φαγητού 

(κουζίνα-μενού), ή/και τον εφοδιασμό και την τοποθέτηση έτοιμων εδεσμάτων καθώς 

και τη λειτουργία της εξυπηρέτησης πελατών. 

 Να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών 

πελατών. 

 Να οργανώνουν και να υλοποιούν ένα πλάνο ανάπτυξης της επιχείρησης ή/και 

διεύρυνσης των λειτουργιών της εξασφαλίζοντας την άρτια λειτουργία της επιχείρησης. 

 Να επιβλέπουν και να διασφαλίζουν την άρτια λειτουργία της αίθουσας των πελατών και 

της κουζίνας. 

 Να οργανώνουν event συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του χώρου εστίασης που 

διευθύνουν. 

 Να εφαρμόζουν πρακτικές στην επιλογή, την εκπαίδευση και την αξιολόγηση του 

προσωπικού 

 Να αξιοποιούν τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και το Διαδίκτυο στην αποτελεσματική 

διαχείριση και την προβολή μιας μονάδας εστίασης. 

Το πρόγραμμα είναι δομημένο ώστε να δίνει έμφαση στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων 

που θα οδηγήσουν στην πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των συμμετεχόντων. 

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
Στέλεχος Εστίασης – Στέλεχος διοίκησης μονάδων 

εστίασης 

Σύνολο Ωρών Κατάρτισης 150 

Εκπαιδευτικές Ενότητες  Έναρξη προγράμματος  
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  Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου 

 Διαχείριση Χρόνου 

 Επιχειρηματικότητα, βασικές γνώσεις 

οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων 

 Η οργάνωση της μονάδας επισιτισμού 

 Σχεδιασμός, παραγωγή και παρουσίαση των 

προϊόντων 

 Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων 

 Λειτουργίες εξυπηρέτησης πελατών 

 Οργάνωση και διαχείριση εκδηλώσεων 

επισιτισμού 

 Υγεία  και ασφάλεια στο χώρο εργασίας 

 Βασικές αρχές εργατικού δικαίου 

 Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων 

 Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη 

διάκρισης 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Νο 2: Ειδικός μαγειρικής – εστιατορικής τέχνης σύμφωνα με τα 

διεθνή διατροφικά πρότυπα. 

Ο Ειδικός Μαγειρικής-Εστιατορικής Τέχνης, έχοντας τις βασικές γνώσεις και εμπειρία 

μαγειρικής, αναγνωρίζει  τις διατροφικές ανάγκες και συνήθειες των πελατών και γνωρίζει 

σύγχρονες τάσεις στη μαγειρική τέχνη. Επίσης, δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των 

επιθυμιών και προσδοκιών των πελατών, ακολουθώντας τις αρχές επαγγελματικής 

συμπεριφοράς. Με γνώση και εμπειρία μαγειρικής, αντιλαμβάνεται πλήρως τα διατροφικά 

πρότυπα και τις διατροφικές ανάγκες των πελατών καθώς και τις σύγχρονες τάσεις στη 

μαγειρική τέχνη. 

Συνθέτει μενού, επιμελείται των παρασκευασμάτων και μπορεί να τα παράγει μαζικά, 

τηρώντας βασικές αρχές ασφάλειας τροφίμων.  Δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των 

επιθυμιών και προσδοκιών των πελατών. Ένα στέλεχος εστίασης – ειδικός μαγειρικής 

εστιατορικής τέχνης μετά την διεκπεραίωση της κατάρτισης θα έχει την δυνατότητα να 

διασφαλίζει την ποιότητα της εμπειρίας των πελατών ενός εστιατορίου. Με εξειδικευμένη 

γνώση γύρω από την μαγειρική, τις διαφορετικές διατροφικές συνήθειες διαφορετικών 

ομάδων αλλά και με εξειδικευμένη γνώση γύρω από την εξυπηρέτηση πελατών, ο 

καταρτιζόμενος θα είναι σε θέση να προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες υψηλοτάτου 
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βαθμού βελτιώνοντας την ποιότητα παροχής υπηρεσιών στον χώρο που εργάζεται. Η 

κατάρτιση θα δημιουργήσει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες στους συμμετέχοντες και με την 

ολοκλήρωση της θα τους αναβαθμίσει γνωστικά και επαγγελματικά. 

Το πρόγραμμα είναι δομημένο ώστε να δίνει έμφαση στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων 

που θα οδηγήσουν στην πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των συμμετεχόντων. 

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
Ειδικός μαγειρικής – εστιατορικής τέχνης σύμφωνα με 

τα διεθνή διατροφικά πρότυπα 

Σύνολο Ωρών Κατάρτισης 150 

Εκπαιδευτικές Ενότητες 

 Έναρξη προγράμματος 

 Διαχείριση Χρόνου και Προγραμματισμός 

 Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων 

 Νέες τεχνολογίες στις επιχειρήσεις 

 Διεθνή, Ειδικά και Ελληνικά Διατροφικά 

Πρότυπα 

 Σύγχρονες  Τάσεις στη Μαγειρική Τέχνη 

 Μαγειρική Τέχνη, Μαζική παραγωγή, 

Παρουσίαση εδεσμάτων 

 Παράγοντες Ικανοποίησης του Πελάτη 

 Υγεία  και ασφάλεια στο χώρο εργασίας 

 Βασικές αρχές εργατικού δικαίου 

 Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων 

 Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη 

διάκρισης 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Νο 3 : Στέλεχος Εστίασης – Ειδικός διεθνών διατροφικών 

προτύπων & εξυπηρέτησης πελατών εστιατορίου. 

Ο Ειδικός Διατροφικών Προτύπων και Εξυπηρέτησης Πελατών Εστιατορίου αναγνωρίζει και 

κατανοεί τις ανάγκες των πελατών ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικά και ταυτόχρονα να 

ικανοποιεί διατροφικές συνήθειες, ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών. 
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Το πρόγραμμα είναι δομημένο ώστε να δίνει έμφαση στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων 

που θα οδηγήσουν στην πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των συμμετεχόντων. 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
Στέλεχος Εστίασης – Ειδικός διεθνών διατροφικών 

προτύπων & εξυπηρέτησης πελατών εστιατορίου 

Σύνολο Ωρών Κατάρτισης 150 

Εκπαιδευτικές Ενότητες 

 Έναρξη προγράμματος 

 Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου 

 Διαχείριση Χρόνου 

 Οργάνωση της μονάδας επισιτισμού 

 Διεθνή, Ειδικά και Ελληνικά Διατροφικά 

Πρότυπα 

 Σύγχρονες  Τάσεις στη Μαγειρική Τέχνη 

 Λειτουργίες εξυπηρέτησης πελατών 

 Οργάνωση και διαχείριση εκδηλώσεων  

 Υγεία  και ασφάλεια στο χώρο εργασίας 

 Βασικές αρχές εργατικού δικαίου 

 Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων 

 Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη 

διάκρισης 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Νο 4 : Barista 

Η ειδικότητα αφορά σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης που επιχειρεί να εμπλουτίσει γνωστικά 

τους συμμετέχοντες με γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στην παραγωγή καφέ, διοίκηση 

αναψυκτήριων και μονάδων εστίασης με κέντρο τον καφέ και σχετικά μη αλκοολούχα 

ροφήματα. Το πρόγραμμα συνδυάζει την διαλογή ποικιλιών, το καβούρδισμα,  την σωστή 

παραγωγή διαφορών ειδών καφέ το σωστό σερβίρισμα, την εξυπηρέτηση πελατών (σε σάλα 

ή take away) και την καλλιτεχνική παρέμβαση σε latte art. Επιπλέον το παρόν πρόγραμμα 

επιδιώκει να εφοδιάσει τους καταρτιζόμενους με γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στην 

οργάνωση event και συμμετοχή σε σχετικούς διαγωνισμούς (π.χ. latte art) αλλά και τις 

διαφορετικές μηχανές παρασκευής καφέ την σωστή χρήση και συντήρηση τους. Οι 

επιμορφωτικές αυτές ανάγκες προκύπτουν από την τροπή που έχει πάρει ο κλάδος με ολοένα 

και μεγαλύτερη εξειδίκευση γύρω από τον καφέ, το καβούρδισμα και το σωστό σερβίρισμα 

του, αλλά και την σημασία που έχει ο καφές στην ελληνική πραγματικότητα καθώς και τις 
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δραστηριότητες που χρειάζεται να αναπτύξει ο υπεύθυνος των χώρων εστίασης, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται: η άψογη συνεργασία και συγχρονισμός μεταξύ των τμημάτων, όπως η 

κουζίνα και η σάλα, η διασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών και η ανάπτυξη 

πελατολογίου, η ανάπτυξη επιχειρηματικών πλάνων στο εθνικό ή διεθνές περιβάλλον (όπως 

στην περίπτωση επιχειρήσεων franchise), η επιλογή, η εκπαίδευση και η αξιολόγηση του 

προσωπικού της επιχείρησης. 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν: 

 Να οργανώνουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν την παραγωγή καφέ  και τις 

διαφορετικές ποικιλίες και ιδιαιτερότητές τους, το καβούρδισμα και την προετοιμασία 

καθώς και τη λειτουργία της εξυπηρέτησης πελατών. 

 Θα αποκτήσουν εξειδίκευση στην παρασκευή ζεστών και κρύων μη αλκοολούχων 

ροφημάτων όπως τσάι, σοκολάτα κ.τ.λ. 

 Με την ολοκλήρωση της ειδικότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να διακρίνουν 

τις διάφορες μηχανές παρασκευής καφέ, τις ιδιαιτερότητες τους και τις λειτουργίες τους. 

Επιπλέον θα έχουν κατάρτιση και γνώση για την σωστή συντήρηση και την διατήρηση 

τους.   

 Να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών 

πελατών. 

 Να οργανώνουν και να υλοποιούν ένα πλάνο ανάπτυξης της επιχείρησης ή/και 

διεύρυνσης των λειτουργιών της εξασφαλίζοντας την άρτια λειτουργία της επιχείρησης. 

 Να οργανώνουν event συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του χώρου εστίασης που 

διευθύνουν. 

 Να εφαρμόζουν πρακτικές στην επιλογή, την εκπαίδευση και την αξιολόγηση του 

προσωπικού. 

Το πρόγραμμα είναι δομημένο ώστε να δίνει έμφαση στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων 

που θα οδηγήσουν στην πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των συμμετεχόντων. 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Barista 

Σύνολο Ωρών Κατάρτισης 150 

Εκπαιδευτικές Ενότητες 

 Έναρξη προγράμματος 

 Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου 

 Διαχείριση Χρόνου 

 Επιχειρηματικότητα, βασικές γνώσεις 

οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων 
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 Χαρμάνι και βασικές μέθοδοι παρασκευής 

 Γεύση καφέ, μεταβολές και παράμετροι 

 Παρασκευή ζεστού και κρύου αφρόγαλα - 

Αντιμετώπιση και Εκτέλεση πραγματικής 

παραγγελίας 

 Παραλλαγές espresso (espresso bar) και τάσεις 

της αγοράς 

 Λειτουργίες μηχανής espresso 

 Ρύθμιση μύλου άλεσης 

 Παρασκευή Ελληνικού καφέ, τσαγιού και 

σοκολάτας 

 Διαχείριση παραγγελίας 

 Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 

 Βασικές αρχές εργατικού δίκαιου 

 Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων 

 Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη 

διάκρισης 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Νο 5:  Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής 

παρουσίας - Social media Marketing. 

Η ειδικότητα αφορά σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται με το ηλεκτρονικό 

marketing σε επιχειρήσεις και εταιρείες.  

Το πρόγραμμα είναι δομημένο ώστε να δίνει έμφαση στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων 

που θα οδηγήσουν στην πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των συμμετεχόντων. 

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης 

εταιρικής παρουσίας - Social media Marketing 

Σύνολο Ωρών Κατάρτισης 150 

Εκπαιδευτικές Ενότητες 

 

 Έναρξη Προγράμματος 

 Ηλεκτρονική Οργάνωση γραφείου 
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 Διαχείριση χρόνου 

 Επιχειρηματικότητα, Βασικές Γνώσεις 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

 SWOT, Ανάλυση Εσωτερικού και Εξωτερικού 

Περιβάλλοντος    

 Βιώσιμα Επιχειρηματικά Μοντέλα για 

Ενημερωτικές Ιστοσελίδες 

 Έρευνα αγοράς 

 Πλάνο Μάρκετινγκ, Προβολή, Τιμολόγηση, 

Υπηρεσίες, Διανομή, Διαδικασίες 

 Στόχος & Στρατηγική Επικοινωνίας μέσα από 

Social Media 

 Τρόποι αύξησης των followers στα Social Media 

 Τακτικό Πλάνο Επικοινωνίας μέσα από Social 

Media 

 Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας 

 Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου 

 Βασικές Αρχές Λειτουργίας των Επιχειρήσεων 

 Ενημέρωση για την Εφαρμογή της Αρχής της μη 

Διάκρισης 

 

5.3.   ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των 

ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης, οι οποίες θα παρέχονται με βάση 

τυποποιημένες διαδικασίες και θα πραγματοποιηθούν από διαπιστευμένους φορείς 

πιστοποίησης προσώπων, είτε με τη μέθοδο της φυσικής παρουσίας (εξεταζόμενων 

και επιτηρητών) είτε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως επιτήρησης, σύμφωνα με το 

διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο πρότυπο  ή αντίστοιχες 

διαδικασίες του ΕΟΠΠΕΠ.  

Η πιστοποίηση αφορά συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων 

του συνόλου των καταρτισθέντων. 

Το γνωστικό περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που προβλέπεται να υλοποιηθούν 

στο πλαίσιο της Πράξης συνάδει με τα κάτωθι Σχήματα Πιστοποίησης καθώς καλύπτει το 
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αντικείμενο εργασιών, εργασιακών καθηκόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων που  απαιτούν και  

εξετάζουν τα εν λόγω Σχήματα Πιστοποίησης. 

Α/Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ –  

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

2 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ – 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

3 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 

4 BARISTA BARISTA 

 

5 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ - SOCIAL 

MEDIA MARKETING 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ - SOCIAL 

MEDIA MARKETING 
 

 

Η διαδικασία Πιστοποίησης των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση θα 

πραγματοποιηθεί με Εξετάσεις Θεωρητικού Μέρους διάρκειας 60 λεπτών, όπου ο 

ωφελούμενος θα καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων (χαμηλής, 

μέτριας και υψηλής δυσκολίας) που θα καλύπτουν όλες τις ενότητες της κατάρτισης. 

6.  Όροι Υλοποίησης της Δράσης–Υποχρεώσεις Ωφελούμενων- Εκπαιδευτικό 

Επίδομα  
Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το  «Πλαίσιο ποιοτικών 

προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΣΕΚ)», καθώς επίσης και με τo σχετικό παράρτημα της Απόφασης Ένταξης της 

Πράξης: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ. 

Όροι υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης 
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 Η θεωρητική κατάρτιση έχει διάρκεια 150 ώρες συνολικά, για όλα τα αντικείμενα 

κατάρτισης και ημερησίως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, για τα 

προγράμματα που υλοποιούνται  δια ζώσης, ή με τη μέθοδο της Συμβατικής/Μικτής 

κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων. 

 Η ημερήσια εκπαίδευση/κατάρτιση διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου 

εργασίας των συμμετεχόντων/εργαζομένων. 

 Οι ώρες  της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης για όλα τα προγράμματα θα πρέπει να 

υλοποιούνται από τους συμμετέχοντες εργαζόμενους εκτός ωραρίου εργασίας σε 

ώρες και ημέρες που οι ίδιοι επιλέγουν. 

 Η εκπαίδευση / κατάρτιση και ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα, για 

τα προγράμματα που υλοποιούνται  δια ζώσης, ή με τη μέθοδο της 

Συμβατικής/Μικτής κατάρτισης  

 Κατά την υλοποίηση της κατάρτισης (στα προγράμματα Συμβατικής και Μικτής 

Κατάρτισης), εφόσον η διάρκειά της υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες ημερησίως, θα 

χορηγούνται εδέσματα /χυμοί/καφέ στους καταρτιζόμενους από τον Πάροχο 

Κατάρτισης 

 Δεν επιτρέπεται η θεωρητική κατάρτιση,  καθώς και η σύγχρονη τηλεκατάρτιση τις 

Κυριακές  και τις επίσημες αργίες, για τα προγράμματα που υλοποιούνται  δια ζώσης, 

ή με τη μέθοδο της Συμβατικής/Μικτής κατάρτισης , όπως αυτές ορίζονται για τους 

εργαζόμενους στον Ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με το άρ. 4 του βασιλικού διατάγματος 

748 της 5/13 Σεπτεμβρίου 1966 ΦΕΚ Α 179 «Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, 

τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί 

εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας», όπως τροποποιήθηκε 

από το άρ. 42 του ν.4554/2018 και ισχύει.   

 Για όλα τα προγράμματα, επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων μέχρι του 

ποσοστού 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος (δηλαδή 

μέχρι δεκαπέντε (15) ώρες), ανεξάρτητα από τη μέθοδο υλοποίησης του κάθε 

προγράμματος. Ως απουσία λογίζεται η μη παρακολούθηση του προγράμματος στις 

προγραμματισμένες ώρες τόσο στην δια ζώσης διδασκαλία σε φυσική αίθουσα όσο 

και στη σύγχρονη τηλεκατάρτιση που πραγματοποιείται μέσω της ταυτόχρονης 

παρακολούθησης όλων των συμμετεχόντων σε ηλεκτρονική αίθουσα. Για τις ώρες 

της ασύγχρονης εκπαίδευσης δηλαδή μη ταυτόχρονης παρακολούθησης οι απουσίες 

υπολογίζονται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ανάλογα με τις ώρες που ο 

κάθε καταρτιζόμενος δεν ολοκλήρωσε την εκπαίδευση, σύμφωνα με τις 
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προγραμματισμένες ώρες. Οι ώρες απουσιών κάθε ωφελούμενου αφαιρούνται 

αντιστοίχως από το εκπαιδευτικό του επίδομα 

 Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι οι 

οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το μέγιστο ποσοστό επιτρεπτών απουσιών 

αυξάνεται στο 20% (δηλαδή μέχρι τριάντα ώρες (30)) εφόσον προσκομισθεί από τον 

ωφελούμενο η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας που του έχει 

χορηγηθεί από υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ του ΕΦΚΑ. Το ίδιο μέγιστο  ποσοστό 20% 

ισχύει και για τους καταρτιζόμενους των ίδιων προγραμμάτων , οι οποίοι κατά τη 

διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε 

δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες 

που διανύουν περίοδο λοχείας. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος του παρόχου 

κατάρτισης θα πρέπει να μεσολαβήσει και να βοηθήσει τον καταρτιζόμενο να 

καλύψει τη διδακτική ύλη, για να μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη 

συνέχεια του προγράμματος. Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες 

άνω των ανωτέρω μέγιστων επιτρεπτών ορίων απουσιών δεν δικαιούνται 

οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του 

προγράμματος. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής των ωφελούμενων στην 

πρώτη εξέταση πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, ο ωφελούμενος δύναται να 

συμμετάσχει στη δεύτερη προγραμματισμένη εξέταση (επαναληπτική εξέταση). Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο ωφελούμενος, κατόπιν αιτιολόγησης, 

αδυνατεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις και στις επαναληπτικές εξετάσεις 

πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δύναται να εξεταστεί σε διαφορετική 

ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας πιστοποίησης δύναται να 

διενεργήσει εξετάσεις σε ημερομηνίες άλλες από τις προγραμματισμένες, εντός του 

ορίου που ορίζει η παρούσα. Στην περίπτωση που ωφελούμενος των 

προαναφερόμενων προγραμμάτων υπερβεί το ως άνω επιτρεπόμενο μέγιστο όριο 

απουσιών ή δεν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης χάνει το δικαίωμα του 

εκπαιδευτικού επιδόματος. 

 Σε περίπτωση που ωφελούμενος, των υλοποιούμενων με τη μέθοδο της 

τηλεκατάρτισης προγραμμάτων δεν συμπληρώσει τον προκαθορισμένο αριθμό 

ωρών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης δεν δικαιούται εκπαιδευτικού 

επιδόματος.  

 Το σύνολο των καταρτιζόμενων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει στην 

προγραμματιζόμενη εξέταση για την πιστοποίηση. Εφόσον απουσιάσει  ή αποτύχει 

στην αρχικώς προγραμματισμένη εξέταση θα του δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής 
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σε μία προγραμματισμένη επανεξέταση. Η εξέταση και η επανεξέταση θα 

πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο/η καταρτιζόμενος/η, κατόπιν αιτιολόγησης, αδυνατεί 

να συμμετάσχει στις εξετάσεις και στις επανεξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και 

δεξιοτήτων, δύναται να εξεταστεί σε διαφορετική ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση 

ότι ο φορέας πιστοποίησης δύναται να διενεργήσει εξετάσεις σε ημερομηνίες άλλες 

από τις αρχικώς προγραμματισμένες. 

 Σε κάθε Καταρτιζόμενο/η που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης 

του χορηγείται πιστοποιητικό από τον συνεργαζόμενο με τον ανάδοχο Φορέα 

Πιστοποίησης Προσώπων. Σε περίπτωση αποτυχίας του Καταρτιζόμενου χορηγείται 

από τον Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις 

πιστοποίησης, η οποία θα φέρει το όνομα του ωφελούμενου. 

 Η διαδικασία πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος για τους καταρτιζόμενους (εξέταση 

και επανεξέταση εφ’ όσον απαιτηθεί). 

 Η πιστοποίηση των προσόντων (γνώσεων και δεξιοτήτων) των ωφελουμένων θα 

διενεργηθεί από τον συνεργαζόμενο με τον πάροχο κατάρτισης φορέα πιστοποίησης 

προσώπων (Φ.Π.Π.), που είναι διαπιστευμένος σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 

ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο πρότυπο ή αδειοδοτημένος από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγεί 

πιστοποιητικά για τη συγκεκριμένη ειδικότητα.  

 Η διαδικασία Πιστοποίησης των ωφελουμένων που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση θα 

πραγματοποιηθεί με εξετάσεις θεωρητικού μέρους, διάρκειας 60 min, όπου ο 

ωφελούμενος θα καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων 

(χαμηλής, μέτριας και υψηλής δυσκολίας) που θα καλύπτουν όλες τις ενότητες της 

κατάρτισης.  

 Οι εξετάσεις και οι επαναληπτικές εξετάσεις πιστοποίησης θα πραγματοποιηθούν 

είτε με φυσικό τρόπο σε κατάλληλες εγκαταστάσεις είτε εξ αποστάσεως. Οι εξετάσεις 

πιστοποίησης και οι επαναληπτικές για όσους δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς την πρώτη 

εξέταση θα υλοποιηθούν  μέσα στον επόμενο μήνα από την ολοκλήρωση της 

κατάρτισης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο ωφελούμενος, κατόπιν 

αιτιολόγησης, αδυνατεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις και στις επανεξετάσεις 

πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δύναται να εξεταστεί σε διαφορετική 

ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας πιστοποίησης δύναται να 

διενεργήσει εξετάσεις σε ημερομηνίες άλλες από τις προγραμματισμένες, εντός του 

ορίου που ορίζει η παρούσα. 
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 Τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι καταρτιζόμενοι έχουν συμμετάσχει και 

ολοκληρώσει υποχρεωτικά:  

o τις προβλεπόμενες συνεδρίες της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής,  

o την  Κατάρτιση  

o τη διαδικασία πιστοποίησης.  

 Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό 

των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των 

νόμιμων κρατήσεων. Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί 

προκύπτει από τον τύπο: Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος 

x 5,00 €. Η μέγιστη συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι: 150 ώρες 

κατάρτισης x 5,00 € = 750,00 €. 

Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% (έως 15 

ώρες) επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.  

Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών 

που περιγράφονται ανωτέρω, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις 

πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται 

βεβαίωση παρακολούθησης. 

 Οι επιλεγέντες - ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι 

υποχρεωμένοι κατά την είσοδο και έξοδο σε αυτό να συμπληρώσουν ειδικά 

ερωτηματολόγια (απογραφικά δελτία εισόδου–εξόδου) με προσωπικά τους 

στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων. Τα δεδομένα των απαντήσεων θα 

τύχουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», Δικαιούχος/χοι)  για το 

σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν 

στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και 

αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ και με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 14 παρ. 10 σημ. 1, 2 και 3 του Ν.4403/2016 για την προστασία 

του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων2.  

 Η συμπλήρωση των δελτίων εισόδου και εξόδου από τον ωφελούμενο είναι 

υποχρεωτική και συνδέεται με την καταβολή του επιδόματός του. 

 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των καταρτιζομένων, ιδίως δε οι όροι και το 

περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης, όπως οι ώρες, η υποχρέωση 

αδιάλειπτης παρακολούθησης της κατάρτισης και οι συνέπειες της τυχόν υπέρβασης 

                                                           
2 Βλ. αναλυτικότερα αρ. 9.2 της παρούσας 
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του μέγιστου ορίου απουσιών κ.α. θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σε 

προτυποποιημένο συμφωνητικό το οποίο θα δοθεί από τον Πάροχο Κατάρτισης προς 

υπογραφή από τους καταρτιζόμενους. 

 Για τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της Συμβατικής ή της Μικτής 

Κατάρτισης, θα διανεμηθεί εκπαιδευτικό υλικό συνοδευόμενο από φάκελο 

καταρτιζομένου, μπλοκ σημειώσεων και στυλό.  

 Για τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της Τηλεκατάρτισης ή της 

Μικτής Κατάρτισης θα διατεθεί το απαιτούμενο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, το 

οποίο θα είναι διαθέσιμο στους καταρτιζόμενους μέσω του Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Τηλεκατάρτισης που θα χρησιμοποιηθεί. 

 Πρωταρχικό κριτήριο στη διαμόρφωση των Τμημάτων Κατάρτισης αποτελεί η 

ενδεικτική κατανομή των ωφελουμένων ανά ομάδα Περιφερειών, σύμφωνα με την 

παρούσα Πρόσκληση. 

 Οι δομές που θα χρησιμοποιηθούν (για τα προγράμματα συμβατικής διά ζώσης 

Κατάρτισης και Μικτής Κατάρτισης) θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένες. Οι ελάχιστες 

προδιαγραφές ως προς την Κτιριακή Υποδομή, ήτοι εγκαταστάσεις οι οποίες 

πληρούν τις διατάξεις του Ν. 4093/2012, ως ισχύουν, οι οποίες διαθέτουν: 

- Προσβασιμότητα σε ΑμεΑ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σχεδιάζοντας για Όλους, 

οικοδομική άδεια που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα 

οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 & 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α’167), περί 

χρήσης εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού 

και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της 

προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, όπως απαιτείται. 

- Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, 

 Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της μικτής 

κατάρτισης / τηλεκατάρτισης θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα  

παραρτήματα της παρούσας». 

 Τα προγράμματα κατάρτισης οργανώνονται από τον πάροχο κατάρτισης, 

λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των ωφελούμενων, με μόνη προϋπόθεση την 

τήρηση του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού συμμετεχόντων ανά τμήμα (5 έως 

25). 

 



 

Σελίδα 24 

7. Δικαίωμα συμμετοχής   

Στην εν λόγω Πρόσκληση μπορεί να υποβάλλει αίτηση, η οποία θα εξετασθεί κατά την 

διαδικασία αξιολόγησης, οποιοσδήποτε εργαζόμενος σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα 

της Οικονομίας  με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων 

με εποχική απασχόληση και των εργαζομένων που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας. Οι 

εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση μπορούν να είναι ωφελούμενοι ακόμη και αν 

λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. 

Αποκλείονται από το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα όσοι είναι 

αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής 

ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Επισημαίνεται ότι στην έννοια του ιδιωτικού τομέα  

περιλαμβάνονται οι φορείς εκτός του δημοσίου τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, 

ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού ) και αυτών που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση 

και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Στατιστικές - ELSTAT 

(statistics.gr)).Οι ως άνω θα πρέπει, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους, να 

αποδεικνύεται ότι απασχολούνται: 

 Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή  

 Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου 

(συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση), ή  

 Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή  

 Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου 

(συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση).  

 Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54. 

Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι 

των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή  και είναι δικαιούχοι του επιδόματος 

ειδικού σκοπού. 

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα 

του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του 

κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται  τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της 
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αίτησης συμμετοχής όσο και κατά  τη χρονική στιγμή που εισέρχονται   επίσημα στο 

Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η Συνεδρία 

Συμβουλευτικής). Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης ο καταρτιζόμενος θα 

αναρτήσει την ίδια ημέρα (της 1ης Συνεδρίας Συμβουλευτικής) στο ηλεκτρονικό σύστημα, 

αποδεικτικό ότι είναι εργαζόμενος την συγκεκριμένη ημερομηνία.    

Κάθε ενδιαφερόμενος/η έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο 

Περιφέρεια.  

8. Υποβολή Αίτησης 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση πρέπει να 

συμπληρώσει  και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, 

μέσω διαδικτύου (ιστοσελίδα  https://training121.insete.gr/ φόρμα «Αίτηση συμμετοχής»).  

Κάθε Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ). 

Η ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων πραγματοποιείται ως εξής:  

1. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης  και των  απαραίτητων 

δικαιολογητικών ηλεκτρονικά.  

Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων για τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.  

Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και δεν θα 

δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την 

υποβολή αυτής.  

 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η δηλώνει συμμετοχή στο Πρόγραμμα και έχει τη δυνατότητα 

να προεπιλέξει στην αίτησή του/της ένα ή περισσότερα θεματικά αντικείμενα. Πλην 

όμως θα συμμετάσχει σε ένα από αυτά. Σε κάθε περίπτωση η οριστική επιλογή 

θεματικού αντικειμένου κατάρτισης θα προκύψει από την τελική διαμόρφωση των 

τμημάτων κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 

υποψηφίου σε συνδυασμό με τις εκροές της εξατομικευμένης συμβουλευτικής 

υποστήριξης.  
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2. Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής της Αίτησης  

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής της αίτησης ορίζεται η Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 

και ώρα 15:00. 

 Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι συμπλήρωσης του 

αριθμού των 6.000 ωφελούμενων και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 12 μηνών 

από την αρχική δημοσίευσή της. 

 Για την ένταξη τους στο μητρώο ωφελούμενων, οι αιτήσεις συμμετοχής των δυνητικά 

ωφελούμενων θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την 

ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. 

 Ως μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης της συμμετοχής των υποψήφιων για την ένταξή 

τους στο έργο, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησής 

τους (με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούν το κριτήριο συμμετοχής -  εργαζόμενος σε 

επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας).  

 Επισημαίνεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, αξιολόγησης και επιλογής των 

υποψήφιων καθώς και έναρξης των προγραμμάτων (είσοδος των ωφελούμενων στο 

Πρόγραμμα), θα γίνεται τακτικά, καθ’ όλη τη διάρκεια που παραμένει ανοικτή η 

Πρόσκληση προς τους Ωφελούμενους. Οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής 

αξιολόγησης των αιτήσεων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της δράσης. 

 Σημειώνεται ότι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν σε 

προηγούμενο στάδιο, έχουν το δικαίωμα επανυποβολής τους κατόπιν αιτήματός 

τους μέσω e-mail στο info-training121@insete.gr. Για την ένταξή τους στο μητρώο 

ωφελούμενων, οι αιτήσεις τους θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, 

σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής επανυποβολής της αίτησής 

τους. 

9. Υποβολή Δικαιολογητικών  

9.1. Δικαιολογητικά κατά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης  

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής 

αίτησης των δυνητικά ωφελούμενων, στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα 

https://training121.insete.gr,  από τις 29/11/2021 και ώρα 15:00 μέχρι συμπλήρωσης του 

πλήθους των 6.000 ωφελούμενων και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 12 μηνών από την 

αρχική δημοσίευσή της. 

Η μη ορθή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνεπάγεται απόρριψή της.  

mailto:info-training121@insete.gr
https://training121.insete.gr/
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Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα 

αρχεία των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.  

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα 

αντίστοιχα πεδία, είναι: 

1. Αντίγραφο δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού 

Ταυτοπροσωπίας.  

2. Αντίγραφα  οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο : 

 Α.Φ.Μ. ,  

 Α.Μ.Κ.Α  

 Αριθμός Μητρώου  Ασφαλισμένου του υποψήφιου (ΑΜΑ). 

3. Eκτύπωση από e-banking ή φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ 

του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό του ως Δικαιούχου του 

λογαριασμού.  

4. Αποδεικτικό Εργασιακής Κατάστασης 

 Για τους Εργαζόμενους: Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης, που να αποδεικνύει 

ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση (π.χ. Πίνακας 

απασχόλησης προσωπικού Ε4, ή Έντυπο Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης3, ή αντίγραφο 

τελευταίας μισθοδοσίας, ή αντίγραφο ΑΠΔ). 

 Για τους Εποχικά Εργαζόμενους που βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας την ημέρα της 

αίτησής τους, απαιτείται : α) Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ Και β) Έντυπο 

Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6), ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου 

Χρόνου (Ε7)4, ή Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή Αντίγραφο της 

“Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό 

εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για 

Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα 

σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά). 

 Για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα που οι συμβάσεις 

εργασίας τους έχουν τεθεί σε αναστολή λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης της 

                                                           
3 Τα Ε4 ή Ε3 εκδίδονται στο https://employees.yeka.gr/ 
4 Τα Ε6 ή Ε7 εκδίδονται στο https://employees.yeka.gr/ 
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διάδοσης του COVID-19 απαιτείται: α) Υπεύθυνη Δήλωση5 ότι  είναι εργαζόμενοι 

του Ιδιωτικού Τομέα και ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους η 

σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή και β) Αντίγραφο βεβαίωσης 

αναστολής της επιχείρησης/εργοδότη, όπως αυτή αντλείται αυτόματα από το 

Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» ή  εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης 

Εργαζόμενου για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση 

ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ (εξάγεται µε τους κωδικούς taxisnet στο link 

https://supportemployees.services.gov.gr/).      

 

Σε περίπτωση που δεν  είναι εφικτό να προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά για την εργασιακή κατάσταση, μπορεί εναλλακτικά να προσκομίσει: 
 
 Υπεύθυνη δήλωση (ΠΡΟΣ ΙΝΣΕΤΕ), στην οποία να δηλώνει ότι: 

i.  Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος/η σε επιχείρηση του ιδιωτικού 
τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η ή 
τελεί σε αναστολή σύμβασης. Σε περίπτωση εργαζομένων με εποχική απασχόληση 
απαιτείται επιπλέον να δηλώνεται ότι καλύπτονται εποχικές ανάγκες του εργοδότη 
με τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Τα παραπάνω ισχύουν και  για τους εποχικά 
εργαζόμενους που βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας κατόπιν καταγγελίας ή λήξης 
της εργασιακής σχέσης με ταυτόχρονη βεβαίωση εποχικότητας της επιχείρησης ή 
υπαγωγή σε επιδότηση από τον ΟΑΕΔ. Οι παραπάνω καταστάσεις πρέπει να 
δηλώνονται με σαφήνεια στην Υπεύθυνη δήλωση. 

ii. Την επωνυμία της επιχείρησης. 

iii. Το ΑΦΜ της επιχείρησης. 

5. Υπεύθυνη δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στο  ΙΝΣΕΤΕ) στην οποία να δηλώνει ότι τα 
προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

 

Το κείμενο των Υπευθύνων δηλώσεων του αιτούντα μπορεί να συγχωνευθεί σε μία 
Υπεύθυνη Δήλωση και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την ιστοσελίδα 
www.gov.gr ή να φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής από αρμόδια αρχή.  

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας υποστήριξης της ανωτέρω διαδικασίας 
υποβολής αιτήσεων, θα υπάρξει σχετική μέριμνα (μέσω αντίστοιχης ενημέρωσης των 
υποψηφίων) για τους εναλλακτικούς τρόπους υποβολής αιτήσεων και αποστολής των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών (π.χ. μέσω ταχυδρομείου στα γραφεία του φορέα, μέσω  
email κ.ά.). 

                                                           
5 Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από την ιστοσελίδα www.gov.gr ή να 
φέρουν βεβαίωση γνήσιου υπογραφής από αρμόδια αρχή. 
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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων καθώς και 

της διαδικασίας ανάρτησης των απαιτούμενων από την παρούσα δικαιολογητικών, 

δημιουργείται το Μητρώο ωφελούμενων. Η διαδικασία εισαγωγής των δυνητικά 

ωφελούμενων στο Μητρώο θα γίνεται δυναμικά για όσο παραμένει ανοικτή η Πρόσκληση 

ή μέχρι κάλυψης του αριθμού των 6.000 ωφελούμενων. 

 

9.2. Δικαιολογητικά που θα πρέπει να αναρτηθούν στην πλατφόρμα την ημέρα της 

1ης συνεδρίας συμβουλευτικής 

Επισημαίνεται ότι πριν την είσοδο του ωφελούμενου στο Πρόγραμμα, ήτοι την ημέρα που 

υλοποιείται η 1η συνεδρία Συμβουλευτικής, θα πρέπει να επαναληφθεί η ανάρτηση των 

παρακάτω δικαιολογητικών, με τα οποία θα ελέγχεται η απόδειξη της εργασιακής 

κατάστασης του ωφελούμενου κατά την χρονική στιγμή της 1ης ημέρας εισόδου στο 

πρόγραμμα (1η συνεδρία συμβουλευτικής).  

 

Η μη ορθή και πλήρης υποβολή των κατωτέρω στοιχείων, καθιστά μη επιλέξιμο των 

συμμετέχοντα και δεν θα καταβάλλεται το εκπαιδευτικό επίδομα. 

Αναρτώνται αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης που τεκμηριώνουν την εργασιακή 

κατάσταση κατά την ημερομηνία της εισόδου στην πράξη (1η ημέρα συμβουλευτικής): 

 Για τους Εργαζόμενους: 

▪ Ε4 (πίνακας προσωπικού) και τυχόν τροποποιήσεις του και σε περίπτωση 
που κάποιος είναι νεοεισερχόμενος υπάλληλος Ε3 (αναγγελία πρόσληψης). 
Όταν το ωράριο του εργαζόμενου είναι κυλιόμενο να επισυνάπτεται και ο 
πίνακας με το ωράριο που υποβάλλει ο εργοδότης6, και 

 
▪ Βεβαίωση εργοδότη ότι είναι Εργαζόμενος με ημερομηνία έκδοσης – 

υπογραφής την  ημέρα της 1ης συνεδρίας συμβουλευτικής, ή  
Τελευταία απόδειξη πληρωμής (την πλέον πρόσφατη) σύμφωνη με την 
ημερομηνία της 1ης ημέρας εισόδου στη Πράξη, ή αντίγραφο ΑΠΔ. 

                                                           
6 Τα έντυπα Ε4 και Ε3 μπορούν να εκδοθούν από τον εργαζόμενο από το https://employees.yeka.gr/ 
με τους κωδικούς taxisnet 
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 Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:  

Για τους εποχικά εργαζόμενους που βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας θα πρέπει να 

προσκομίσουν βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ7 με ημερομηνία έκδοσης κατά την 1η 

ημέρα εισόδου στο πρόγραμμα (1η συνεδρία συμβουλευτικής), η οποία πρέπει να 

συνοδεύεται:  

1. Από το ΈΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε6) ή από τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ε7)8, και 

  
2. βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση ή αντίγραφο της ΄ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΥΠΑΓΩΓΗΣ΄, στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό 
εποχικό επίδομα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 
ημερών για Ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και 
άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά) 

 Για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα που οι συμβάσεις 

εργασίας τους έχουν τεθεί σε αναστολή λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης της 

διάδοσης του COVID-19: 

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι  είναι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού Τομέα και ότι κατά 

την 1η ημέρα εισόδου στο πρόγραμμα (1η συνεδρία συμβουλευτικής) η 

σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή και  

 Αντίγραφο βεβαίωσης αναστολής της επιχείρησης/εργοδότη, όπως αυτή 

αντλείται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» ή  

εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζόμενου για τη χορήγηση έκτακτης 

οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ 

(εξάγεται µε τους κωδικούς taxisnet στο link 

https://supportemployees.services.gov.gr/) η οποία να καλύπτει την περίοδο 

υλοποίησης της 1ης συνεδρίας συμβουλευτικής.      

 

Σε περίπτωση αδυναμίας της εταιρείας, κατά την είσοδο στο πρόγραμμα του ωφελούμενου 
(1η συνεδρία Συμβουλευτικής), να εκδώσει τα παραπάνω, δύναται ο ωφελούμενος να 
προσκομίσει προσωρινά Υπεύθυνη Δήλωση και Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, όπου θα 
δηλώνει ότι είναι Εργαζόμενος σε εταιρεία του ιδιωτικού τομέα καθώς και το ακριβές Ωράριο 
Εργασίας του. Η υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών με τα οποία αποδεικνύεται η 
ιδιότητα του ωφελούμενου ως εργαζόμενου ή εποχικά εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα 
της οικονομίας κατά την ημερομηνία εισόδου του στη Δράση αποτελεί προϋπόθεση για 
την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος. 

                                                           
7 Που εκδίδεται από το https://eservices.oaed.gr/  
8 Τα έντυπα Ε6 και Ε7 μπορούν να εκδοθούν από τον εργαζόμενο από το https://employees.yeka.gr/  

https://eservices.oaed.gr/
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Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά και 
έγγραφα θα τύχουν επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς: 

α)  για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

β) για το σκοπό της συμμετοχής των ωφελουμένων  στην Πράξη και  

γ)  για τον σκοπό της διαχείρισης της Πράξης και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως 
προς την εν διαχείριση αυτής 

σύμφωνα με τις νομικές, οργανωτικές και τεχνικές εγγυήσεις του  Γενικού Κανονισμού Περί 
Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του ν.4624/2019, όπως ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρ. 54Α του ν.4314/2014, όπως ισχύει, «το Υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης υπέχει θέση «Υπευθύνου Επεξεργασίας», κατά την έννοια της 
περίπτωσης 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (εφεξής «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων»), για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε πράξεις που 
συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία – ΕΔΕΤ».  
Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, το ΙΝΣΕΤΕ ως δικαιούχος της πράξης αλλά 
και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος είναι «εκτελούντες την επεξεργασία» 
κατά την έννοια της περίπτωσης 8 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 
Δεδομένων. 
Σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα προβεί για τους σκοπούς εκτέλεσης του 
ανατεθέντος έργου του και ο πάροχος κατάρτισης ως «υπο-εκτελών την επεξεργασία» 
(subprocessor). 
 

Τα δεδομένα τηρούνται  εμπιστευτικά εντός του φακέλου της Πράξης καθόλη τη διάρκεια 
υλοποίησής της έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της Πράξης αλλά 
και μετά τη λήξη αυτής για σκοπούς λογιστικών ελέγχων και για χρονικό διάστημα που 
προβλέπεται από την οικεία Απόφαση Ένταξης της Πράξης.  

Μπορείτε να δείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΙΝΣΕΤΕ και να 
ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας στην προστασία τους εδώ.  

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση επιλογής σας θα κληθείτε να συμπληρώσετε 
προτυποποιημένα ερωτηματολόγια τόσο κατά την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης, όσο 
και με την ολοκλήρωση της πιστοποίησής σας,  

Τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», ΙΝΣΕΤΕ) για το σκοπό της 
παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία 
(δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ. 

https://insete.gr/πολιτική-προστασίας-δεδομένων/
file://///192.168.111.10/Antonopoulou/ΕΣΠΑ%202014-2020/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ%20ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ%20ΜΕ%20ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ%20024/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΕΣΠΔ%20ΕΣΠΑ%202014_2020_1η%20επικαιροποίηση_final.pdf
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10. Διαδικασία Επιλογής Ωφελούμενων 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων καθώς και της 

διαδικασίας ανάρτησης των απαιτούμενων από την παρούσα δικαιολογητικών 

δημιουργείται το Μητρώο ωφελούμενων. Την ευθύνη της επιλογής των καταρτιζομένων 

αναλαμβάνει τριμελής «Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων», που έχει συσταθεί για τον 

σκοπό αυτό από το ΙΝΣΕΤΕ. 

Στο Μητρώο Ωφελούμενων εγγράφονται όσοι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής της 

παρούσας και έχουν καταθέσει εγκαίρως την αίτησή τους και οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως 

επιτυχόντες. Στη συνέχεια, οι επιτυχόντες κατατάσσονται ανά τύπο Περιφέρειας και 

ταξινομούνται κατά φθίνουσα σειρά  στην οποία προηγείται όποιος έχει υποβάλει, νωρίτερα 

ως προς την  ημερομηνία και την ώρα, την αίτησή του.   

Αιτούντες που δεν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής της παρούσας ή/και δεν έχουν 

καταθέσει εγκαίρως την αίτησή τους χαρακτηρίζονται ως "απορριφθέντες". 

Βάσει των παραπάνω συγκροτείται Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων Ωφελούμενων κατά 

φθίνουσα σειρά ανά τύπο Περιφέρειας με την κατάταξη που προκύπτει για τον καθένα  και 

των Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελούμενων.  

 

Η διαδικασία εισαγωγής των δυνητικά ωφελούμενων στο Μητρώο θα γίνεται δυναμικά 

για όσο παραμένει ανοικτή η Πρόσκληση ή μέχρι κάλυψης του αριθμού των 6.000 

ωφελούμενων.  

 

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΙΝΣΕΤΕ 

(https://training121.insete.gr), την οποία οι υποψήφιοι οφείλουν υπ΄ευθύνη τους να 

παρακολουθούν ανελλιπώς για να ενημερώνονται και να ασκούν τα δικαιώματά τους. Οι 

υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά του παραπάνω Προσωρινού 

πίνακα εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα αναρτήσεώς του. 

Η ένσταση υποβάλλεται  με e-mail στο info-training121@insete.gr  και απευθύνεται προς την 

Επιτροπή Ενστάσεων που έχει οριστεί με απόφαση του ΙΝΣΕΤΕ.  Η Επιτροπή εξετάζει το 

εμπρόθεσμο της ένστασης και το βάσιμο ή μη αυτής εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα 

ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων. Μετά την παρέλευση της 

παραπάνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη της ένστασης.  

Η απόφαση της Επιτροπής αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΝΣΕΤΕ 

https://training121.insete.gr. 

Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων συντάσσεται Οριστικός Πίνακας ωφελουμένων 

ανά τύπο Περιφέρειας, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα https://training121.insete.gr. 

https://training121.insete.gr/
mailto:info-training121@insete.gr
https://training121.insete.gr/
https://training121.insete.gr/
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Ο παραπάνω πίνακας διαβιβάζεται στον Πάροχο κατάρτισης για να προβεί στις ενέργειες 

εκτέλεσης του Έργου.   

Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης της 

Ένωσης. Οι όροι της πρόσκλησης σε καμία περίπτωση δεν θίγουν την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. 

 

Η διαδικασία συγκρότησης των Τμημάτων Κατάρτισης γίνεται από τον ανάδοχό του έργου 

στον οποίο και θα παραδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέχρι τη πλήρωση των 

θέσεων ή μέχρι να παρέλθουν 12 μήνες, οι πίνακες επιτυχόντων από το ΙΝΣΕΤΕ. 

 

Συγκρότηση Τμημάτων Κατάρτισης 

 Πρωταρχικό κριτήριο στη διαμόρφωση των Τμημάτων Κατάρτισης αποτελεί η 

ενδεικτική κατανομή των ωφελούμενων ανά τύπο Περιφέρειας, σύμφωνα με τη 

Πρόσκληση. 

 Θα αξιολογηθούν και αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα των Συνεδριών Συμβουλευτικής 

που προηγούνται της συγκρότησης των τμημάτων κατάρτισης. 

 Θα ληφθούν υπόψη τα Αντικείμενα Κατάρτισης, όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τους 

ωφελούμενους στην αίτησή τους, με σειρά προτεραιότητας.   

11. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων & Δικαιολογητικών Ωφελουμένων 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των 

ενδιαφερομένων αρχίζει στις 29/11/2021, ώρα 15:00 και  θα παραμείνει ανοιχτή για 

υποβολή αιτήσεων μέχρι συμπλήρωσης του αριθμού των 6.000 ωφελούμενων και το 

αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 12 μηνών από την ως άνω ημερομηνία.  

Για διευκρινίσεις και τεχνικά ζητήματα μπορείτε να αποστείλετε email στο info-

training121@insete.gr  με υποχρεωτική αναφορά στο ονοματεπώνυμό σας και τηλέφωνο 

επικοινωνίας. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων 

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)». 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
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