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1. Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την Πράξη 

 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, 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», 

 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 



 
 

2 

 

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

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη, και του ορισμού Επιτροπών για τη 

συμμετοχή στην Πράξη,  

 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, 

 Η από 29/11/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΝΣΕΤΕ για συμμετοχή στην 

δράση: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Υλοποίηση Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων 

Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα» της Πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή και 

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας του τουρισμού με έμφαση στην ποιότητα και την αναβάθμιση 

του ανθρώπινου δυναμικού», με κωδικό ΟΠΣ 5062097. 

 

2. Εισαγωγή 

Η Πράξη με τίτλο «Διαρθρωτική Προσαρμογή και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας του Τουρισμού με 

έμφαση στην ποιότητα και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού» και κωδικό ΟΠΣ 5062097 

υλοποιείται από το ΙΝΣΕΤΕ ως δικαιούχο, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 4705/1011/Α3-03.09.2020 (ΑΔΑ 

6Φ8Β46ΜΤΛΡ-ΕΤΓ) Απόφαση Ένταξης στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».    

Ο παρών οδηγός υλοποίησης της εκδίδεται στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω πράξης και συνοδεύει ως 

εγχειρίδιο χρήσης την Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΣΕΤΕ για τη συμμετοχή στην δράση 

«Ενέργειες Συμβουλευτικής, Υλοποίηση Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα» που εκδόθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 29/11/2021 και παρέχει τις βασικές 

πληροφορίες για τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη Δράση. 

 

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).  
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Η 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 αγοράς εργασίας, αλλά και τις ειδικές δράσεις που 

υλοποιεί το ΙΝΣΕΤΕ μέσω των εγκεκριμένων έργων «θεσμικής υποστήριξης». 

Η 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. 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 αφορά στο σύνολο των 13 Γεωγραφικών Περιφερειών της χώρας και συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. 

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 
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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% 

 

Συνοπτικά 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 : 
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 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.  

Αναλυτικότερα: 

3.1 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 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 

                                                           
1 Ο ατομικός φάκελος ανήκει στον ωφελούμενο και δημιουργείται σε συνεργασία του με τον σύμβουλο 

επαγγελματικής συμβουλευτικής. 
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 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  

 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. 

 

3.2 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).» 
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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 

 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 
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Σύνολο Ωρών Κατάρτισης 150 

Εκπαιδευτικές Ενότητες 

 

 Έναρξη προγράμματος  

 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 
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σε θέση να προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες υψηλοτάτου 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 δραστηριότητες που χρειάζεται να αναπτύξει ο υπεύθυνος των 
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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 

 Χαρμάνι και βασικές μέθοδοι παρασκευής 

 Γεύση καφέ, μεταβολές και παράμετροι 
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 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 

 Διαχείριση χρόνου 

 Επιχειρηματικότητα, Βασικές Γνώσεις Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων 

 SWOT, Ανάλυση Εσωτερικού και Εξωτερικού 

Περιβάλλοντος    
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 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 

 

Οι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης εξειδικεύονται στην παρ. 6 της οικείας πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράση. 

 

3.3 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 αντικείμενο εργασιών, 

εργασιακών καθηκόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων που  απαιτούν και  εξετάζουν τα εν λόγω Σχήματα 

Πιστοποίησης. 
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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. 

Αναλυτικά οι Όροι υλοποίησης της Δράσης και οι Υποχρεώσεις των Ωφελουμένων αναφορικά με τις 

δράσεις πιστοποίησης εξειδικεύονται στην παρ. 6 της από 29/11/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος του ΙΝΣΕΤΕ. 

 

4. Πάροχοι Κατάρτισης 

Την υλοποίηση των δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης των ωφελουμένων έχει αναλάβει η ένωση 

εταιρειών «ΑΠΟΨΗ Α.Ε. – ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ– UNIVERSAL Α.Ε. – ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ» για το σύνολο της 

επικράτειας. Τις δράσεις πιστοποίησης γνώσεων των ωφελουμένων θα υλοποιήσουν συνεργαζόμενοι με 

τον ανάδοχο Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 
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17024 ή ισοδύναμο πρότυπο ή αδειοδοτημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις 

συγκεκριμένες ειδικότητες. 

 
5. Ωφελούμενοι 

5.1 Συμμετοχή στην δράση 

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 
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επιχείρησης όπου απασχολούνται  τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της 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.  

 

5.2 Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής 

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). 

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. 

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής της αίτησης ορίζεται η Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00. 

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. 

 

5.3 Κριτήρια επιλογής –– Διαδικασία επιλογής των Ωφελουμένων - Κατάρτιση Μητρώου Ωφελουμένων  

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 
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ικανοποιούν το κριτήριο συμμετοχής -  εργαζόμενος σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με 

σχέση εξαρτημένης εργασίας). 

 

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. 

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 12:00 μέχρι συμπλήρωσης του πλήθους των 6.000 ωφελούμενων και το αργότερο 

μέχρι τη συμπλήρωση 12 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. 

Λεπτομέρειες αναφορικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την υποβολή τους περιλαμβάνονται 

στην παρ. 9 της οικείας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

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. 

Στο Μητρώο Ωφελούμενων εγγράφονται όσοι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής της οικείας πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος 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.  

Αναλυτικές πληροφορίες για την διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων παρέχονται στην παρ. 10 της 

οικείας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράση. 

 

5.4 Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και των ωφελουμένων της Πράξης 

H ενημέρωση των ενδιαφερομένων και των ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στην Πράξη, παρέχεται 

καθ' όλη τη διάρκεια της, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της Πράξης: https://training121.insete.gr/ 

https://training121.insete.gr/
https://training121.insete.gr/
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5.5 Υποχρεώσεις Ωφελουμένων 

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 του μέγιστου ορίου απουσιών κ.α. περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σε 

προτυποποιημένο συμφωνητικό το οποίο θα δοθεί από τον Πάροχο Κατάρτισης προς υπογραφή από τους 

καταρτιζόμενους. 

 

6.  Εκπαιδευτικό επίδομα 

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 €, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. 

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. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

1. Συντομογραφίες 

2. Απογραφικά Δελτία Εισόδου και Εξόδου  

3. Πρότυπο συμφωνητικό μεταξύ ωφελουμένου και ΙΝΣΕΤΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Συντομογραφίες  

 

ΙΝΣΕΤΕ Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) 

ΟΠΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΕΠΑνΕΚ 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 

Καινοτομία 2014-2020» 

ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 2014-2020» 

ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π  

 

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού 

ΟΑΕΔ Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

ΝΠΔΔ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

ΟΤΑ Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΑΔΤ  Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 

ΑΦΜ Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 

ΑΜΑ Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου 

ΑΜΚΑ Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 

ΑΠΔ Αναλυτική Περιοδική Δήλωση 

ΚΑΥΑΣ Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής 

ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση 

ΣΕΚ Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση  
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ΟΣΣ Ολοκληρωμένο Σύστημα Συμβουλευτικής 

ΟΣΤΚ Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΚ 

«Κατάρτισης εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» 

 

(ερωτηματολόγια όπως θα δίνονται για συμπλήρωση στους συμμετέχοντες) 

 

 

 

 

Συνημμένα:  

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (προσαρμοσμένο στο σχεδιασμό των δράσεων 

κατάρτισης εργαζομένων του ΕΠΑνΕΚ) 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (προσαρμοσμένο στο σχεδιασμό των δράσεων 

κατάρτισης εργαζομένων του ΕΠΑνΕΚ) 

Διευκρινήσεις για υποχρεώσεις Δικαιούχων (ενημέρωση που αφορά σε υποχρεώσεις του 

Δικαιούχου φορέα -  να τίθεται σε γνώση των συμμετεχόντων) 
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 ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΚ 

Συμβουλευτική - Κατάρτιση – Πιστοποίηση εργαζομένων  

(όπως θα δίνεται για συμπλήρωση στους συμμετέχοντες)   

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (κατά την είσοδο στην πράξη)  

 

Αγαπητέ κύριε/κυρία, 

Συνημμένα θα βρείτε ερωτηματολόγιο που αφορά στο πρόγραμμα “ ……………………….” στο οποίο 

συμμετέχετε.  

Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η συλλογή 

στοιχείων για τους ωφελούμενους, γι’ αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία.  

Παράλληλα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα αποτελέσουν 
αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης…., όνομα αντίστοιχου 
δικαιούχου) 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. 
 Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς, πραγματοποιείται ιδίως υπό τις 
προϋποθέσεις των διατάξεων των περιπτώσεων γ` και ε` της παραγράφου1 του άρθρου 6 και της 
περίπτωσης ζ` της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 
2016/679 
 Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, διατηρείτε - ως υποκείμενα των δεδομένων - τα δικαιώματα 
ενημέρωσης και πρόσβασης, τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), το δικαίωμα 
περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και 
το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(www.dpa.gr). 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση. 

1. ΕΠΩΝΥΜΟ:  

2. ΟΝΟΜΑ:  

3. Α.Φ.Μ.:  

4. ΑΜΚΑ:  

http://www.dpa.gr/
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5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΗΜ/ΜΗΝ/ΕΤΟΣ)  

6. ΦΥΛΟ: Α                                Γ    

7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:  

8. Ημ/νία έναρξης πρόσφατου διαστήματος 
ανεργίας: 

 

9. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 

(Επεξήγηση : Πρέπει να δηλώνεται η 
διεύθυνση στην οποία κατοικεί ο συμμετέχων 
κατά την ημερομηνία που εισέρχεται στη 
δράση. Αν πρόκειται για άτομο που έχει 
περισσότερες από μία κατοικίες (π.χ. φοιτητές 
που προσωρινά διαμένουν στον τόπο των 
σπουδών τους), καταγράφεται η διεύθυνση 
που είναι επίσημα δηλωθείσα στη Διοίκηση). 

 

11. Τ.Κ.:  

12. ΔΗΜΟΣ:  

13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (υλοποίησης της Πράξης / 
Υποέργου) 

Συμπληρώνεται με βάση την Περιφέρεια 

υλοποίησης της πράξης στο ΟΠΣ 

14. EMAIL: (παρακαλείσθε για την ορθή 
συμπλήρωση) προσωπικό email  

 

15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 

 

Παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις, σημειώνοντας στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο Χ σε ότι 

από τα παρακάτω ίσχυε πριν την ημερομηνία εισόδου σας στο πρόγραμμα συμβουλευτικής - κατάρτισης. 

Συνεπώς όλα τα δεδομένα σας για την εργασιακή σας κατάσταση, το εκπαιδευτικό σας επίπεδο, το είδος 

του νοικοκυριού στο οποίο διαμένετε και την κοινωνική ομάδα στην οποία ενδεχομένως ανήκετε, θα 
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πρέπει να απαντηθούν σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και την κατάσταση που ίσχυε πριν την 

ημερομηνία εισόδου σας στο πρόγραμμα συμβουλευτικής - κατάρτισης2.  

 

Α. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (κατά την Είσοδο) 

Προσοχή: Η παρούσα δράση αφορά σε εργαζόμενους και πρέπει να απαντάται το ερώτημα Α2 και το 

Α2.1  ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΞΑΙΡΕΣΗ η οποία, εφόσον ισχύει, πρέπει να τεκμηριώνεται: Στις περιπτώσεις 

εποχικά εργαζόμενων οι οποίοι κατά την είσοδο στην πράξη δεν εργάζονται, θα συμπληρώνεται απάντηση 

ΝΑΙ, είτε στο ερώτημα Α1 (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΝΕΡΓΟΥ) είτε στο ερώτημα Α3 & A3.1 

(ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΝΕΡΓΟΥ).  

Κωδικός Περιγραφή Ερωτήματος Απάντηση 

A1 

  
Είμαι εγγεγραμμένος/η άνεργος/η στον ΟΑΕΔ με κάρτα 

ανεργίας σε ισχύ (συμπεριλαμβάνονται και οι εποχικά 

εργαζόμενοι για το διάστημα που δεν εργάζονται) (ΜΌΝΟ ΑΠΟ 

ΤΟΥΣ ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ) 
  

Α2 Είμαι εργαζόμενος    

Αν είστε εργαζόμενος παρακαλούμε σημειώστε σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε :   

A2.1  Απασχολούμαι στον ιδιωτικό τομέα : 
 

A2.1.1 

Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης  
και   αορίστου χρόνου 

 

A2.1.2 

Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης 
και ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική 
απασχόληση)   

A2.1.3 

Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και 
αορίστου χρόνου   

A2.1.4 

Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και 
ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση)   

A2.1.5 Απασχολούμαι με εκ περιτροπής απασχόληση    

A2.1.6  Απασχολούμαι αμειβόμενος/η με εργόσημο   

                                                           
2 Διευκρινίζεται ότι ως 1η ημέρα εισόδου στο πρόγραμμα, νοείται η 1η ημέρα εισόδου στην ενέργεια της 

συμβουλευτικής. 
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Α3 

Δεν ανήκω σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες (Δεν είμαι 
ούτε εγγεγραμμένος άνεργος στον ΟΑΕΔ ούτε 
εργαζόμενος/αυτοαπασχολούμενος)  

 
Α3.1 

Δεν είμαι εγγεγραμμένος/νη στον ΟΑΕΔ, ούτε εργάζομαι, αλλά 

αναζητώ εργασία και είμαι άμεσα διαθέσιμος να εργαστώ 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α3 να ΣΥΜΠΛΗΡΏΝΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ Η Α3.1  

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (κατά την Είσοδο) 

Κωδικός Περιγραφή Ερωτήματος Απάντηση 

Β 

Συμμετέχετε σε κάποιο (άλλο) πρόγραμμα κατάρτισης ή 
εκπαίδευσης ή δια βίου μάθησης, επιδοτούμενο ή μη; Αν ναι, 
σημειώστε σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε: 

 
(Επεξήγηση 1: Η ερώτηση αφορά τη συμμετοχή σας σε κάποιο άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή διά βίου 

μάθησης τη χρονική στιγμή κατά την είσοδο σας σε αυτήν την πράξη του ΕΚΤ). Προσοχή το παραπάνω ερώτημα 

απαντάται ΝΑΙ αν ο συμμετέχων όταν εισέρχεται στην πράξη είναι ΗΔΗ σε εκπαίδευση - κατάρτιση. Η απάντηση δεν 

αφορά την πράξη στην οποία εισέρχεται ακόμα και αν πρόκειται για εκπαίδευση ή κατάρτιση. Ανάλογα με την 

παραπάνω απάντηση θα απαντηθούν και τα σχετικά υποερωτήματα. π.χ. Φοιτητές που συμμετέχουν σε πράξεις ΕΚΤ 

θα έχουν πάντα ΝΑΙ στα ερωτήματα: “Β.4.Φοιτητής/τρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης” 

(Επεξήγηση 2: Η συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης ή διά βίου μάθησης εννοεί μαθητές όλων των 

εκπαιδευτικών βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων σε  Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Γενικά και 

Επαγγελματικά Λύκεια, σπουδαστές σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης που παρέχουν αρχική επαγγελματική 

κατάρτιση στους απόφοιτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, σπουδαστές και πρακτικά ασκούμενους σε 

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, συμμετέχοντες σε προγράμματα Κέντρων Δια Βίου Μάθησης που παρέχουν 

συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, γενική εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματικό προσανατολισμό και δια βίου 

συμβουλευτική, σπουδαστές Κολλεγίων, σπουδαστές και πρακτικά ασκούμενους Σχολών που εποπτεύονται από τα 

Υπουργεία  Πολιτισμού, Ναυτιλίας, Τουρισμού κλπ, και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης.) 

Εάν απαντήσατε «ΝΑΙ» στην ερώτηση, σημειώστε σε ποιά από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε: 

Β1 

Mαθητής/τρια πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο. Συμπεριλαμβάνονται και τα 
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)   

Β2 

Σπουδαστής/τρια σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ή σε ΙΕΚ 
ή σε Κολλέγιο ή σε Σχολές που εποπτεύονται από άλλα 
Υπουργεία εκτός του Υπουργείου Παιδείας, όπως π.χ. η Ναυτική 
Ακαδημία, Τουριστικές Σχολές κλπ    

Β3 

Συμμετέχων/ουσα σε κάποιο πρόγραμμα συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης (π.χ ΚΕΚ)   
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Β4 

Είμαι Φοιτητής/τρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους 
φοίτησης   

Β5 

Συμμετέχω σε πρόγραμμα πρακτικής  άσκησης με αμοιβή 
(ως φοιτητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σπουδαστής ΙΕΚ, 
τουριστικών σχολών, Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κτλ)   

Β6 Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια ή    υποψήφιος/ια  Διδάκτωρ   

Γ.ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (κατά την Είσοδο) 

Σημειώστε σε ποιά από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε: 
(Υποχρεωτικά ΝΑΙ σε ένα ΜΟΝΟ από τα ερωτήματα το ανώτερο μορφωτικό επίπεδο που κατέχει ο 

συμμετέχων) 

Κωδικός Περιγραφή Ερωτήματος Απάντηση 

Γ1 Δεν έχω αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο    

Γ2  Απόφοιτος/η  Δημοτικού Σχολείου   

Γ3 Απόφοιτος/η  Γυμνασίου ή ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)   

Γ4 Απόφοιτος/η  Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού)   

Γ5 

 Απόφοιτος/η ΙΕΚ ή ιδιωτικού Κολλεγίου ή Σχολών που 
εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία (Τουριστικές Σχολές, 
Ναυτική Ακαδημία κλπ)   

Γ6 Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ   

Γ7  Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος   

Γ8 Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος   

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά την Είσοδο) – Συμπληρώνονται προαιρετικά 

Κωδικός Περιγραφή Ερωτήματος Απάντηση 

Δ1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 
 

Δ2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 
 

Δ3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 
 

Δ4 

Έχει γεννηθεί ένας ή και οι δύο γονείς σας στο εξωτερικό (σε 
οποιαδήποτε χώρα, εντός ή εκτός της ΕΕ).;   

Δ5 Μουσουλμανική Μειονότητα  της Θράκης   

Δ6 Ρομά    

Επεξήγηση: Τσιγγάνοι που ομιλούν τη γλώσσα Ρομανί, διαβιούν εντός των γεωγραφικών ορίων της ελληνικής επικράτειας και είναι 
πολίτες της Ε.Ε. 

Δ7 Mετανάστες    



 
 

28 

 

Επεξήγηση : Μετανάστης είναι ο αλλοδαπός που διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα, για διάστημα άνω του έτους με άδεια διαμονής που 
του παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, που διαμένουν στην 
Ελλάδα με άδεια διαμονής ως συντηρούμενα μέλη) 

Δ8 

Πρόσφυγες /Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας /αιτούντες 
άσυλο ή αιτούντες διεθνή προστασία/ασυνόδευτοι ανήλικοι   

Eπεξήγηση : Πρόσφυγες είναι οι Αλλοδαποί ή ανιθαγενείς  που τους έχει χορηγηθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή καθεστώς 
πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας, δηλ. αντίστοιχη άδεια διαμονής.  Αιτούντες άσυλο ή αιτούντες διεθνή 
προστασία: Αλλοδαποί ή ανιθαγενείς που τους έχει δοθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή «δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού» 
ή ««δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία» Ασυνόδευτοι ανήλικοι  Είναι τα πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών, τα οποία φθάνουν 
στην Ελλάδα, χωρίς να συνοδεύονται από ενήλικα υπεύθυνο για τη φροντίδα τους, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή 
πρακτική και για όσο χρόνο κανένας υπεύθυνος ενήλικας δεν ασκεί στην πράξη την επιμέλειά τους ή οι ανήλικοι που 
εγκαταλείπονται ασυνόδευτοι μετά την είσοδό τους στην Ελλάδα. 

Δ9 Απεξαρτημένα άτομα / άτομα υπό απεξάρτηση    

Επεξήγηση Τα άτομα πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία εγκεκριμένο κατά νόμο 
θεραπευτικό πρόγραμμα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης 

Δ10 Φυλακισμένοι /Αποφυλακισμένοι/Ανήλικοι παραβάτες   

Επεξήγηση Φυλακισμένοι : τα άτομα που εκτίουν ποινές ή μέτρα που συνεπάγονται στέρηση της ελευθερίας τους σύμφωνα με 
απόφαση ποινικής δικαστικής αρχής. Οι αποφυλακισμένοι είναι τα άτομα που έχουν αποφυλακιστήριο.  Ανήλικοι παραβάτες 
θεωρούνται όσοι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 13-18 ετών και τους έχουν επιβληθεί από τα Δικαστήρια ανηλίκων αναμορφωτικά 
ή θεραπευτικά μέτρα ή, για την ηλικιακή ομάδα 15-18 ετών, το μέτρο του ποινικού σωφρονισμού  Συμπεριλαμβάνονται και 
περιπτώσεις επιβολής αναμορφωτικών μέτρων από Ανακριτή ή Εισαγγελέα, όταν αυτός απέχει από την άσκηση ποινικής δίωξης, 
καθώς και περιπτώσεις εισαγωγής ανηλίκων σε ίδρυμα ) 

Δ11 

 Άτομα με Αναπηρία με πιστοποίηση από το Κέντρο 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)   

Επεξήγηση : Σύμφωνα με το  Ν.4331/2015, το ΚΕ.Π.Α. εξασφαλίζει ενιαία υγειονομική κρίση για τον καθορισμό του βαθμού 
αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των 
ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται πιστοποίηση της αναπηρίας) 

Δ12 

Άτομα με Αναπηρία χωρίς πιστοποίηση από το Κέντρο 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)   

Δ13  Άστεγος ή άτομο που έχει αποκλειστεί από τη στέγαση   

Επεξήγηση Tα άτομα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, τα οποία στερούνται πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή 
ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές 
υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Συμπεριλαμβάνονται ιδίως αυτοί που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες, αυτοί που 
φιλοξενούνται από ανάγκη προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα 
καταλύματα . Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι γυναίκες που φιλοξενούνται σε ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας και οι ενήλικες που 
φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας και οι οποίοι δεν σπουδάζουν) 

Δ14  Δικαιούχος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος   

Τα άτομα που λαμβάνουν το εν λόγω εισόδημα στη βάση των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής της ισχύουσας Κ.Υ.Α. αριθμ. 
39892/ΓΔ1.2/7.11.2014 (ΦΕΚ 3018 Β- 07.11.2014 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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2. Απογραφικό Δελτίο Ωφελουμένου κατά την έξοδο από την πράξη  

 

(όπως θα δίνεται για συμπλήρωση στους συμμετέχοντες)   

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΚ  

Συμβουλευτική - Κατάρτιση – Πιστοποίηση εργαζομένων  

 ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

  

Αγαπητέ κύριε/κυρία, 

Συνημμένα θα βρείτε ερωτηματολόγιο που αφορά στο πρόγραμμα “ ……………………………  ” στο οποίο 

συμμετείχατε.  

Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η συλλογή 

στοιχείων για τους ωφελούμενους, γι’ αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία.  

Παράλληλα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα αποτελέσουν 
αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης…., όνομα αντίστοιχου 
δικαιούχου) 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. 
 Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς, πραγματοποιείται ιδίως υπό τις 
προϋποθέσεις των διατάξεων των περιπτώσεων γ` και ε` της παραγράφου1 του άρθρου 6 και της 
περίπτωσης ζ` της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 
2016/679 
 Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, διατηρείτε - ως υποκείμενα των δεδομένων - τα δικαιώματα 
ενημέρωσης και πρόσβασης, τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), το δικαίωμα 
περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και 
το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(www.dpa.gr). 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση. 

  

1. ΕΠΩΝΥΜΟ: 
 

2. ΟΝΟΜΑ: 
 

http://www.dpa.gr/
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3. Α.Φ.Μ.: 
 

4. ΑΜΚΑ: 
 

5. ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ημ/μήνας/έτος) 
 

6. ΦΥΛΟ 
Α                                Γ    

7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: (ΑΦΟΡΑ 
ΤΟΥΣ ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ 
ΟΣΟΙ ΕΜΕΙΝΑΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)   

 

8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 
 

9. Τ.Κ.: 
 

10. ΔΗΜΟΣ: 
 

11. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
 

12. EMAIL: 
 

13. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ή 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

 

 

Παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις, σημειώνοντας στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο Χ σε ό,τι 
από τα παρακάτω ισχύει αμέσως μετά από την ημερομηνία λήξης συμμετοχής (σε διάστημα έως τέσσερις 
(4) εβδομάδες (π.χ. εάν η ολοκλήρωση ή αποχώρηση από το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στις 10 
Ιανουαρίου 2017, απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις για το τι ισχύει αυστηρά έως τις 8 Φεβρουαρίου 
2017).  

Α. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κατά την Έξοδο) 

Κωδικός  Περιγραφή Ερωτήματος Απάντηση: 

Α1 

Είμαι εγγεγραμμένος/η άνεργος/η στον ΟΑΕΔ με κάρτα 

ανεργίας σε ισχύ (συμπεριλαμβάνονται και οι εποχικά 

εργαζόμενοι για το διάστημα που δεν εργάζονται) ΚΑΙ ΟΣΟΙ 

ΕΜΕΙΝΑΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ   



 
 

31 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Α2 Είμαι εργαζόμενος/νη ή αυτοαπασχολούμενος/νη   

Αν είστε εργαζόμενος παρακαλούμε σημειώστε σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε :   

A2.1  Απασχολούμενος στον ιδιωτικό τομέα :   

A2.1.1 
Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους 
απασχόλησης  και   αορίστου χρόνου   

A2.1.2 

Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους 
απασχόλησης και ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η 
εποχική απασχόληση)   

A2.1.3 
Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας μερικής 
απασχόλησης και αορίστου χρόνου   

A2.1.4 

Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας μερικής 
απασχόλησης και ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η 
εποχική απασχόληση)   

A2.1.5 Απασχολούμαι με εκ περιτροπής απασχόληση    

A2.1.6  Απασχολούμαι αμειβόμενος/η με εργόσημο   

A2.2 Απασχολούμενος στο δημόσιο τομέα (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) 
 

A2.2.1 
 Απασχολούμενος με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου   

A2.2.2 
 Απασχολούμενος με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου   

A2.2.3   Είστε Μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος ; 
 

Α2.3  Είμαι αυτοαπασχολούμενος/η 
     Επεξήγηση: α) όσοι έχουν δική τους επιχείρηση ανεξαρτήτως από το εάν έχουν ή δεν έχουν πωλήσεις 

παρεχόμενες υπηρεσίες ή κέρδη (περιλαμβάνονται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούν 

δραστηριότητα). β) άτομα που βρίσκονται σε φάση έναρξης επαγγέλματος (π.χ έχουν αγοράσει ή 

παραγγείλει εξοπλισμό) και γ) όσοι εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση και αμείβονται ή όσοι 

εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση και δεν αμείβονται αλλά ζουν μαζί στο ίδιο νοικοκυριό, δηλ. 
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συμβοηθούντα μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων 

Α2.0 

Αν έχετε απαντήσει ΝΑΙ στην ερώτηση Α2 , η θέση 
απασχόλησης που κατέχετε συγχρηματοδοτείται στο 
πλαίσιο προγράμματος του ΕΣΠΑ? 

 

Α3 

Δεν ανήκω σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες (Δεν 
είμαι ούτε εγγεγραμμένος άνεργος στον ΟΑΕΔ ούτε 
εργαζόμενος/αυτοαπασχολούμενος)  

 

Α3.1 

Δεν είμαι εγγεγραμμένος/νη στον ΟΑΕΔ, ούτε εργάζομαι, 

αλλά αναζητώ εργασία και είμαι άμεσα διαθέσιμος να 

εργαστώ 

 

Α3.2 

Δεν εργάζομαι, δεν είμαι εγγεγραμμένος άνεργος , δεν 

αναζητώ εργασία 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α3 να ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ  αν ισχύει η περίπτωση  Α3.1 ή η  Α3.2 

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (κατά την Έξοδο) 

Β 

Συμμετέχετε σε κάποιο (άλλο) πρόγραμμα κατάρτισης ή 
εκπαίδευσης ή δια βίου μάθησης, επιδοτούμενο ή μη; Αν 
ναι, σημειώστε σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες 
ανήκετε:   

Μετά την ημερομηνία λήξης συμμετοχής σας στο πρόγραμμα συμμετέχετε σε κάποιο άλλο πρόγραμμα 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ή δια βίου μάθησης επιδοτούμενο ή μη;                           

  Επεξήγηση: Η συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης ή δια βίου μάθησης εννοεί μαθητές 

όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων σε  Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, σπουδαστές σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης που 

παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, 

σπουδαστές και πρακτικά ασκούμενους σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, συμμετέχοντες σε 

προγράμματα Κέντρων Δια Βίου Μάθησης που παρέχουν συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, 

γενική εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματικό προσανατολισμό και δια βίου συμβουλευτική, σπουδαστές 

Κολλεγίων, σπουδαστές και πρακτικά ασκούμενους Σχολών που εποπτεύονται από τα Υπουργεία  

Πολιτισμού, Ναυτιλίας, Τουρισμού κλπ, και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης.   

Εάν απαντήσατε «ΝΑΙ» στην ερώτηση, σημειώστε σε ποιά από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε: 

Β1 

Mαθητής/τρια πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο. 
Συμπεριλαμβάνονται και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)   

Β2 

Σπουδαστής/τρια σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 
σε ΙΕΚ ή σε Κολλέγιο ή σε Σχολές που εποπτεύονται από 
άλλα Υπουργεία εκτός του Υπουργείου Παιδείας, όπως π.χ. 
η Ναυτική Ακαδημία, Τουριστικές Σχολές κλπ    
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Β3 
Συμμετέχων/ουσα σε κάποιο πρόγραμμα συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης (π.χ ΚΕΚ)   

Β4 
Είμαι Φοιτητής/τρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους 
φοίτησης   

Β5 

Συμμετέχω σε πρόγραμμα πρακτικής  άσκησης με αμοιβή 
(ως φοιτητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σπουδαστής ΙΕΚ, 
τουριστικών σχολών, Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κτλ)   

Β6 
Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια ή    υποψήφιος/ια  
Διδάκτωρ   

Β0 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή δια βίου 
μάθησης στο οποίο συμμετέχετε, συγχρηματοδοτείται στο 
πλαίσιο προγράμματος του ΕΣΠΑ?    

Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΑΞΗΣ (κατά την Έξοδο) 

Ε1 

Αποκτήθηκε εξειδίκευση μετά την συμμετοχή σας στο 
πρόγραμμα (πιστοποιητικό, δίπλωμα, πτυχίο κοκ) 
 
Θα συμπληρώνεται με ευθύνη του Δικαιούχου, ως «ΝΑΙ» 
MONOΝ για όσους συμμετέχοντες έδωσαν εξετάσεις αμέσως 
μετά ή έως και 4 εβδομάδες μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 
στη δράση, και πήραν το πιστοποιητικό, σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις θα συμπληρώνεται «ΟΧΙ»    

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή 

 

                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:  

 

            ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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Οδηγίες και Διευκρινήσεις για Υποχρεώσεις Δικαιούχων  

Η ενημέρωση που ακολουθεί αφορά σε υποχρεώσεις του Δικαιούχου φορέα και παρακαλείσθε να 

βεβαιώνεσθε ότι τίθεται σε γνώση όλων  των συμμετεχόντων. 

 

  

Το ερωτηματολόγιο εισόδου συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες τις πρώτες μέρες συμμετοχής τους 
στην πράξη, ιδίως σε περιπτώσεις παρεμβάσεων διάρκειας λίγων ημερών (π.χ. σεμινάρια επιμόρφωσης 
υπαλλήλων, προγράμματα διά βίου μάθησης κλπ). Εάν υπάρχουν περιπτώσεις που αποφασιστεί η συλλογή 
των δεδομένων των απογραφικών δελτίων εισόδου σε προγενέστερο της έναρξης υλοποίησης της πράξης 
στάδιο, απαιτούνται ενέργειες από τον Δικαιούχο για την επαλήθευση/επιβεβαίωση των δεδομένων κατά 
την είσοδο των συμμετεχόντων στην πράξη, στις περιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν αλλάξει δεδομένα 
που επηρεάζουν τις τιμές των δεικτών (π.χ. Υπεύθυνη Δήλωση που θα επιβεβαιώνει ότι τα δεδομένα της 
αίτησης ισχύουν και κατά την έναρξη υλοποίησης αποτελεί ισχυρή απόδειξη για την ποιότητα των 
στοιχείων). Οι ερωτήσεις δε του Ερωτηματολογίου Εισόδου θα πρέπει να απαντηθούν σύμφωνα με ό,τι 
ίσχυε πριν την είσοδό των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, δηλαδή πριν την ημερομηνία που ξεκίνησαν το 
πρόγραμμα.). 

 

Το ερωτηματολόγιο εξόδου συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες μετά την έξοδό τους από την πράξη, 

όποτε και αν αυτή συμβεί για κάθε συμμετέχοντα (ολοκλήρωση όλων των δράσεων της πράξης ή έξοδος 

του συμμετέχοντα πριν την ολοκλήρωση όλων των δράσεων της πράξης). Ανάλογα με τη φύση της πράξης 

και προκειμένου πάντοτε να εξασφαλίζεται η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από όλους τους 

συμμετέχοντες, προσδιορίζεται κατόπιν συνεργασίας της ΔΑ με τον Δικαιούχο εάν η συλλογή τους θα 

ξεκινήσει αμέσως μετά την έξοδο των συμμετεχόντων από την πράξη ή αν δύναται να πραγματοποιηθεί και 

μετά την πάροδο 4 εβδομάδων από την ημερομηνία εξόδου των συμμετεχόντων. Στο Ερωτηματολόγιο 

Εξόδου όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου θα πρέπει να απαντηθούν σύμφωνα με ό,τι ίσχυε κατά την 

έξοδο των συμμετεχόντων από το πρόγραμμα, δηλαδή αμέσως μετά από την ημερομηνία λήξης 

συμμετοχής τους στο πρόγραμμα (και σε διάστημα έως τέσσερεις (4) εβδομάδες  από την ημερομηνία αυτή 

 
H  τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου εξόδου που αφορά το αν αποκτήθηκε κάποιο πιστοποιητικό 
ως αποτέλεσμα της δράσης , να συμπληρώνεται από το Δικαιούχο ως εξής: 
“MONO για όσους συμμετέχοντες έδωσαν εξετάσεις αμέσως μετά ή έως και 4 εβδομάδες μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους στη δράση, και πήραν το πιστοποιητικό , δηλ. πέτυχαν στις εξετάσεις , δίνεται απάντηση 
ΝΑΙ (και το ΟΠΣ δίνει τιμή 1 στο δείκτη CR03). Μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων ο δείκτης 
έχει τιμή 0 και όταν βγουν τα αποτελέσματα, επικαιροποιείται η τιμή του ώστε να μετρηθούν όσοι πήραν το 
πιστοποιητικό».  
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Ένα μήνα μετά την είσοδο και ένα μήνα μετά την έξοδο των συμμετεχόντων στις πράξεις, οι Δικαιούχοι 

πρέπει να έχουν κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες με σκοπό να έχουν εξασφαλίσει τη συλλογή των 

δεδομένων των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου αντίστοιχα (συμπληρωμένα ερωτηματολόγια σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) των συμμετεχόντων. Εάν πρόκειται για πράξεις στις οποίες εισέρχονται 

(ή/και εξέρχονται) οι συμμετέχοντες σταδιακά και όχι όλοι μαζικά κατά την έναρξη (ή/και λήξη) 

υλοποίησης των πράξεων, οι Δικαιούχοι πρέπει να εξασφαλίζουν σε μία συνεχή διαδικασία τη σταδιακή 

συλλογή των απογραφικών δελτίων για κάθε συμμετέχοντα που εισέρχεται (εξέρχεται) στην πράξη.»  

 

Απογραφικό δελτίο εισόδου για κάθε συμμετέχοντα συμπληρώνεται άπαξ κατά την πρώτη είσοδό του 

στην πράξη, ενώ απογραφικό δελτίο εξόδου κάθε φορά που εξέρχεται από το πρόγραμμα 

μάθησης/επιμόρφωσης. Στις περιπτώσεις πράξεων που ενδέχεται ο ίδιος συμμετέχων να 

εξέλθει/εγκαταλείψει την πράξη και να επανέλθει αργότερα, δεν συλλέγεται για αυτόν δεύτερο 

απογραφικό δελτίο εισόδου κατά την επάνοδό του στην πράξη, αλλά συλλέγεται δεύτερο απογραφικό 

δελτίο εξόδου και μετά τη δεύτερη λήξη συμμετοχής του στην πράξη, σύμφωνα με τις οδηγίες που 

λαμβάνει ο Δικαιούχος από τη ΔΑ.  

 

Στα έντυπα απογραφικά δελτία συμμετεχόντων (ερωτηματολόγια συμμετεχόντων εισόδων και εξόδου) θα 
πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία συμπλήρωσης στο τέλος του εντύπου, μαζί με την υπογραφή. Το 
στοιχείο αυτό θα τηρείται και στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που τυχόν έχετε αναπτύξει ως Δικαιούχοι 
πράξεων και στις οποίες καταχωρούνται τα απογραφικά δελτία. Με τη διαδικασία αυτή θα τηρείται στα 
πληροφοριακά σας συστήματα την ημερομηνία συμπλήρωσης τόσο για τα απογραφικά που 
συμπληρώνονται έντυπα, όσο και ηλεκτρονικά. 

Η ημερομηνία εισόδου θα πρέπει να είναι προγενέστερη της συλλογής και συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου και όχι μεταγενέστερη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ-ΙΝΣΕΤΕ 

 

ΘΕΜΑ:  Συμμετοχή στο πλαίσιο της δράσης «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Υλοποίηση Κατάρτισης και 

Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα», της Πράξης «Διαρθρωτική 

Προσαρμογή και Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού με έμφαση στην ποιότητα και την 

αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού» με κωδ. ΟΠΣ 5062097, η οποία συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.  

 

Σήμερα  ………….  , στην έδρα του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), 

στην Αθήνα , οι κάτωθι συμβαλλόμενοι :  

 

α)  Ο ωφελούμενος : (Ονοματεπώνυμο) του (Πατρώνυμο), κάτοικος (οδός, αρ. …, Τ.Κ., Περιοχή) με Α.Φ.Μ. 

……… .Δ.Ο.Υ. : …… και ΑΜΚΑ: …………   

και  

β)  Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), που εδρεύει στην Αθήνα και επί 

της οδού Βουκουρεστίου αρ.32, ΤΚ 106 71, με ΑΦΜ 997419805, ΔΟΥ Δ’Αθηνών (στο εξής καλούμενο 

«ΙΝΣΕΤΕ») και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κο Ιωάννη Α. Ρέτσο με την 

ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,  

 

λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το οικείο θεσμικό, νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την  Πράξη «Ενέργειες Συμβουλευτικής, 
Υλοποίηση Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5062097, 

2. Την 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, 

3. Τη με Α.Π. 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», όπως τροποποιήθηκε με τη με Α.Π.: 
6252/29.11.2021 1η τροποποίηση, 
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4.  Την από 01.12.2021 1η τροποποίηση της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 7 
«Ενέργειες Δημοσιότητας, Υπηρεσίες Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου, Παρακολούθησης & 
Υποστήριξης του έργου» της Πράξης, 

5.  Το πρακτικό της από 05/10/2021Απόφασης του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ για την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ανωτέρω Πράξη, και του ορισμού Επιτροπών για τη συμμετοχή 
στην Πράξη,  

6. Την οικεία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη, όπως αυτή αναρτήθηκε 
στην ιστοσελίδα της Πράξης training121.insete.gr,  τις σχετικές ανακοινώσεις πουν την αφορούσαν και 
αναρτήθηκαν στην ανωτέρω ιστοσελίδα της Πράξης, καθώς και το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο 
που διέπει την οικεία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

7. Το από 20/01/2022 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων για συμμετοχή στην Δράση για την 
κατάρτιση του 1ου Οριστικού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων της Πράξης και των διαλαμβανομένων 
σε αυτό οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής ωφελουμένων, σύμφωνα με το σκεπτικό και την ειδική 
αιτιολόγηση της Επιτροπής που εμπεριέχεται στο σχετικό Πρακτικό,  όπως εγκρίθηκε με την από 
21/01/2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ, 

8. Την από 23/01/2022 Ανακοίνωση 1ου Οριστικού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Δράση «Ενέργειες Συμβουλευτικής, 

Υλοποίηση Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
τομέα» της Πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή και Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού 

με έμφαση στην ποιότητα και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ 5062097, 
όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Πράξης training121.insete.gr, 

9. Το από 08/02/2022 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων για συμμετοχή στην Δράση για την 
κατάρτιση του 2ου Οριστικού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων της Πράξης και των διαλαμβανομένων 
σε αυτό οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής ωφελουμένων, σύμφωνα με το σκεπτικό και την ειδική 

αιτιολόγηση της Επιτροπής που εμπεριέχεται στο σχετικό Πρακτικό,  όπως εγκρίθηκε με την από 
08/02/2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ, 

10. Την από 09/02/2022 Ανακοίνωση 2ου Οριστικού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Δράση «Ενέργειες Συμβουλευτικής, 

Υλοποίηση Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού 

τομέα» της Πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή και Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού 
με έμφαση στην ποιότητα και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ 5062097, 
όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Πράξης training121.insete.gr, 

11. Το από 08/03/2022 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων για συμμετοχή στην Δράση για την 
κατάρτιση του 3ου Οριστικού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων της Πράξης και των διαλαμβανομένων 

σε αυτό οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής ωφελουμένων, σύμφωνα με το σκεπτικό και την ειδική 
αιτιολόγηση της Επιτροπής που εμπεριέχεται στο σχετικό Πρακτικό,  όπως εγκρίθηκε με την από 
08/03/2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ, 
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12. Την από 09/03/2022 Ανακοίνωση 3ου Οριστικού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Δράση «Ενέργειες Συμβουλευτικής, 
Υλοποίηση Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού 

τομέα» της Πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή και Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού 
με έμφαση στην ποιότητα και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ 5062097, 
όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Πράξης training121.insete.gr, 

13. …. 

 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα  για την ορθή και σύννομη υλοποίηση των 

δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της Πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή και Ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας του τουρισμού με έμφαση στην ποιότητα και την αναβάθμιση του ανθρώπινου 

δυναμικού»: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η Πράξη αποσκοπεί στην ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ικανότητας 

6.000 συνολικά εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού. 

Ειδικότερα, αφορά στην αναβάθμιση των γνώσεων και την κατάρτιση τόσο σε εξειδικευμένες όσο και 

οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων 6.000 συνολικά εργαζομένων 

σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, 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 
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 θα διατηρήσουν και θα επεκτείνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδας έναντι άλλων 

προορισμών. 

 

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. 

 

Τα Προγράμματα Κατάρτισης θα υλοποιηθούν με οποιαδήποτε από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:  

 Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) 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  

 Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)  

Τα Προγράμματα Κατάρτισης της δράσης διάρκειας 150 ωρών έκαστο, είναι τα εξής: 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Νο 1: Στέλεχος Εστίασης – Στέλεχος Διοίκησης μονάδων εστίασης 

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

διατροφικά πρότυπα 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Νο 3 : Στέλεχος Εστίασης – Ειδικός διεθνών διατροφικών προτύπων & 

εξυπηρέτησης πελατών εστιατορίου 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Νο 4 : Barista 
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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Νο 5: Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής 

παρουσίας - Social media Marketing 

Το Περιεχόμενο των Προγραμμάτων Κατάρτισης και οι ώρες εκπαίδευσης περιλαμβάνονται αναλυτικά 

στους Πίνακες του Άρθρου 5.2 της οικείας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

Οι εξετάσεις και οι επαναληπτικές εξετάσεις πιστοποίησης θα πραγματοποιηθούν είτε με φυσικό τρόπο 

σε κατάλληλες εγκαταστάσεις είτε εξ αποστάσεως. 

Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις προβλεπόμενες συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, στην 
θεωρητική κατάρτιση και την πιστοποίηση είναι αναγκαία προϋπόθεση για  την καταβολή του 
εκπαιδευτικού επιδόματος.  

Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης έχουν 
ανατεθεί σε ανάδοχο, ο οποίος έχει υπογράψει σχετική σύμβαση με το ΙΝΣΕΤΕ.  

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο/η συμβαλλόμενος/η ωφελούμενος/η επελέγη, βάσει των κριτηρίων και της 
διαδικασίας που περιγράφεται στην οικεία Πρόσκληση.  

ΑΡΘΡΟ 1 - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ωφελούμενου 

 Ο ωφελούμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετάσχει στο προαναφερθέν πρόγραμμα 
κατάρτισης, σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και του παρόντος συμφωνητικού 
συνεργασίας, τους οποίους δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα. 

 Ο ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης για την ειδικότητα 
που έχει επιλέξει, επιδεικνύοντας την απαιτουμένη επιμέλεια. Επίσης, υποχρεούται να συμμετέχει 
ενεργά στις τεχνικές και τις μεθόδους εκπαίδευσης που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται αλλαγή ειδικότητας μετά την έναρξη της θεωρητικής 
κατάρτισης. 

 Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης με τη μέθοδο της δια ζώσης διδασκαλίας ή με τη 
μέθοδο της Συμβατικής/Μικτής κατάρτισης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες ημερησίως 
συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων και διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας 
του ωφελουμένου/ης με ευθύνη του ιδίου/ιδίας. Η ημερήσια εκπαίδευση θα πρέπει να ολοκληρώνεται 
το αργότερο μέχρι την 22η ώρα. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή κατάρτισης τις Κυριακές καθώς και τις 
επίσημες αργίες. Κατά την υλοποίηση της κατάρτισης (στα προγράμματα Συμβατικής και Μικτής 
Κατάρτισης),και εφόσον η διάρκεια της υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες ημερησίως, θα χορηγούνται 
εδέσματα/χυμοί/καφές στον/ην ωφελούμενο/η.  

 Ο ωφελούμενος που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα είτε με τη μέθοδο της δια ζώσης διδασκαλίας 
είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης θα λάβει από τον Ανάδοχο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα 
συνοδεύεται από φάκελο καταρτιζομένου, μπλοκ σημειώσεων και στυλό. Εφόσον ο ωφελούμενος/η 
παρακολουθήσει το πρόγραμμα με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης θα έχει στη διάθεσή του/ης ψηφιακό 
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εκπαιδευτικό υλικό μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (ΟΣΤ) του Αναδόχου.   

 Ο ωφελούμενος υποχρεούται να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης μετά την ολοκλήρωση της 
κατάρτισης. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα επαναληφθούν μία φορά (επανεξέταση) σε περίπτωση 
αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής του/της ωφελούμενου/ης κατά την πρώτη εξέταση. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο ωφελούμενος, κατόπιν αιτιολόγησης, αδυνατεί να συμμετάσχει στις 
εξετάσεις και 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. Εφόσον ο ωφελούμενος  ολοκληρώσει 
επιτυχώς την εξέταση ή την επανεξέταση πιστοποίησης, χορηγείται πιστοποιητικό από τον 
συμβεβλημένο με τον Ανάδοχο Φορέα Πιστοποίησης. Σε περίπτωση αποτυχίας του/ης ωφελούμενου/ης 
χορηγείται από τον φορέα πιστοποίησης βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις. 

 Ο ωφελούμενος είναι υποχρεωμένος/η κατά την είσοδο και έξοδο στο πρόγραμμα, να συμπληρώσει 
ειδικά ερωτηματολόγια (απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου) με προσωπικά του/ης στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων και προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα των απαντήσεων θα τύχουν 
επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες με στόχο την παρακολούθηση 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 22 παρ. 2α και 30 ν. 4624/2019.Ο ωφελούμενος  έχει το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης, το 
δικαίωμα διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και στη λήθη υπό 
προϋποθέσεις που ειδικότερα ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και τον 
εφαρμοστικό ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137). 

 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση των προγραμμάτων υλοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Τηλεκατάρτισης (ΟΣΤ) του Αναδόχου και είναι ασύγχρονης ή/και σύγχρονης μορφής (στις περιπτώσεις 
της ασύγχρονης δεν απαιτείται η ταυτόχρονη παρουσία της εκπαιδευτικής ομάδας στον ηλεκτρονικό 
χώρο εκπαίδευσης, αλλά κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να ρυθμίζει την κατανομή του χρόνου που 
διαθέτει ανά ενότητα για την εξ αποστάσεως μελέτη, με δεδομένο, σε κάθε περίπτωση ότι ο χρόνος 
αυτός  για κάθε ενότητα θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος με τον προβλεπόμενο χρόνο που έχει οριστεί 
ανωτέρω και συνολικά θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος με τον προβλεπόμενο χρόνο των 150 ωρών). 
Επισημαίνεται ότι ορίζεται εκπαιδευτής σε κάθε διδακτική ενότητα ο οποίος θα βρίσκεται σε 
επικοινωνία με κάθε ωφελούμενο. 

 Ο ωφελούμενος υποχρεούται πριν την είσοδό του στο Πρόγραμμα, ήτοι την ημέρα που υλοποιείται η 1η 
συνεδρία Συμβουλευτικής, να επαναλάβει την ανάρτηση των δικαιολογητικών που ορίζονται στην παρ. 
9.2 της οικείας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με τα οποία θα ελέγχεται η απόδειξη της 
εργασιακής κατάστασής του κατά την χρονική στιγμή της 1ης ημέρας εισόδου στο πρόγραμμα (1η 

συνεδρία συμβουλευτικής). Επιπλέον, υποχρεούται να προσκομίσει τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά 
που θα του ζητηθούν από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης. Σε 
διαφορετική περίπτωση χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δε δικαιούται 
οποιαδήποτε αμοιβή και εκπαιδευτικό επίδομα και δεν του/της χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης 
του προγράμματος. 

 Ο ωφελούμενος υποχρεούται να έχει παρουσία στην πλατφόρμα της εξ αποστάσεως κατάρτισης μόνο 
σε ώρες που δεν εργάζεται έτσι ώστε το ωράριο εργασίας του να μην συμπίπτει με τις ώρες που 
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παρακολουθεί την εξ αποστάσεως κατάρτιση. Στην περίπτωση που το ωράριο εργασίας του/ης 
συμπίπτει ολικώς ή μερικώς με τις ώρες κατάρτισης, ο ωφελούμενος θα υποβάλει στο φορέα 
κατάρτισης α) υπεύθυνη δήλωση από τον εργοδότη του/της σχετικά με την αποδέσμευση του/της κατά 
τις ώρες της κατάρτισης ή β) τροποποίηση του προγράμματος ωρών εργασίας του/της από το ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ. 

 Ο ωφελούμενος μπορεί να απουσιάσει μέχρι το 10% των συνολικών ωρών της κατάρτισης ,  δηλαδή 
μέχρι δεκαπέντε (15) ώρες συνολικά. Οι απουσίες έως του ποσοστού 10% των ωρών κατάρτισης θα 
επιφέρουν ανάλογη μείωση του εκπαιδευτικού επιδόματος.  

 Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να απουσιάσει μέχρι το 20% των συνολικών ωρών της κατάρτισης,  δηλαδή 
μέχρι τριάντα (30) ώρες συνολικά μόνο εφόσον: 

 είναι άτομο με αναπηρία, 

 νοσηλεύεται σε δημόσιο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος 
(όπως θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου στο οποίο 

νοσηλεύτηκε) ή προσκομίσει γνωμάτευση Διευθυντή Κλινικής Δημόσιου Νοσοκομείου 

με την οποία συνιστάται να παραμείνει κλινήρης. Την ως άνω βεβαίωση ή γνωμάτευση, 

ο ωφελούμενος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στο ΙΝΣΕΤΕ. 

 διανύει περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. 

Στην περίπτωση αυτή η ωφελούμενη υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στο ΙΝΣΕΤΕ 
σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου ή του αρμόδιου ιατρού. 

  Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο υπεύθυνος έργου του Αναδόχου θα πρέπει να μεσολαβήσει και να 
βοηθήσει τον/την ωφελούμενο/η να καλύψει τη διδακτική ύλη, για να μπορέσει να παρακολουθήσει 
απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος.  

 Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος υπερβεί τα ως άνω επιτρεπόμενα όρια απουσιών, όπως 
περιγράφονται ανωτέρω, ανάλογα με την περίπτωση, χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις 
πιστοποίησης, δε δικαιούται οποιαδήποτε αμοιβή και εκπαιδευτικό επίδομα και δεν του/της χορηγείται 
βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος. 

 Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος  δεν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης χάνει το δικαίωμα 
λήψης του εκπαιδευτικού επιδόματος.  

 Ο ωφελούμενος, με δική του φροντίδα και επιμέλεια, υποχρεούται να λαμβάνει γνώση για κάθε θέμα 
σχετικό με τα θέματα της κατάρτισης, μέσω της ιστοσελίδας https://training121.insete.gr, την οποία 
χρησιμοποιεί για τη συμμετοχή του σε κάθε στάδιο υλοποίησης της Δράσης. 

 Ο ωφελούμενος υποχρεούται, σε περίπτωση διενέργειας ελέγχων να συνεργαστεί με τα εκάστοτε 
αρμόδια όργανα εθνικά και κοινοτικά όργανα ελέγχου και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
και τα στοιχεία που τυχόν του/της ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του/της στη Δράση. 

 Ο ωφελούμενος δεν πρέπει να συμμετέχει σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, από την ημερομηνία 
υπογραφής του παρόντος συμφωνητικού έως και την έξοδό του/της από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

 Ο ωφελούμενος δεν πρέπει να έχει καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος την ιδιότητα του 
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Δημοσίου Υπαλλήλου ή του αυτοαπασχολούμενουοποιασδήποτε μορφής. 

 Ο ωφελούμενος σε περίπτωση διακοπής του προγράμματος για οποιοδήποτε λόγο ή μη συμμετοχής του 
στις εξετάσεις πιστοποίησης, οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και 
να καταθέσει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το δελτίο εξόδου.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 -  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΝΣΕΤΕ 

Το ΙΝΣΕΤΕ αναλαμβάνει να: 

 Οργανώνει κατά τον καλύτερο τρόπο το Πρόγραμμα,  

 Παρακολουθεί στενά την πορεία υλοποίησης του προγράμματος σε συνεργασία με τον Ανάδοχο, 
καταγράφοντας το κάθε στάδιο υλοποίησης και τα αποτελέσματα.  

 Καταγράφει τυχόν προτάσεις των ωφελούμενων για τη βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος.  

 Διαθέτει γραμματειακή υποστήριξη  καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, στην οποία θα μπορούν 
να απευθύνονται οι ωφελούμενοι για οτιδήποτε προκύπτει.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

 Οι ωφελούμενοι/ες που θα παρακολουθήσουν πλήρως και κανονικά το πρόγραμμα θα δικαιούνται 
εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € (συμπεριλαμβανομένων όλων των εισφορών και κρατήσεων που 
προκύπτουν από τις κείμενες διατάξεις) για κάθε ώρα κατάρτισης, εφόσον έχουν τηρήσει τους όρους 
της οικείας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και του παρόντος συμφωνητικού. Η μέγιστη 
συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος ανέρχεται σε 5,00 €/ώρα * 150 ώρες κατάρτισης = 750€ 
(συμπεριλαμβανομένων όλων των εισφορών και κρατήσεων που προκύπτουν από τις κείμενες 
διατάξεις). 

 Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος πραγματοποιείται από το ΙΝΣΕΤΕ μετά την προσήκουσα 
ολοκλήρωση της επαγγελματικής συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και της πιστοποίησης, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της οικείας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και 
εφόσον έχει ολοκληρωθεί η πίστωση των αντίστοιχων ποσών στο ΙΝΣΕΤΕ από τον Φορέα 
Χρηματοδότησης. 

 Η συμπλήρωση των δελτίων εισόδου και εξόδου από τον ωφελούμενο είναι υποχρεωτική και συνδέεται 
με την καταβολή του επιδόματός του. 

 Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα γίνεται με ευθύνη του ωφελούμενου/ης, ο οποίος/α δεν  θεμελιώνει εξ 
αυτού του λόγου δικαίωμα αμοιβής ή αποζημίωσης για τυχόν δαπάνες του/ης ή για οποιονδήποτε 
άλλο λόγο. 

 Ο ωφελούμενος δεν δικαιούται σε ολική ή μερική εκχώρηση ή μεταβίβαση των δικαιωμάτων ή/και των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν Συμφωνητικό. 

 Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος θα γίνει με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού  με 
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δικαιούχο τον ωφελούμενο, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, για την οποία ο ωφελούμενος 
οφείλει να προσκομίσει εκτύπωση από e-banking ή φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται 
το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό του ως Δικαιούχου του λογαριασμού.   

  Απαραίτητη  προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 
που υλοποιεί το ΙΝΣΕΤΕ, αποτελεί η χορήγηση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) από το ΕΦΚΑ 
της περιοχής του ωφελούμενου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Ο ωφελούμενος δηλώνει ότι με την υπογραφή του παρόντος αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους 
τους όρους και προβλέψεις της Πρόσκλησης, του παρόντος Συμφωνητικού συνεργασίας και του 
συνημμένου Παραρτήματος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
του παρόντος και δεν δύναται να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς. 

 Το παρόν διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Για κάθε διαφορά ή διαφωνία που θα προκύψει 
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

 Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση των όρων του παρόντος συμφωνητικού είναι δυνατή μόνον έπειτα 
από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα, αναγνώσθηκε και έγινε αποδεκτό και από τα 

δύο μέρη, υπεγράφη, έλαβαν από ένα αντίγραφο έκαστος των συμβαλλόμενων, ενώ ένα καταχωρήθηκε σε 

κατάσταση, η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ από το ΙΝΣΕΤΕ.  

  

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

   

 

Για το ΙΝΣΕΤΕ 

Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ. 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΡΕΤΣΟΣ 

 Ο ωφελούμενος 

 

 

……….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Με το παρόν, ο ωφελούμενος συμφωνεί και αποδέχεται και παρέχει τη ρητή του συγκατάθεση:  

 ότι τα προσωπικά δεδομένα του αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας: 

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  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). 

 ότι τα προσωπικά δεδομένα δύνανται εν όλω ή εν μέρει να διαβιβαστούν στην ανάδοχο 
εταιρεία η οποία θα διοργανώσει το πρόγραμμα 

 ότι τα  προσωπικά του δεδομένα θα διατηρούνται από το φορέα έως την παραγραφή 
οποιονδήποτε απαιτήσεων από τη μεταξύ τους σύμβαση ή έως την παρέλευση του 
χρονικού διαστήματος που επιβάλλεται από τις διατάξεις του Νόμου να διατηρούνται στο 
αρχείο του φορέα, όποιο εκ των ανωτέρω διαστημάτων  είναι μεγαλύτερο,  

 ότι η χορήγηση και επεξεργασία των προσωπικών του  δεδομένων είναι απαραίτητη για την 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης  και ότι τυχόν  άρνησή του να διατηρηθούν τα 
προσωπικά του δεδομένα, θα οδηγεί σε αδυναμία  εκτέλεσης της σύμβασης  αυτής. 

Συμφωνείται επίσης ότι ο/η αντισυμβαλλόμενος/η:  

 έχει δικαίωμα να λάβει από το φορέα επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά 
δεδομένα του υφίστανται επεξεργασία,  

 έχει δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα και σε διάφορες 
πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, όπως ενδεικτικά πληροφορίες σχετικά με 
τους αποδέκτες των προσωπικών του δεδομένων, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα 
αποθηκευτούν τα προσωπικά του  δεδομένα κτλ., 

 έχει δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων που υφίστανται 
επεξεργασία, να ζητήσει  τη διόρθωση σε περίπτωση ανακρίβειας των  προσωπικών του 
δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών του δεδομένων,   
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 έχει δικαίωμα να ζητήσει τη λήψη των  προσωπικών του  δεδομένων σε δομημένη κοινώς 
χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, τη διαβίβαση των 
προσωπικών του δεδομένων  σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το 
φορέα, έχει δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών 
του δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης και  να υποβάλει  καταγγελία στην 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση παράβασης του 
Κανονισμού 679/2016, καθώς και του Ν.4624/2019, 

 έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που τον/την  αφορούν και 
τη  διακοπή της επεξεργασίας των προσωπικών του/της δεδομένων , αποδεχόμενος/η όμως 
ότι σε αυτή την περίπτωση θα επέλθει αυτοδίκαια η  λύση του παρόντος συμφωνητικού  
αφού δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την παραπάνω επεξεργασία των προσωπικών του 
δεδομένων.  

 

Ο ωφελούμενος 

…………………………. 

υπογραφή 


