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2. Σύνοψη πρόσκλησης 
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε)   στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει 

αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 

εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος» με Κωδικό ΟΠΣ 5003077, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 

Α.Π.: 5998/799/Α3 (ΑΔΑ: ΨΟΖΜ465ΧΙ8-Λ4Τ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την απόφαση με αρ. πρωτ. 

881/Β3/209 /14-02-2020  (ΑΔΑ: 6Γ4Υ46ΜΤΛΡ-ΠΦΘ). Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών 

επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του 

διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024) σε εργαζόμενους αποκλειστικά του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας 

ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται (αποκλείονται οι άνεργοι,  

αυτοαπασχολούμενοι και δημόσιοι υπάλληλοι).  

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  και την 

Ελλάδα. 

Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το σύνολο των Γεωγραφικών Περιφερειών της Χώραςβάσει της 

κατανομής που αναφέρεται στην Ενότητα 6 της παρούσας πρόσκλησης.  

 

3. Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την παρούσα Πρόσκληση 
Το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης, διέπεται από το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 

 Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3384/963/Α2/27.06.2016 (ΑΔΑ: ΩΦΠΖ465Ο7-Ψ2Ρ) Πρόσκληση (κωδ. 024) 

της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, όπως τροποποιήθηκε (με τις Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 

4839/1396/Α2/16.09.2016(67ΡΖ4653Ο7-ΒΤ9) και 5975/1802/Α2/17.10.2016 (ΩΟ1Σ4653Ο7-ΜΚΠ) 

)και ισχύει, προς δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων 

Προτεραιότητας 02 και 02Σ του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία”. 

 Την από 20-10-2016 απόφαση για την Έγκριση υποβολής της Αίτησης χρηματοδότησηςκαι τις 

υπ΄αριθμ334/28-12-2017 και 424/20-06-2018 αποφάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Συλλόγων 

Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε), για την έγκριση της Απόφασης 

υλοποίησης με ίδια μέσα των Υποέργων της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος». 

 Την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5998/799/Α3 (ΑΔΑ: ΨΟΖΜ465ΧΙ8-Λ4Τ)  Απόφαση Ένταξης της Πράξης 

με τίτλο “Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του 

Περιβάλλοντος”, με MIS 5003077 στο ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία”, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την απόφαση με αρ. πρωτ. 881/Β3/209 /14-02-2020  (ΑΔΑ: 

6Γ4Υ46ΜΤΛΡ-ΠΦΘ). 
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 Τον Καν. 1303/2013 (L347/20-12-2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκ. 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, 

 Τον Καν. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκ.  2013, για το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του 

Συμβουλίου, όπως ισχύει. 

 Το Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Τη με αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/2018) Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης 

“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 – Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων”». 

 Τους «Ειδικούς Όρους για την Υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης Εργαζομένων και την 

Πιστοποίηση των Ωφελούμενων», που έχουν αναρτηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

ΕΠΑΝΕΚ, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 3384/936/Α2/27.06.2016 Πρόσκλησης, με κωδικό 

Πρόσκλησης 024 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 1511. 

 Τον Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/10.04.1997) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει και 

 Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ 

679/2016. 

 Την Απόφαση της υπ’ αρ. 480/10-07-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας 

Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε) για την έγκριση της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων για Συμμετοχή στη Πράξη «Κατάρτιση και 

πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος» με Κωδικό ΟΠΣ 

5003077. 
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4. Συνοπτική Περιγραφή της Πράξης 

4.1. Αντικείμενο της Πράξης 
Η Πράξη αφορά υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν σε 1250 ωφελουμένους εργαζόμενους του 

Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτου κλάδου ή τομέα απασχόλησης και συγκεκριμένα: 

1. Κατάρτιση για την συμπλήρωση και ενίσχυση γνώσεων σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα και 

ειδικότητες, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους, καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής 

τους ικανότητας. Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν συνολική 

διάρκεια 80 ώρες και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης.  

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία 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). 

2. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης δίνεται η δυνατότητα στους 

ωφελούμενους να πιστοποιήσουν τα αποκτηθέντα από τα προγράμματα κατάρτισης προσόντα/δεξιότητες, 

μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης 

προσόντων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024. Η συμμετοχή των καταρτισθέντων 

εργαζόμενων στις εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό 

αντικείμενο που καταρτίσθηκαν, είναι υποχρεωτική και διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση κάθε 

προγράμματος κατάρτισης.   

4.2. Κατάρτιση 
Οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν  ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής  μέσω της ειδικά 

διαμορφωμένης για το πρόγραμμα ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα του Έργου 024.osetee.gr .  

Κάθε εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφόσον επιλεγεί βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται σε επόμενο σημείο, εγγράφεται στο 

«Μητρώο Ωφελουμένων». 

 

Τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν και τα μαθησιακά αποτελέσματα που 

θα πιστοποιηθούν σε εργαζόμενους του κλάδου, προέκυψαν μέσα από διαδικασίες διάγνωσης αναγκών της 

αγοράς εργασίας και ειδικότερα βάσει των αναγκών για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων, 

των εργαζομένων στον κλάδο και είναι:  
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1. ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

2. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

 

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης αφορά σε θεωρητική κατάρτιση (δεν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση), έχει 

συνολική διάρκεια 80 ώρες και οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων / ικανοτήτων των συμμετεχόντων 

στην ειδικότητα του προγράμματος .  

Τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων στοχεύουν -πέρα από την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων- στην 

ανάπτυξη θεμελιωδών οριζόντιων τεχνικών- επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων για τους 

εργαζόμενους, προκειμένου να γίνουν περισσότερο προσαρμοστικοί κι «ανθεκτικοί» στο σύνθετο και 

διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό, θα αποκτήσουν σημαντικό συγκριτικό 

πλεονέκτημα στην εξέλιξη στην εργασία τους.  

 

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των Ειδικών θεματικών ενοτήτων κάθε προγράμματος: 

1. ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

1. Περιβαλλοντικοί όροι στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων 

Εισαγωγή – νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο 

Ταξινόμηση των επιμέρους βιομηχανικών δραστηριοτήτων 

Εφαρμογή νέων προτύπων παραγωγής και υιοθέτηση τάσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

Εργαλεία ελέγχου περιβαλλοντικών όρων 

2. Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικών και άλλων έργων υποδομής 

Εισαγωγή – νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο τεχνικών έργων 

Παρακολούθηση περιβαλλοντικών όρων 

Βελτίωση περιβαλλοντικών επιδόσεων 

Σύγχρονες τεχνολογίες ανάκτησης και αξιοποίησης ανακυκλούμενων υλικών 

3. Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών έργων και δραστηριοτήτων και περιβαλλοντικοί στόχοι 

Εισαγωγή – Δυνατότητες χρηματοδότησης περιβαλλοντικών έργων 

Προστασία περιβάλλοντος – Κυκλική οικονομία 

Μέθοδοι επίτευξης περιβαλλοντικών στόχων 

4. Ειδικοί Περιβαλλοντικοί όροι στο σχεδιασμό, εφαρμογή και επίβλεψη έργων - Μελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων για περιβαλλοντική αδειοδότηση 
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Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Έγκριση και παρακολούθηση περιβαλλοντικών όρων 

Πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις 

5. Παρακολούθηση δεικτών και ποιότητας αποδεκτών 

Παρακολούθηση περιβαλλοντικών δεικτών 

Διαχείριση αποβλήτων σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 

Μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων 

Έλεγχος λειτουργίας περιβαλλοντικών εγκαταστάσεων 

 

 

2. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

1. Σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης υγρών αποβλήτων 

Ορισμοί – νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο - Υφιστάμενες τεχνικές διαχείρισης υγρών αποβλήτων  

Παρουσίαση των νέων τεχνολογιών - Πεδία εφαρμογής των νέων σύγχρονων τεχνολογιών  

Ανάλυση χαρακτηριστικών και περιγραφή των σύγχρονων τεχνολογιών 

Οι συγκριτική παρουσίαση των παλιών και των νέων – σύγχρονων μεθόδων – Κανονιστικό πλαίσιο και 
υφιστάμενη νομοθεσία 

Καταλληλότητα εφαρμογής των παλαιών και σύγχρονων μεθόδων επεξεργασίας  

Διαδικασία και τρόποι / παράμετροι επιλογής της κατάλληλης μεθόδου αναφορικά με τις ιδιαιτερότητες της 
κάθε μονάδας – τεχνικής - μεθόδου 

Σημαντικότητα επιλογής της κατάλληλης μεθόδου επεξεργασίας και σωστού σχεδιασμού της αναφορικά με 
τα χαρακτηριστικά, το μέγεθος και τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης / μονάδας 

Συμπεράσματα - Παραδείγματα και ασκήσεις 

2. Σύγχρονες τεχνολογίες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων 

Ορισμοί – νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο - Στόχοι επεξεργασίας στερεών αποβλήτων  

Υφιστάμενες μεθόδους επεξεργασίας  

Ταξινόμηση και τύχη των στερεών προϊόντων καύσης, πυρόλυσης  

 υγειονομική ταφή με προδιαγραφές επικινδύνων αποβλήτων 

 υγειονομική ταφήμετά από στερεοποίηση 

 ανάκτησησιδηρούχωνμετάλλων 

 χρήση ως πρώτη ύλη στην τσιμεντοβιομηχανία 

 διάφορες κατασκευαστικές χρήσεις (κατασκευή ηχομονωτικών τοιχείων, κεραμική κλπ.)  

Σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης και επεξεργασίας (π.χ. παραγωγή κομπόστ και ΧΥΤΥ) 

Αξιολόγηση (περιβαλλοντική και οικονομική) του κομπόστ και εφαρμογές του  

Συνδυασμός υφιστάμενων και σύγχρονων μεθόδων επεξεργασίας- οφέλη που προκύπτουν 

Σύγκριση μεθόδων – Αναφορά πλεονεκτημάτων-μειονεκτημάτων 

Σχεδιασμός και μελέτη εξυγίανσης ρυπασμένων εδαφών – τεχνικές αποκατάστασης 

Μελέτες περιπτώσεων 

3. Σύγχρονες τεχνολογίες επεξεργασίας ειδικών-επικινδύνων αποβλήτων 
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Παρακολούθηση της συμμόρφωσης διαδικασιών αποθήκευσης, παραλαβής, μεταφοράς και διάθεσης 
βιομηχανικών αποβλήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις καθιερωμένες «Καλές Πρακτικές» 
σε επίπεδο Ε.Ε. 

Οργάνωση, συντονισμός και επίβλεψη των διαδικασιών ασφαλούς διάθεσης ειδικών αποβλήτων 

Επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων, εργαλείων και συσκευών για το χειρισμό αποβλήτων και τη 
διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού. 

Σχεδιασμός και οργάνωση έργων απομόνωσης και αδρανοποίησης επικινδύνων στερεών αποβλήτων με 
εξειδικευμένες κατεργασίες 

Μελέτες περιπτώσεων – καλές πρακτικές 

4. Κίνητρα επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων με νέες τεχνολογίες 

Συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και αποφυγή προστίμων 

Η σημασία της κερδοφόρας αξιοποίησης των αποβλήτων πέραν της συμμόρφωσης στην περιβαλλοντική 
νομοθεσία, ως επιπλέον κίνητρο για την ανάπτυξη του τομέα 

Ανάλυση και παρουσίαση της επεξεργασίας αποβλήτων βιομάζας για χρήση κομπόστ 

Η σημασία της ενεργειακής αξιοποίησης της επεξεργασίας αποβλήτων βιομάζας 

Αναβάθμιση του κύρους των επιχειρήσεων του κλάδου - «πράσινου» προφίλ - σήματα 

Αξιοποίηση και μετατροπή των αποβλήτων μιας εταιρείας σε προϊόντα από/για άλλες – Ανάλυση ωφέλειας 
– Τεχνικές και οφέλη βιομηχανικής συμβίωσης  

Παραδείγματα και καλές πρακτικές 

5. Ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών – Τεχνολογίες ανακύκλωσης 

Η σημερινή κατάσταση του χώρου στην Ελλάδα  

Πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων με περιορισμό του συνολικού όγκου τους 

Μείωση της τελικής διάθεσης αποβλήτων με χρήση συστημάτων επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης και 
ανακύκλωσή τους με τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον 

Η σημασία του διαχωρισμού των αποβλήτων στην πηγή προς επίτευξη υψηλού επιπέδου ανακύκλωσης και 
ανάκτησης 

Η πρόβλεψη μέτρων και όρων στα πλαίσια της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» 

Η νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο για την ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών 

Τρόποι, τεχνικές και τεχνολογίες ανακύκλωσης ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών (ηλεκτρικές συσκευές, 
μπαταρίες κλπ.) 

Οργάνωση δράσεων για την ανακύκλωση, όπως η διαλογή στην πηγή, η ενεργοποίηση συστημάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης κλπ. 

Σχεδιασμός και παρακολούθηση της συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων αποβλήτων 

Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων ενημέρωσης και διαδικασιών πληροφόρησης των καταναλωτών και 
του κοινού 

Τα οικονομικά της ανακύκλωσης - εξοικονόμηση πόρων από την ανακύκλωση 

Η αγορά των ανακυκλώσιμων και ανακτούμενων υλικών 

 

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει, σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 5% και μέχρι 10% επί του συνόλου 

των ωρών, και οριζόντιες θεματικές ενότητες που αφορούν στα ακόλουθα αντικείμενα:  

- «Υγεία και ασφάλεια στην εργασία»  

- «Βασικές αρχές εργατικού δικαίου»  

- «Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων»  
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- «Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης»: 

 

4.3. Όροι Υλοποίησης 

Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει ένα (1) από τα παραπάνω αντικείμενα κατάρτισης, σε μία 

περιφέρεια. Ενδεικτικά, οι σημαντικότεροι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης έχουν ως εξής: 

 Σύνολο ωρών κατάρτισης: 80 ώρες. 

 Ώρες θεωρητικής κατάρτισης: 80 ώρες 

 Εκπαιδευτική μέθοδος:  Δια ζώσης Κατάρτιση ή Τηλεκατάρτιση (Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλε-

εκπαίδευση) ή Μικτή Κατάρτιση (συνδυασμός ζωντανής/ δια ζώσης Κατάρτισης και Τηλεκατάρτισης). 

 Η ημερήσια διάρκεια της κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες για τα 

προγράμματα που θα υλοποιηθούν δια ζώσης  

 Η κατάρτιση διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων/ 

εργαζόμενων.  

 Η ημερήσια εκπαίδευση θα ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα. Στα διαζώσης 

προγράμματα. 

 Δεν επιτρέπεται η διενέργεια της κατάρτισης κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίεςστα διαζώσης 

προγράμματα καθώς και για τις ώρες της σύγχρονης τηλεκατάρτισης. 

 Στους καταρτιζόμενους, θα διανεμηθεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή, που θα υποστηρίζει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης καθώς και 

να συμμετάσχει υποχρεωτικά στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες θα 

επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής του 

ωφελούμενου κατά την πρώτη εξέταση.  

 Η πιστοποίηση ακολουθεί μετά την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης και θα 

ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης του 

προγράμματος κατάρτισης. 

 Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζόμενων σε ποσοστό 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών 

του προγράμματος. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι, 

οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 20% μετά από αιτιολογία και σε 

συνεννόηση με τον καταρτιζόμενο. Το ίδιο ποσοστό 20% ισχύει για τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι 
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κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο 

νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο 

λοχείας. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος του αναδόχου θα πρέπει να μεσολαβήσει και να 

βοηθήσει τον καταρτιζόμενο να καλύψει τη διδακτική ύλη, για να μπορέσει να παρακολουθήσει 

απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος. Καταρτιζόμενοι που έχουν υπερβεί το ως άνω 

επιτρεπόμενο όριο απουσιών δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δε 

δικαιούνται οποιαδήποτε αμοιβή και εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση 

παρακολούθησης του προγράμματος.  

 Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης χάνει το δικαίωμα 

του εκπαιδευτικού επιδόματος.  

 Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις ή επανεξετάσεις πιστοποίησης 

χορηγείται πιστοποιητικό από τον συνεργαζόμενο με τον ανάδοχο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων. 

 Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελούμενου χορηγείται από τον ΦΠΠ βεβαίωση συμμετοχής του στις 

εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία θα φέρει το όνομα του ωφελούμενου και τις ημερομηνίες 

διεξαγωγής των εξετάσεων, στις οποίες συμμετείχε.  

 Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του προγράμματος 

ανεξαρτήτως επιτυχίας ή αποτυχίας του στις εξετάσεις πιστοποίησης χορηγείται από τον ανάδοχο 

(πάροχο κατάρτισης) «Βεβαίωση παρακολούθησης». 

 Οι επιλεγέντες - ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι υποχρεωμένοι κατά την 

είσοδο και έξοδο σε αυτό να συμπληρώσουν ειδικά ερωτηματολόγια (απογραφικά δελτία εισόδου –

εξόδου) με προσωπικά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων. Τα δεδομένα των 

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

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

παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για 

το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 

διατάξεις του ΕΚΤ. και με τα οριζόμενα στα άρθρα 14 παρ. 10 σημ. 1, 2 και 3 του Ν.4403/2016 για 

την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων. Σύμφωνα με το Νόμο 4403/2016 που 

τροποποιεί τον 4314/2014 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 10 του άρθρου 14 αναφέρεται: «Η 

επεξεργασία απλών και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2472/1997, επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων 

τους που συμμετέχουν ως άμεσα ωφελούμενοι από τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το 
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Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των οικείων επιχειρησιακών προγραμμάτων, για τους 

σκοπούς της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως 

προς την εν λόγω υλοποίηση». 

4.4. Πιστοποίηση των ωφελούμενων 

Η Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων 

κατάρτισης, θα πραγματοποιηθεί μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους, από 

διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024. Η υπηρεσία 

περιλαμβάνει τα εξής: 

 Το σύνολο των Ωφελουμένων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει στην προγραμματιζόμενη για 

το τμήμα του εξέταση. Εφόσον ωφελούμενος απουσιάσει  ή αποτύχει στην αρχικώς 

προγραμματισμένη εξέταση θα συμμετάσχει υποχρεωτικά  σε προγραμματισμένη για το τμήμα 

του επανεξέταση. Η εξέταση και η επανεξέταση θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση 

των   προγραμμάτων κατάρτισης και εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία λήξης του αντίστοιχου προγράμματος κατάρτισης. 

 Σε κάθε Ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις   πιστοποίησης του χορηγείται 

πιστοποιητικό από τον συνεργαζόμενο με τον ανάδοχο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων.  

 Σε περίπτωση αποτυχίας του Ωφελουμένου χορηγείται από τον Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων 

βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία θα φέρει το όνομα του 

ωφελούμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, στις οποίες συμμετείχε (μία ή δύο 

φορές). 

Το γνωστικό περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο σχέδιο 

δράσης της Πράξης συνάδει με Σχήματα Πιστοποίησης καθώς καλύπτει το αντικείμενο των εργασιών, 

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

Πιστοποίησης. 

5. Μητρώο Ωφελούμενων 

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν  ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής  μέσω της ειδικά 

διαμορφωμένης για το πρόγραμμα ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα του Έργου 024.osetee.gr .  

Κάθε εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφόσον επιλεγεί βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται σε επόμενο σημείο, εγγράφεται στο 

«Μητρώο Ωφελουμένων». 



 

 

Σελίδα 12 από 23 

 

 

6. Κατανομή των Ωφελούμενων της Πράξης ανά Περιφέρεια 

Τα προγράμματα κατάρτισης της Πράξης θα υλοποιηθούν στο σύνολο των δέκα τριών (13) Περιφερειών της 

Χώρας. Η χωρική κατανομή των ωφελουμένων ανά Τύπο Περιφέρειας και Διοικητική Περιφέρεια της χώρας,  

έχει ως εξής: 

 

Α/Α 
Τύπος 

Περιφέρειας 
Περιφέρεια 

Αριθμός 
Ωφελούμενων 

Ποσοστό 

1 

Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 

Αν. Μακεδονίας και Θράκης 120 9,60% 

2 Κεντρικής Μακεδονίας 350 28,00% 

3 Θεσσαλίας 119 9,52% 

4 Ηπείρου 65 5,20% 

5 Δυτικής Ελλάδας 100 8,00% 

Σύνολο 754 60,32% 

6 
σε Μετάβαση 

Δυτικής Μακεδονίας 66 5,28% 

7 Πελοποννήσου  40 3,20% 

8 
(πλην 
Στερεάς 
Ελλάδας) 

Ιονίων Νήσων 20 1,60% 

9 Βορείου Αιγαίου 20 1,60% 

10 Κρήτης 60 4,80% 

Σύνολο 206 16,48% 

11 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένη 

Αττική 210 16,80% 

Σύνολο 210 16,80% 

12 σε Μετάβαση Στερεά Ελλάδα 65 5,20% 

Σύνολο 65 5,20% 

13 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένη 

Νότιο Αιγαίο 15 1,20% 

Σύνολο 15 1,20% 

Γενικό Σύνολο 1250 100% 
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7. Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος 

Τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει την Κατάρτιση, και έχουν 

συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης. Η διαδικασία πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος για τους 

καταρτιζόμενους (εξέταση και επανεξέταση εφ’ όσον απαιτηθεί).   

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα), 

συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων. 

 

Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 80 Ώρες Κατάρτισης x 5,00 € = 400,00 €. 

 

Σημείωση: Οι απουσίες για τα υλοποιούμενα προγράμματα έως του ποσοστού 10% των ωρών 

κατάρτισης θα επιφέρουν ανάλογη μείωση του εκπαιδευτικού επιδόματος. 

8. Δικαίωμα Συμμετοχής – Επιλογής Ωφελούμενων 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας, ανεξαρτήτως 

του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται και οι οποίοι πρέπει να πληρούν την κάτωθι   

προϋπόθεση :  

i. Nα είναι εργαζόμενοι αποκλειστικά σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας  με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα με εποχική απασχόληση ακόμα 

και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.  

Αποκλείονται όσοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και 

λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. 

 

9. Τυπικά Κριτήρια Αποκλεισμού - Επιλεξιμότητας (on / off) 

Ως τυπικά κριτήρια αποκλεισμού περιγράφονται τα κριτήρια που ο υποψήφιος ωφελούμενος πρέπει να 

πληροί και να είναι σε θέση να αποδείξει, με έναν από τους ενδεδειγμένους τρόπους όπως προκύπτει από 

τα δικαιολογητικά που ζητούνται.  

Συγκεκριμένα, για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία 

αξιολόγησης – μοριοδότησης θα πρέπει να: 
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1. Είναι εργαζόμενος στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, και  να 

απασχολείται: 

 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). 

 

10. Μοριοδοτούμενα Κριτήρια Επιλογής 

 

Βαθμολογούμενα κριτήρια επιλογής  

Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται η τεκμηρίωση των κριτηρίων επιλογής και ο τρόπος βαθμολόγησης των. 

Η επιτροπή για την διαμόρφωση της βαθμολογίας θα λάβει υπόψη τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο υποψήφιος 

στην αίτησή του (και τεκμηριώνονται από τα δικαιολογητικά του).  

 

1η Ομάδα κριτηρίων: Γενική επαγγελματική και εκπαιδευτική κατάσταση του ενδιαφερόμενου  

Για την διαμόρφωση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων λαμβάνουμε υπόψη ότι τόσο η επαγγελματική εμπειρία, 

όσο και το εκπαιδευτικό επίπεδο συμβάλουν, μαζί με τις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες, στην 

διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας του εργαζόμενου. Εν πολλοίς αποτελούν τη βάση για την 

απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων. Η ομάδα αυτή των κριτηρίων συμπληρώνεται και από την 

γνώση ξένων γλωσσών, καθώς λειτουργεί θετικά τόσο για την άσκηση των εργασιακών καθηκόντων όσο 

και για την εκπαιδευτική και εργασιακή εξέλιξη στα συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1Α: Συνολική επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου) 

Στο συγκεκριμένο κριτήριο επιλέγουμε να δώσουμε μεγαλύτερη βαθμολογία σε όσους έχουν μεγαλύτερη 

εργασιακή εμπειρία και ο λόγος είναι ότι εκτιμούμε πως ένας εργαζόμενος με περισσότερα χρόνια εμπειρίας 

ενώ έχει εργασιακή ωριμότητα και έχει συσσωρεύσει εμπειρίες και γνώσεις, εντούτοις έχει περισσότερες 

πιθανότητες να παρουσιάζει κόπωση, να έχει ανάγκη αλλαγής περιβάλλοντος και να χρειάζεται 

επικαιροποίηση και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του, αφού σε γενικές γραμμές, οι αλλαγές 
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που συντελούνται σε όλους τους τομείς είναι καταιγιστικές. Αντίθετα οι νεοεισερχόμενοι ενώ το μειονέκτημά 

τους είναι η απειρία, εντούτοις είναι πιθανόν να έχουν πιο σύγχρονες γνώσεις και περισσότερη όρεξη και 

διάθεση για να τις αναδείξουν και να εδραιώσουν την θέση τους.  

Επομένως στο κριτήριο αυτό θα μοριοδοτηθεί η συνολική εργασιακή εμπειρία (ανεξαρτήτως δηλαδή 

επαγγελματικού κλάδου) με κλίμακα μοριοδότησης από 5 μέχρι 10 μόρια, με βάση τα έτη που θα 

αποτυπώνονται στην Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας για ΑΣΕΠ του κάθε υποψηφίου. 

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1Β: Εκπαιδευτικό Επίπεδο  

Εκτιμούμε ότι, λόγω της συνθετότητας και της ευρύτητας του περιεχομένου της κατάρτισης, όσο υψηλότερο 

επίπεδο διαθέτουν οι υποψήφιοι τόσο πιο εύκολο είναι να κατανοήσουν τα θέματα, τα οποία θα αναλυθούν. 

Έτσι έχουμε διαμορφώσει κλίμακα μοριοδότησης (5-12 βαθμών), όπου οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης μοριοδοτούνται με μικρότερη βαθμολογία και οι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή 

κάτοχοι Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών τίτλων με την μέγιστη. Επισημαίνεται ότι στο εν λόγω κριτήριο δεν 

λαμβάνεται υπόψη το αντικείμενο των σπουδών, αλλά μόνο το επίπεδο. Η συνάφεια αξιολογείται χωριστά.  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1Γ: Γνώση ξένης γλώσσας  

Η γνώση ξένης γλώσσας αποτελεί πρόσθετο προσόν για έναν ωφελούμενο με την έννοια ότι επιτρέπει την 

πρόσβαση σε περισσότερο υλικό για παραπέρα μελέτη και την αναζήτηση πληροφοριών ειδικών θεμάτων 

από την διεθνή βιβλιογραφία και το διαδίκτυο. Ανοίγει συνεπώς επιπλέον μαθησιακούς ορίζοντες 

αξιοποίησης των γνώσεων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

Έτσι η βασική γνώση (επιπέδου Β2) μιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται με 5 επιπλέον μόρια.  

 

2η Ομάδα κριτηρίων: Συνάφεια υφιστάμενων γνώσεων με το αντικείμενο κατάρτισης  

 

Με δεδομένο ότι τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί ώστε οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν 

πρόσθετες- της άσκησης του επαγγέλματός τους γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική 

επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας, η συνάφεια υφιστάμενων γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων κρίνεται ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία και την 

αποτελεσματικότητα του έργου.  
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Είναι σαφές ότι τα προγράμματα κατάρτισης της πράξης προϋποθέτουν ένα γνωστικό υπόβαθρο, το οποίο 

θα επεκτείνουν και θα εμπλουτίσουν. Στα πλαίσια αυτά θα αξιολογηθούν θετικά η ύπαρξη γνώσεων και 

δεξιοτήτων, που έχουν αποκτηθεί στα πλαίσια σχετικών σπουδών ή / και παρακολούθησης προγραμμάτων 

επαγγελματικής κατάρτισης και σεμιναρίων συναφών με το αντικείμενο/α του/των προγράμματος/των.  

Η αξιολόγηση αυτή δεν υπόκειται σε υποκειμενική θεώρηση, αλλά θα μοριοδοτηθούν με βάση τα αποδεικτικά 

στοιχεία (αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις κατάρτισης κλπ), που θα προσκομίσει ο 

ενδιαφερόμενος. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2Α: Συναφείς τίτλοι σπουδών  

Προσμετρούνται 15 μόρια εάν ο ενδιαφερόμενος κατέχει τίτλο σπουδών σε ειδικότητες και αντικείμενα 

συναφή με το αντικείμενο κατάρτισης, όπως: σπουδές περιβάλλοντος και συναφών αντικειμένων, 

ειδικεύσεις τεχνικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, εργατοτεχνικές και τεχνικές επαγγελματικές 

ειδικεύσεις, λειτουργία συστημάτων και μηχανημάτων /τεχνολογιών, διαχείριση και εφαρμογή συστημάτων 

ποιότητας κλπ).  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2Β: Επαγγελματική κατάρτιση  

Προσμετρούνται 10 μόρια εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα πρόγραμμα 

επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας τουλάχιστον 80 ωρών θεωρητικής και πρακτικής άσκησης, σε 

αντικείμενο συναφές ή συμπληρωματικό με το αντικείμενο ή το περιεχόμενο των ενοτήτων του 

προγράμματος κατάρτισης, όπως: περιβάλλον, διαχείριση, προστασία και τεχνολογίες περιβάλλοντος, 

τεχνικά θέματα λειτουργίας και συντήρησης συναφών τεχνολογιών, εργαστηριακές μετρήσεις, διαχείριση 

συστημάτων ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας, θέματα μηχανολογίας, συντήρησης και συναφή 

εργατοτεχνικά αντικείμενα βιομηχανικών συστημάτων & εγκαταστάσεων και κατασκευών, κλπ).  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2Γ: Άτυπη μάθηση  

Προσμετρούνται 5 μόρια εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον δύο ταχύρρυθμα 

σεμινάρια συναφή ή συμπληρωματικά με το αντικείμενο ή το περιεχόμενο των ενοτήτων του προγράμματος 

κατάρτισης, σε αντικείμενα σχετικά με: περιβάλλον, διαχείριση, προστασία και τεχνολογίες περιβάλλοντος, 

τεχνικά θέματα λειτουργίας και συντήρησης συναφών τεχνολογιών, εργαστηριακές μετρήσεις, διαχείριση 

συστημάτων ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας, θέματα μηχανολογίας, συντήρησης και συναφή 

εργατοτεχνικά αντικείμενα βιομηχανικών συστημάτων & εγκαταστάσεων και κατασκευών, κλπ).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

 
Α/Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

1η Ομάδα κριτηρίων: Γενική επαγγελματική και εκπαιδευτική κατάσταση 30 

1Α 
Συνολική επαγγελματική εμπειρία 

(ανεξαρτήτως κλάδου) 
(Μέγιστος βαθμός: 10 μόρια) 

Μέχρι 5 έτη 
(έως 1500 ημέρες απασχόλησης) 

5 

Πάνω από 5 έτη  
(από 1501 ημέρες απασχόλησης και πάνω) 

10 

1Β 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

(Μέγιστος βαθμός: 15 μόρια) 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 5 

Μετα-δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 7 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 10 

Μεταπτυχιακός Τίτλος 12 

Διδακτορικός Τίτλος 15 

1Γ 
Γνώση ξένης γλώσσας 

(Μέγιστος βαθμός: 5 μόρια) 
Γνώση ξένης γλώσσας - Επίπεδο Β2 5 

2η Ομάδα κριτηρίων: Συνάφεια υφιστάμενων γνώσεων με αντικείμενο κατάρτισης 30 

2Α 
Συναφείς τίτλοι σπουδών 

(Μέγιστος βαθμός: 15 μόρια) 
Τίτλος σπουδών σε ειδικότητες συναφείς με 

το αντικείμενο κατάρτισης 
15 

2Β 
Επαγγελματική κατάρτιση 

(Μέγιστος βαθμός: 10 μόρια) 

Βεβαίωση παρακολούθησης τουλάχιστον ενός 
προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, 
διάρκειας τουλάχιστον 80 ωρών θεωρητικής 

και πρακτικής άσκησης, σε αντικείμενο 
συναφές με το αντικείμενο κατάρτισης 

10 

2Γ 
Άτυπη μάθηση 

(Μέγιστος βαθμός: 5 μόρια) 

Βεβαίωση παρακολούθησης τουλάχιστον δύο 
ταχύρρυθμων σεμιναρίων συναφών με το 

αντικείμενο κατάρτισης 
5 

Συνολική Βαθμολογία (1η Ομάδα κριτηρίων) + (2η Ομάδα κριτηρίων) 

 

Τα παραπάνω κριτήρια επιλογής είναι κοινά σε όλα τα αντικείμενα κατάρτισης και η συνολική βαθμολογία 

μοριοδότησης κάθε υποψηφίου, προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογουμένων κριτηρίων επιλογής, για 

την επιλογή στο αντικείμενο κατάρτισης για το οποίο θα υποβάλλει αίτηση συμμετοχής. 

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 60 μόρια.  

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι με την 

προγενέστερη ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης. 
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11. Υποβολή αίτησης 

Κάθε Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΣ). Η ένταξη στο Μητρώο 

Ωφελουμένων πραγματοποιείται ως εξής: Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά. Η Αίτηση 

βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://024.osetee.grΚάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την 

Αίτηση του από 11/09/2020 έως 30/10/2020 και ώρα 23:59:59. 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε ένα θεματικό αντικείμενο κατάρτισης και να 

υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Περιφέρεια, δηλώνοντας τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης με 

σειρά προτεραιότητας επιλογής. Η τελική επιλογή θεματικού αντικειμένου κατάρτισης θα προκύψει από την 

τελική διαμόρφωση των τμημάτων κατάρτισης, όπως αυτά αναλύονται στην ενότητα 11.   

Εφίσταται η προσοχή των ενδιαφερομένων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης 

συμμετοχής. 

Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα 

διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής. 

 

12. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά κατά την συμπλήρωση και υποβολή της 

αίτησης συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα 024.osetee.gr μέχρι και 

την ημέρα της λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων  (μέχρι και τις 30/10/2020 και ώρα 23:59:59.) 

 

Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών (μετά τις 

30/10/2020 και ώρα 23:59:59), καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη. 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, 

είναι: 

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

Ταυτοπροσωπίας.  

2. Αντίγραφα  οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο : 

i. Α.Φ.Μ. ,  

ii. Α.Μ.Κ.Α  

https://024.osetee.gr/
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iii. Αριθμός Μητρώου  Ασφαλισμένου του υποψήφιου. 

3. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον "International 

Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα. 

4. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών το οποίο δήλωσαν στην αίτησή τους (απολυτηρίου,  τίτλου 

άλλων σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης, μεταπτυχιακού ή διδακτορικου τίτλου 

σπουδών της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.) 

5. Αντίγραφου πτυχίου Γνώσης Αγγλικής γλώσσας – Επίπεδο τουλάχιστον Β2  

6. Αντίγραφο Βεβαίωσης παρακολούθησης για Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 

τουλάχιστον 80 ωρών θεωρητικής και πρακτικής άσκησης, σε αντικείμενο συναφές με το 

αντικείμενο κατάρτισης 

7. Αντίγραφα Βεβαιώσεων από δύο (2) Ταχύρρυθμα Σεμινάρια συναφή με το αντικείμενο 

κατάρτισης  

8. Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης (π.χ. βεβαίωση εργοδότη, αντίγραφο τελευταίας 

μισθοδοσίας, αντίγραφο ΑΠΔ κ.λπ) που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε 

ιδιωτική επιχείρηση. 

Για τους εργαζομένους που βρίσκονται σε αναστολή, λόγω περιορισμού της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, υποβάλλεται η βεβαίωση αναστολής της  επιχείρησης/εργοδότη, όπως 

αυτή αντλείται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» ή η εκτύπωση της 

Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζόμενου για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως 

αποζημίωση ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ. 

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:  

Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η κάρτα 

ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται: 

i. από Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον άνεργο και τον 

εργοδότη είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη 

από τον Εργοδότη, 

ii. από Βεβαίωση Εποχικότητας της επιχείρησης, 

iii. από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται 

για το ειδικό εποχικό βοήθημα είτε πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 

ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και άλλα 

Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά). 
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9. Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας για ΑΣΕΠ, την οποία μπορεί να εκδώσει κάθε ενδιαφερόμενος 

από το www.efka.gov.gr, στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για 

ασφαλισμένους/Βεβαίωση για ΑΣΕΠ και επιλέγοντας:  Είσοδος στην υπηρεσία /Σύνδεση με 

κωδικούς TAXISNET & ΑΜΚΑ. 

10. Υπεύθυνη δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στην Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων 

Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος - Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε) στην οποία να δηλώνει ότι: 

i. τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

 

Το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης, θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την ιστοσελίδα www.gov.gr 

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας υποστήριξης της ανωτέρω διαδικασίας υποβολής 

αιτήσεων, θα υπάρξει σχετική μέριμνα (μέσω αντίστοιχης ενημέρωσης των υποψηφίων) για τους 

εναλλακτικούς τρόπους υποβολής αιτήσεων και αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών (π.χ. μέσω 

ταχυδρομείου στα γραφεία του φορέα, μέσω  email κ.ά.). 

 

Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται κατά την έναρξη της κατάρτισης: 

 Ε4 (πίνακας προσωπικού) και τυχόν τροποποιήσεις του και σε περίπτωση που κάποιος είναι 

νεοεισερχόμενος υπάλληλος Ε3 (αναγγελία πρόσληψης). Όταν το ωράριο του εργαζόμενου είναι 

κυλιόμενο να επισυνάπτεται και ο πίνακας με το ωράριο που υποβάλλει ο εργοδότης1.  

 Βεβαίωση εργοδότη ότι είναι Εργαζόμενος με ημερομηνία έκδοσης – υπογραφής την 1η ημέρα της 

κατάρτισης ή Τελευταία απόδειξη πληρωμής (την πλέον πρόσφατη) σύμφωνη με την ημερομηνία της 1ης 

ημέρας της κατάρτισης. 

 Διευκρινίζεται ότι για τους εποχικά εργαζόμενους που βρίσκονται  σε περίοδο ανεργίας θα πρέπει να 

προσκομίσουν εκ νέου βεβαίωση ανεργίας με ημερομηνία έκδοσης κατά την 1η ημέρα της κατάρτισης, η 

οποία πρέπει να συνοδεύεται: 

 Από το ΈΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε6) υπογεγραμμένο από τον άνεργο και τον 

Εργοδότη ή από τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ε7) υπογεγραμμένη από τον 

Εργοδότη 

Και  

                                                             
1Τα έντυπα Ε4 και Ε3 μπορούν να εκδοθούν από τον εργαζόμενο από το https://employees.yeka.gr/ με 
τους κωδικούς taxisnet 

http://www.gov.gr/
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 βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση ή αντίγραφο της ΄ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ΄, στην 

επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό επίδομα ή πρόκειται για την επιδότηση 

ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και 

άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά) 

 

Σε περίπτωση αδυναμίας της εταιρείας, κατά την είσοδο στο πρόγραμμα του ωφελούμενου (1η ημέρα 

Κατάρτισης), να εκδώσει τα παραπάνω, δύναται ο ωφελούμενος να προσκομίσει προσωρινά Βεβαίωση 

εργασιακής εμπειρίας για ΑΣΕΠ και Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνει ότι είναι Εργαζόμενος σε εταιρεία 

του ιδιωτικού τομέα καθώς και το ακριβές Ωράριο Εργασίας του. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο ωφελούμενος 

θα πρέπει πριν τη διαδικασία καταβολής του εκπαιδευτικού επιδόματος να έχει προσκομίσει 

υποχρεωτικά τα ανωτέρω δικαιολογητικά με σκοπό την επιβεβαίωση της ιδιότητας του ως εργαζόμενου 

ή εποχικά εργαζόμενου στον Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας τη στιγμή εισόδου στο Πρόγραμμα.  

 

13. Διαδικασία Επιλογής Ωφελούμενων 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων καθώς και της διαδικασίας 

ανάρτησης των απαιτούμενων από την πρόσκληση δικαιολογητικών δημιουργείται το μητρώο ωφελούμενων.  

 

Σε αυτό το μητρώο,  όσοι έχουν καταθέσει εγκαίρως την αίτηση τους και έχουν αναρτήσει το σύνολο των 

απαιτούμενων από τη παρούσα πρόσκληση δικαιολογητικών χαρακτηρίζονται ως “επιτυχόντες”.  

Αιτούντες που δεν έχουν καταθέσει εγκαίρως την αίτησή τους και δεν έχουν αναρτήσει το σύνολο των 

απαιτούμενων από την πρόσκληση δικαιολογητικών χαρακτηρίζονται ως “άκυροι”. 

 

Στη συνέχεια  ακολουθεί η βαθμολόγηση των αιτήσεων μέσω του πληροφοριακού συστήματος αφού πρώτα 

έχουν επιβεβαιωθεί τα αναγραφόμενα στην αίτηση του υποψηφίου σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχει 

αναρτήσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου και γίνεται η κατάταξη – βαθμολόγηση όσων 

ωφελούμενων έχουν χαρακτηρισθεί ως “επιτυχόντες””.  

 

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά βάσει της μοριοδότησης τους ανά ομάδα 

περιφερειών, με βάση τον Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής τους (ΚΑΣ).  
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Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα το έργου 

(024.osetee.gr). Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής 

αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα 

επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά περιφέρεια.   Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με mail στο 

024@osetee.gr και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί 

με σχετική απόφαση της Διοίκησης. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων εξετάζει το εμπρόθεσμο και το 

βάσιμο των αντιρρήσεων και γνωμοδοτεί για την έκδοση απόφασης, την οποία κοινοποιεί μέσω της 

ιστοσελίδας του έργου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, δύναται 

να ζητήσει διευκρινίσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να 

αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων πρέπει να αποφανθεί 

επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 

λήξης των ενστάσεων, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων. Μετά την αξιολόγηση των 

τυχών ενστάσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του έργου (024.osetee.gr) τα οριστικά αποτελέσματα 

αξιολόγησης (οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων).  

 

Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης της ΕΚ. Οι όροι της 

πρόσκλησης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, 

της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. 

Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. Όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας 

θεωρούνται εμπιστευτικά, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας 

πρόσκλησης. 

 

Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του έργου  (024.osetee.gr)  ο πίνακας 

της τελικής κατάταξης των ωφελούμενών με χαρακτηρισμό – επιτυχών / ούσα, ή  επιλαχών / ούσα, ή άκυρος 

/ η. 

 

Στη συνέχεια οι πίνακες με την βαθμολογική κατάταξη παραδίδονται στον ανάδοχο του έργου προκειμένου 

να προβεί στη συγκρότηση των τμημάτων κατάρτισης: 

 Πρωταρχικό κριτήριο στη διαμόρφωση των Τμημάτων Κατάρτισης αποτελεί η  ενδεικτική  

κατανομή των ωφελουμένων ανά ομάδα Περιφερειών, σύμφωνα με τη Πρόσκληση. 
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 Θα ληφθούν υπόψη τα Αντικείμενα Κατάρτισης, όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τους 

ωφελούμενους στην αίτησή τους, με σειρά προτεραιότητας. 

 Τα Τμήματα Κατάρτισης θα συγκροτούνται αναλογικά με το πλήθος των Αιτήσεων ανά 

Αντικείμενο Κατάρτισης. 

Σε περίπτωση που σύμφωνα τόσο με τον αριθμό των αιτήσεων και τον πίνακα επιτυχόντων όσο και με την 

ενδεικτική κατανομή των ωφελουμένων ανά περιφέρεια δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός για  

συγκρότηση τμημάτων κατάρτισης, τότε οι διαθέσιμες θέσεις μεταφέρονται σε περιφέρεια ή περιφέρειες  της 

ίδιας ενότητας περιφερειών όπου οι αιτούντες έχουν συμπληρώσει την υψηλότερη βαθμολογία.  

 

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που σύμφωνα με τον Πίνακα Επιτυχόντων δεν καταστεί δυνατή η 

συγκρότηση τμήματος, τότε θα ζητηθεί από τους Επιτυχόντες Υποψήφιους Ωφελούμενους να συμμετέχουν 

σε άλλο Αντικείμενο  Κατάρτισης. Στην περίπτωση αδυναμίας τους η στην περίπτωση αποχώρησης οι 

διαθέσιμες πλέον θέσεις θα καλυφθούν από τους Επιλαχόντες της ομάδας Περιφερειών  με την υψηλότερη 

βαθμολογία.  

Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης της ΕΚ. Οι όροι της 

πρόσκλησης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, 

της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. 

Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. Όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας 

θεωρούνται εμπιστευτικά, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας 

πρόσκλησης. 

 

14. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Ωφελούμενων 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων αρχίζει στις 11/09/2020 και λήγει 

στις 30/10/2020 και ώρα 23:59:59. 

Η προθεσμία ανάρτησης (upload) στην ιστοσελίδα τοy έργου (024.osetee.gr) των δικαιολογητικών που 

πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση αρχίζει στις 11/09/2020 και λήγει στις 30/10/2020 

και ώρα 23:59:59. 


