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1. Σύνοψη πρόσκλησης 

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, σύμφωνα με: (α) την Πρόσκληση με κωδ. ΑΠΚΟ 07 

και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5075932 της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, (β) την με Α.Π 1.2531/31-5-2022 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», και γ) την 

με Α.Π. 25883./8-11-2022 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για 

την έγκριση της Πρόσκλησης ωφελούμενων. 

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

,από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ και από την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων 

(ΠΑΝ). 

Σκοπός της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, θεωρητικής 

κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων 2.000 ανέργων πτυχιούχων οικονομολόγων ηλικίας 

έως 29 ετών, ώστε να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες τους σε θεματικά 

αντικείμενα σχετικά με τον επιστημονικό και επαγγελματικό τομέα των οικονομικών, καθώς 

και να αποκτήσουν επιπρόσθετες νέες γνώσεις (new skills) και οριζόντιες δεξιότητες (soft 

skills) σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους «Γενικές 

Κατευθυντήριες Γραμμές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ανέργων στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το 

ΕΚΤ Δράσεων. 

  

2. Το Πρόγραμμα 
 

2.1  Αντικείμενο  
Η Δράση αποσκοπεί στη εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση, θεωρητική κατάρτιση 

και πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων 2.000 ανέργων πτυχιούχων οικονομολόγων 

ηλικίας έως 29 ετών, εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, από όλες τις Περιφέρειες, ώστε να 

αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες τους σε θεματικά αντικείμενα σχετικά με τον 

επιστημονικό και επαγγελματικό τομέα των οικονομικών, καθώς και να αποκτήσουν 

επιπρόσθετες νέες γνώσεις (new skills) και οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για 

την απασχόλησή τους. 
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Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 380 ώρες θεωρητικής κατάρτισης.   

Η συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες τις επιμέρους Ενέργειες του Έργου είναι 

υποχρεωτική. 

 

Για το σύνολο των ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης του έργου θα 

δίδεται η δυνατότητα να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνιών. Εφόσον ο καταρτιζόμενος δεν έχει αποδεδειγμένα πρόσβαση στα 

απαιτούμενα τεχνολογικά μέσα, όπως Η/Υ ή/και σε τεχνολογίες διαδικτύου, ο πάροχος 

κατάρτισης οφείλει να διευκολύνει την συμμετοχή του καταρτιζόμενου στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, με τη παροχή της δυνατότητας στον τελευταίο να κάνει χρήση του ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού της αδειοδοτημένης δομής κατάρτισης. 

 

Κάθε ωφελούμενος θα δηλώνει την προτίμηση του ως προς τον τρόπο υλοποίησης των 
ενεργειών στο πλαίσιο του έργου (δια ζώσης, εξ’αποστάσεως, μικτό μοντέλο), καθώς 
επίσης και αν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους σε περίπτωση που προκρίνει το μοντέλο 
εξ’ αποστάσεως συμμετοχής του στη δράση. 

 

 
1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  
Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης σχετίζεται με 
επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών 
(12 ατομικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο). Στόχος είναι η 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 και την 
επαγγελματική τους ανέλιξη.  
 
Η Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη περιλαμβάνει δώδεκα (12) συνεδρίες. Η κάθε 

συνεδρία διαρκεί 45 λεπτά. Η παροχή της συμβουλευτικής αποτελεί την εναρκτήρια δράση 

του προγράμματος. 

Το περιεχόμενο των συναντήσεων – συνεδριών (Φάση Α: 6 συνεδρίες πριν την έναρξη της 
κατάρτισης, Φάση Β: 6 συνεδρίες κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης) αφορά στα 
ακόλουθα:  

Φάση Α – Πριν την έναρξη της Θεωρητικής Κατάρτισης (6 Συνεδρίες)  

• Δημιουργία ατομικού φακέλου του ωφελούμενου ως προς την επαγγελματική 
εμπειρία και την εκπαίδευση/ κατάρτισή του.  
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• Συμπλήρωση ψυχομετρικών εργαλείων και διαγνωστικών τεστ (Επαγγελματικών 
Ενδιαφερόντων, Λήψης Απόφασης, Αφαιρετικής & κριτικής σκέψης, Επικοινωνιακών 
& διαπροσωπικών δεξιοτήτων, Επιχειρηματικότητας & καινοτομίας κ.ά).  

• Αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων.  
• 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.  

 
Φάση Β – Κατά τη διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης (6 Συνεδρίες, κατά τη διάρκεια της 
Θεωρητικής Κατάρτισης)  

• Χαρτογράφηση επιθυμητικού επαγγελματικού προφίλ  
• Διερεύνηση ικανοτήτων, κλίσεων, ενδιαφερόντων  
• Ενεργοποίηση του ωφελούμενου ώστε να αναπτύξει ή/και να αναβαθμίσει τις 

υφιστάμενες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την 
ένταξη στην οικονομική ζωή  

• Υποστήριξη ως προς την καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα τον βοηθήσουν να 
διαχειριστεί αποτελεσματικότερα την προσωπική και επαγγελματική του ζωή  

• Κατανόηση τρόπου λειτουργίας της αγοράς εργασίας  
• Ανίχνευση περιορισμών και εμποδίων που πρόσβασης στην αγορά εργασίας  
• Ανάπτυξη μηχανισμών πληροφόρησης και υποστήριξης για θέματα επαγγελματικού 

προσανατολισμού, απασχόλησης  
• Πληροφόρηση για θεσμικά-εργασιακά θέματα  
• Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας  
• Σύνταξη Βιογραφικού  
• Προετοιμασία για τη διαδικασία συμμετοχής στην λήψη πιστοποίησης  

 
Διευκρινίζεται ότι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής καθοδήγησης θα 
γίνει είτε με διά ζώσης (face to face) συναντήσεις Συμβούλων και ωφελούμενων είτε εξ’ 
αποστάσεως με τη χρήση του συστήματος συμβουλευτικής του παρόχου, σύμφωνα με την 
προτίμηση που θα δηλώσουν οι υποψήφιοι στην αίτηση τους.  
 
Οι δια ζώσης οι συνεδρίες θα υλοποιηθούν:   
Σε αίθουσες, αδειοδοτημένες σύμφωνα με το Ν. 4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθ. 5, 
που εξασφαλίζουν προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 
79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες του υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους» και ο ν/4763/2020 περί 
αδειοδότησης του ΚΔΒΜ.  
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 2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

Η δράση περιλαμβάνει στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 
διάρκειας 380 ωρών (200 ώρες New Skills – εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα και 180 ωρών 
Soft Skills – οριζόντιες διαθεματικές γνώσεις) σε εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και 
δεξιότητες. Τα προγράμματα, αποσκοπούν στη βελτίωση των δεξιοτήτων και την ενίσχυση 
των επαγγελματικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων και θα υλοποιηθούν από 
πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης.  
 
Κάθε Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές 
μεθόδους, λαμβάνοντας υπόψη την προτίμηση που θα δηλώσουν οι υποψήφιοι στην αίτηση 
τους:    

• 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)  
 
 
 

 

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  
Καθένα από τα εξειδικευμένα πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά διακριτή 
Εκπαιδευτική Ενότητα, με τίτλο «Οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) & μετασχηματισμός της 

Σύγχρονης Εργασίας» η οποία αφορά στην απόκτηση «οριζοντίων δεξιοτήτων» (soft skills) 
από τους ωφελούμενους (συνολικής διάρκειας 180 ωρών).  
 
Τα εξειδικευμένα αντικείμενα κατάρτισης που θα επιλέξει ο κάθε ωφελούμενος της Πράξης 
είναι : 

1. Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση στον Τουριστικό Τομέα,  
2. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες,  
3. Οικονομική Ανάλυση,  
4. Διοίκηση και Διαχείριση έργου,  
5. Διαχείριση Αφερεγγυότητας,  
6. Εσωτερικός Έλεγχος, 
7. Προχωρημένες δεξιότητες χρήσης εφαρμογών γραφείου (advanced excel) για 

υπαλλήλους οικονομικής κατεύθυνσης,  
8. Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω καινοτόμων τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών (Fintech),  
9. Παροχή υπηρεσιών και ανάλυση των οικονομικών της Ψηφιακής Ασφάλειας 

(economics of cyber security) 
 

 

Αναλυτικά: 
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Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει συνολικά προγράμματα επαγγελματικής 
Κατάρτισης διάρκειας 380 ωρών: 

• 180 ώρες Οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) & μετασχηματισμός της Σύγχρονης 
Εργασίας & 

• 200 ώρες βάσει του Εξειδικευμένου αντικειμένου Κατάρτισης που θα επιλέξουν 
(ένα από τα εννιά θεματικά προγράμματα που περιγράφονται παρακάτω) 

 

Οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) & μετασχηματισμός της Σύγχρονης Εργασίας 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 180  ώρες (θεωρητική εκπαίδευση) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ 

Επικοινωνιακές δεξιότητες 

Ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα 

Κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες 

Δημιουργικότητα – Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα 

Κριτική Σκέψη & Επίλυση προβλημάτων 

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 

Aνάληψη πρωτοβουλιών εντός του εργασιακού χώρου 

Οργανωτικότητα & Τεχνικές διαχείρισης χρόνου 

Στρατηγική σκέψη και Ηγετικές Ικανότητες 

Βασικές και προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες - Διαδικτυακή συνεργασία/τηλεργασία 

 

Τα εξειδικευμένα Προγράμματα Κατάρτισης, το Περιεχόμενο των Προγραμμάτων 
Κατάρτισης και οι ώρες εκπαίδευσης περιλαμβάνονται στους Πίνακες που ακολουθούν: 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1 

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 200  ώρες (θεωρητική εκπαίδευση) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ 

Έναρξη προγράμματος 

Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου 

Υπηρεσίες που μπορούν να καταναλωθούν από Μεμονωμένους μόνο Ταξιδιώτες (Individuals) ή Οργανωμένες 
Ομάδες Ταξιδιωτών (Groups). 

Δημιουργία Πακέτων Διακοπών (Package Tours//Holidays). 

Υπηρεσίες και πληροφορίες που αφορούν ταξίδια στο Εσωτερικό (Εσωτερικός & Εισερχόμενος / Incoming 
Τουρισμός). 

Υπηρεσίες και πληροφορίες που αφορούν Ταξίδια στο Εξωτερικό (Outgoing Τουρισμός). 

Υπηρεσίες και πληροφορίες για Ταξίδια Αναψυχής (Leisure Travel). 

Υπηρεσίες και πληροφορίες για Επαγγελματικά Ταξίδια (Business Travel) 

Υπηρεσίες και πληροφορίες για τη Διοργάνωση Συνεδρίων (Conference).  

Υπηρεσίες και πληροφορίες για Tαξίδια Κινήτρων (Incentive Travel) 

Αντιπροσώπευση και Προώθηση Τουριστικών Υπηρεσιών 

Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία 

Βασικές Αρχές Εργατικού Δίκαιου 

Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας 

 
 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Νο 2 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 200  ώρες (θεωρητική εκπαίδευση) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ 

Έναρξη προγράμματος 

Στρατηγικές Επιχειρηματικές και Επιχειρησιακές Συμβουλές 

Οργάνωση Δομών και Λειτουργιών  

Οργάνωση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων 

Σχεδιασμός και Υποστήριξη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

Υπηρεσίες επιχειρησιακής επικοινωνίας 

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 

Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία 

Βασικές Αρχές Εργατικού Δίκαιου 

Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας 

 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Νο 3 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 3 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 200  ώρες (θεωρητική εκπαίδευση) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Έναρξη προγράμματος 

Βασικές αρχές Οικονομικών – Μαθηματικών - Στατιστικής 
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Πρακτικές και μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης οικονομικών και λογιστικών πληροφοριών με σκοπό την πρόβλεψη / 
εκτίμηση οικονομικών εξελίξεων 

Τεχνικές και μέθοδοι επεξεργασίας και ερμηνείας δεδομένων για την αξιολόγηση και διαχείριση οικονομικών 
κίνδυνων και την κοστολόγηση, την εκτίμηση της αξίας και της σημαντικότητας ή ποιότητας εταιριών 

Τεχνικές παρουσίασης οικονομικών αναλύσεων στη διοίκηση, τους πελάτες, ή άλλους ενδιαφερόμενους 

Παροχή συμβουλών και η σύνταξη αντίστοιχων εκθέσεων, συστάσεων και αναφορών 

Χρήση στατιστικών και οικονομικών λογισμικών πακέτων, για την εκπόνηση στατιστικών δελτίων και τη διατήρηση 
των σχετικών αρχείων 

Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία 

Βασικές Αρχές Εργατικού Δίκαιου 

Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας 

 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Νο 4 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΈΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 200  ώρες (θεωρητική εκπαίδευση) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Έναρξη προγράμματος 

Βασικές αρχές Διοίκησης και Management 

Χαρακτηριστικά και είδη των έργων 

Χρονικός και οργανωτικός Προγραμματισμός Έργου 

Προγραμματισμός Ανθρώπινων πόρων που εμπλέκονται σε ένα έργο 
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Βασικές οικονομικές παράμετροι ενός έργου 

Παρακολούθηση, έλεγχος και διαχείριση ενός έργου σε όλες τις φάσεις του 

Θέματα ποιότητας που σχετίζονται με τα έργα 

Χρήση υπολογιστικών εργαλείων για τη διαχείριση έργων 

Ορολογία & Έργα 

Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία 

Βασικές Αρχές Εργατικού Δίκαιου 

Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας 

 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Νο 5 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 5  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 200  ώρες (θεωρητική εκπαίδευση) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Έναρξη του Προγράμματος 

Πτωχευτικός Κώδικας (Νόμος 3588/2007) με όλες του τις τροποποιήσεις 

Διαχείριση Αφερεγγυότητας 

Κώδικας Δεοντολογίας  Διαχειριστών Αφερεγγυότητας 

Διαδικασίες Αφερεγγυότητας 
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Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία 

Βασικές Αρχές Εργατικού Δίκαιου 

Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας 

 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Νο 6 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 200  ώρες (θεωρητική εκπαίδευση) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Έναρξη του Προγράμματος 

Γενικές αρχές Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου 

Οργάνωση και λειτουργία Εσωτερικών Ελέγχων 

Ανάλυση κινδύνων και κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων 

Σχεδιασμός και Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου 

Ετήσιες εκθέσεις 

Ειδικά Θέματα 

Εφαρμογή στην πράξη: Ανάπτυξη Προγραμμάτων Εσωτερικού Ελέγχου βασικών λειτουργιών μίας επιχείρησης 

Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία 

Βασικές Αρχές Εργατικού Δίκαιου 

Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Νο 7 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 7  

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ADVANCED 
MS EXCEL) ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 200  ώρες (θεωρητική εκπαίδευση) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Έναρξη του Προγράμματος 

Διαχείριση δεδομένων και αυτοματοποίηση (Data cleaning and analysis techniques) 

Παρουσίαση συναρτήσεων (μαθηματικές, στατιστικές, λογικές, αναζήτησης, κειμένου, ημ/νιας, 
συνδυαστικές συναρτήσεις) και χρήση σε αυτοματοποιημένους πίνακες 

Εισαγωγή και μετασχηματισμός δεδομένων 

Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων 

o Παρουσίαση Συγκεντρωτικών Πινάκων (Pivot Tables) 

o Δημιουργία & επεξεργασία Συγκεντρωτικών πινάκων 

o Συγκεντρωτικά γραφήματα 

o Δημιουργία Οικονομικών αναφορών 

Λίστες και Πίνακες στο MS EXCEL 

Προβλέψεις / Εκτιμήσεις με τα εργαλεία του MS EXCEL 

Δημιουργία μακροεντολών 

Βασικές αρχές VBA for MS EXCEL 
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o Δημιουργία νέων συναρτήσεων με τη χρήση VBA 

Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία 

Βασικές Αρχές Εργατικού Δίκαιου 

Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας 

 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Νο 8 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 8  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FINTECH) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 200  ώρες (θεωρητική εκπαίδευση) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Έναρξη του Προγράμματος 

Εισαγωγή στο FinTech 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Fintech 

Digital Banking και Smart Banking 

Ψηφιακό Χρήμα και Ψηφιακές Πληρωμές 

Τεχνητή Νοημοσύνη και η Επίπτωσή της στις Τράπεζες 

Χρήση αναδυόμενων εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ στα Οικονομικά / Χρηματο-οικονομικά (Risk Management / 
Credit Scoring / Modern Portfolio Management / Valuation / Projections) 

Blockchain και Κρυπτονομίσματα 

Ψηφιακές Πλατφόρμες και Ψηφιακά Οικοσυστήματα 

Θεσμικό Πλαίσιο και Fintech 
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Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία 

Βασικές Αρχές Εργατικού Δίκαιου 

Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας 

 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Νο 9 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9  

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
(ECONOMICS OF CYBER SECURITY) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 200  ώρες (θεωρητική εκπαίδευση) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Έναρξη του Προγράμματος 

Εισαγωγή σε βασικές έννοιες και ψηφιακοί κίνδυνοι 

Μέτρηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

Οικονομικά της επένδυσης ασφάλειας πληροφοριών 

o Παρουσίαση οικονομικών / μαθηματικών μοντέλων για θέματα κοστολόγησης, ποσοτικοποίησης, 
εκτίμησης και αποτίμησης στο τομέα της ασφάλειας πληροφοριών 

o Ψηφιακή Ασφάλιση και οικονομικά μοντέλα και μέθοδοι 

Θεσμικό Πλαίσιο & Ψηφιακή Ασφάλεια 

Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία 

Βασικές Αρχές Εργατικού Δίκαιου 

Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας 

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των 
προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους, θα 
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παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες και θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους 
φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον 
ΕΟΠΠΕΠ ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων.  
Η πιστοποίηση αφορά συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων του 
συνόλου των καταρτισθέντων.  
Η εξεταστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί είτε σε αίθουσα είτε εξ αποστάσεως μέσω 
διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης, οι προδιαγραφές του οποίου θα έχουν διαπιστευθεί 
από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. 

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ κατά ISO/IEC 17024 
ή τον ΕΟΠΠΕΠ και σύμφωνα με όσα ορίζουν οι 

Κατευθυντήριες Οδηγίες (79732 (27-7-2020) 
(ΑΔΑ:6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ)) 

 
 
 

1 

Διοίκηση και Οικονομική 
Διαχείριση στον Τουριστικό 

Τομέα 

Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση στον 
Τουριστικό Τομέα 

2 
Χρηματοοικονομικές 

Υπηρεσίες 
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 

3 Οικονομική Ανάλυση Οικονομική Ανάλυση 

4 
Διοίκηση και διαχείριση 

έργου 
Διοίκηση και διαχείριση έργου 

5 Διαχείριση Αφερεγγυότητας Διαχείριση Αφερεγγυότητας 
6 Εσωτερικός Έλεγχος Εσωτερικός Έλεγχος 

7 

Προχωρημένες δεξιότητες 
χρήσης εφαρμογών 

γραφείου (advanced excel) 
για υπαλλήλους οικονομικής 

κατεύθυνσης 

Προχωρημένες δεξιότητες χρήσης εφαρμογών 
γραφείου (advanced excel) για υπαλλήλους 

οικονομικής κατεύθυνσης 

8 

Κατάρτιση σε παροχή 
χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών μέσω 
καινοτόμων τεχνολογιών 

πληροφορικής και 
επικοινωνιών (Fintech) 

Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω 
καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών (Fintech) 
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9 

Κατάρτιση σε παροχή 
υπηρεσιών και ανάλυση των 
οικονομικών της Ψηφιακής 
Ασφάλειας (economics of 

cyber security) 

Παροχή υπηρεσιών και ανάλυση των 
οικονομικών της Ψηφιακής Ασφάλειας 

(economics of cyber security) 

 

 

 

2.2 Όροι υλοποίησης του Προγράμματος – Υποχρεώσεις 
ωφελούμενων 

 

Το σύνολο των ενεργειών του έργου (Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση) θα 

υλοποιηθούν σύμφωνα με: 

• την με Α.Π. 79732/27.07.2020 (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΠ-ΘΞΔ) εγκύκλιο με θέμα 
«Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» της Γ.Γ. του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του Γ.Γ. Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και του Γ.Γ. Δημοσίων 
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, που εκδόθηκε από την ΕΥΣ ΕΚΤ της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ καθώς επίσης και των παραρτημάτων της Απόφασης 
Ένταξης της Πράξης i) : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, ii): Υποχρεώσεις Δικαιούχων 
πράξεων ΕΚΤ, iii) Ειδικοί όροι για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης 
εργαζομένων και την πιστοποίηση των ωφελουμένων, iv) Κατευθυντήριες Οδηγίες 
Υποχρεωτικής Εφαρμογής όταν η υλοποίηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης 
γίνεται με τη Μέθοδο της Τηλεκατάρτισης). 

• τo με Α.Π. 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)”». 

• To με Α.Π. [82759]-[29/08/2022] (ΑΔΑ: 6ΝΩ946ΜΤΛΡ-ΒΘΙ) έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα «Σύστημα 
Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης 
συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, 
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Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και Γενικής Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε)» 

• To με Α.Π. [90063-20-09-2022] (ΑΔΑ:6ΖΙΥ46ΜΤΛΡ-ΡΑΣ) έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα 
«Τροποποίηση της υπ. αριθ. 82759/29.08.2022 (Β’ 4581) κοινής υπουργικής 
απόφασης «Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης  
συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και Γενικής Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε)» . 

• Κάθε ωφελούμενος μπορεί να συμμετάσχει μία μόνο φορά στο Πρόγραμμα. 
• Σύνολο ωρών κατάρτισης: 380 ώρες θεωρητικής κατάρτισης για όλα τα 

αντικείμενα κατάρτισης και σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα.  
• Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι 

(6) ώρες, για τα προγράμματα που υλοποιούνται δια ζώσης, ή της σύγχρονης 
τηλεκατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων.  

• Οι ώρες της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης για όλα τα προγράμματα θα πρέπει να 
υλοποιούνται από τους συμμετέχοντες σε ώρες και ημέρες που οι ίδιοι επιλέγουν.  

• Η εκπαίδευση / κατάρτιση ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα, για τα 
προγράμματα που υλοποιούνται δια ζώσης, ή με τη μέθοδο της Συμβατικής/Μικτής 
κατάρτισης ή της σύγχρονης τηλεκατάρτισης.  

• Κατά την υλοποίηση της κατάρτισης (στα προγράμματα Συμβατικής και Μικτής 
Κατάρτισης), εφόσον η διάρκειά της υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες ημερησίως, θα 
χορηγούνται εδέσματα /χυμοί/καφέ στους καταρτιζόμενους από τον Πάροχο 
Κατάρτισης  

• Δεν επιτρέπεται η θεωρητική κατάρτιση για τα προγράμματα που υλοποιούνται με 
τη μέθοδο της Συμβατικής /Μικτής κατάρτισης και της σύγχρονης τηλεκατάρτισης 
τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες.  

• Το σύνολο των καταρτιζομένων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει στην 
προγραμματιζόμενη εξέταση για την πιστοποίηση, εντός 30 εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία λήξης του τμήματος κατάρτισης. Εφόσον απουσιάσει ή 
αποτύχει στην αρχικώς προγραμματισμένη εξέταση, θα τους δοθεί η δυνατότητα 
συμμετοχής σε μία προγραμματισμένη επανεξέταση. Επίσης διευκρινίζεται ότι:  

Α. Αν κάποιος καταρτιζόμενος δεν προσέλθει στη αρχικώς προγραμματισμένη 
εξέταση τότε είναι δεσμευτικό να προσέλθει στην επανεξέταση, αλλιώς δεν 
λαμβάνει επίδομα.  
Β. Αν κάποιος καταρτιζόμενος προσέλθει στην 1η εξέταση αλλά αποτύχει, 
τότε του δίνεται η δυνατότητα επεναξέτασης αλλά ακόμη και σε περίπτωση 
άρνησης συμμετοχής στην 2η εξέταση (επανεξέταση) λαμβάνει το επίδομα 
που  του αναλογεί. Στη περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις ο ωφελούμενος 
λαμβάνει το ποσό του επιδόματος που του αναλογεί, σύμφωνα με τις ώρες 
που αποδεδειγμένα έχει παρακολουθήσει.  

• Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο καταρτιζόμενος, κατόπιν 
αιτιολόγησης, αδυνατεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις και στις επανεξετάσεις 
πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δύναται να εξεταστεί σε διαφορετική 
ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας πιστοποίησης δύναται να 
διενεργήσει εξετάσεις σε ημερομηνίες άλλες από τις αρχικώς προγραμματισμένες.  
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• Σε κάθε Καταρτιζόμενο/η που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις 
πιστοποίησης χορηγείται πιστοποιητικό από τον συνεργαζόμενο με τον ανάδοχο 
Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων. Σε περίπτωση αποτυχίας του Καταρτιζόμενου 
χορηγείται από τον Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων βεβαίωση συμμετοχής του 
στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία θα φέρει το όνομα του ωφελούμενου και τις 
ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε.  

• Η διαδικασία πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος για τους καταρτιζόμενους (εξέταση 
και επανεξέταση εφ’ όσον απαιτηθεί).  

• Η συμμετοχή των καταρτιζομένων στο σύνολο των Ενεργειών είναι υποχρεωτική, 
ενώ όποιος καταρτιζόμενος/η δεν ολοκληρώσει το σύνολο των Ενεργειών δε 
δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα. 

• Για το σύνολο των ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης του 
έργου θα δίδεται η δυνατότητα να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως με τη χρήση 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών  

• Για όλα τα προγράμματα, επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων μέχρι του 
ποσοστού 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος (δηλαδή 
μέχρι τριάντα οχτώ (38) ώρες), ανεξάρτητα από τη μέθοδο υλοποίησης του κάθε 
προγράμματος. Ως απουσία λογίζεται η μη παρακολούθηση του προγράμματος 
στις προγραμματισμένες ώρες τόσο στη δια ζώσης διδασκαλία σε φυσική αίθουσα 
όσο και στη σύγχρονη τηλεκατάρτιση που πραγματοποιείται μέσω της 
ταυτόχρονης παρακολούθησης όλων των συμμετεχόντων σε ηλεκτρονική αίθουσα. 
Για τις ώρες της ασύγχρονης εκπαίδευσης, δηλαδή μη ταυτόχρονης 
παρακολούθησης, οι απουσίες υπολογίζονται μετά την προκαθορισμένη διάρκεια 
ολοκλήρωσης του προγράμματος, ανάλογα με τις ώρες που ο κάθε καταρτιζόμενος 
δεν ολοκλήρωσε την εκπαίδευση, στο προκαθορισμένο διάστημα υλοποίησης του 
προγράμματος. Οι ώρες απουσιών κάθε ωφελούμενου αφαιρούνται αντιστοίχως 
από το εκπαιδευτικό του επίδομα. Επισημαίνεται ότι οι ωφελούμενοι υποχρεούνται 
να παρακολουθήσουν αριθμό ωρών ίσο προς τον προβλεπόμενο τόσο ως προς το 
σύνολο της ασύγχρονης εκπαίδευσης όσο και ως προς τις ώρες που προβλέπονται 
για κάθε εκπαιδευτική ενότητα ξεχωριστά.  

• Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι οι 
οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το μέγιστο ποσοστό επιτρεπτών απουσιών 
αυξάνεται στο 20% (δηλαδή μέχρι εβδομήντα έξι (76) ώρες) εφόσον προσκομισθεί 
από τον ωφελούμενο η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας 
που του έχει χορηγηθεί από υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ του ΕΦΚΑ. Το ίδιο μέγιστο 
ποσοστό 20% ισχύει και για τους καταρτιζόμενους των ίδιων προγραμμάτων, οι 
οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη 
νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και 
τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας, οι οποίες θα πρέπει να προσκομίζουν 
εγκαίρως αντίστοιχο αποδεικτικό από δημόσιο φορέα. Στις περιπτώσεις αυτές ο 
υπεύθυνος του παρόχου κατάρτισης θα πρέπει να μεσολαβήσει και να υπενθυμίσει 
στον καταρτιζόμενο την υποχρέωση κάλυψης της διδακτικής ύλης, για να 
μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος. 
Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω των ανωτέρω μέγιστων 
επιτρεπτών ορίων απουσιών δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους 
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χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος. Σε περίπτωση 
αδυναμίας συμμετοχής των ωφελούμενων στην πρώτη εξέταση πιστοποίησης 
γνώσεων και δεξιοτήτων, ο ωφελούμενος δύναται να συμμετάσχει στη δεύτερη 
προγραμματισμένη εξέταση (επαναληπτική εξέταση). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
κατά τις οποίες ο ωφελούμενος, κατόπιν αιτιολόγησης, αδυνατεί να συμμετάσχει 
στις εξετάσεις και στις επαναληπτικές εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και 
δεξιοτήτων, δύναται να εξεταστεί σε διαφορετική ημερομηνία, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο φορέας πιστοποίησης δύναται να διενεργήσει εξετάσεις σε 
ημερομηνίες άλλες από τις προγραμματισμένες, εντός ενός μήνα. Στην περίπτωση 
που ωφελούμενος των προαναφερόμενων προγραμμάτων υπερβεί το ως άνω 
επιτρεπόμενο μέγιστο όριο απουσιών ή δεν συμμετάσχει στις εξετάσεις 
πιστοποίησης χάνει το δικαίωμα του εκπαιδευτικού επιδόματος. 

• Σε περίπτωση που ωφελούμενος δεν συμπληρώσει τον προκαθορισμένο αριθμό 
ωρών, δεν δικαιούται εκπαιδευτικού επιδόματος. 

Τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι καταρτιζόμενοι έχουν συμμετάσχει και ολοκληρώσει 
υποχρεωτικά:  

o τις προβλεπόμενες συνεδρίες της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής,  

o την Κατάρτιση  

o τη διαδικασία πιστοποίησης.  

 
Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα 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 συνολική αξία του Εκπαιδευτικού 
Επιδόματος είναι : 380 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 1.900,00 €.  
Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% επιφέρουν 

αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.  
Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών που 

περιγράφονται ανωτέρω, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, 

δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση 

παρακολούθησης. 

Οι επιλεγέντες ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι υποχρεωμένοι κατά 
την είσοδο και έξοδο σε αυτό να συμπληρώσουν ειδικά ερωτηματολόγια (απογραφικά δελτία 
εισόδου –εξόδου) με προσωπικά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων. Τα 
απογραφικά δελτία τα οποία θα συμπληρωθούν ηλεκτρονικά από τους καταρτιζόμενους με 
τη χρήση προσωπικών κωδικών δεν απαιτείται να υπογραφούν από τους καταρτιζόμενους. 
Τα δεδομένα των απαντήσεων θα τύχουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού , Εκπαίδευση & δια Βίου 
Μάθηση», 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 

ΑΔΑ: 6ΙΑΑ469ΗΞΚ-ΤΩΟ



 

 
 
 

 
Σελίδα 21 από 28 

 

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 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».  
Η συμπλήρωση των δελτίων εισόδου και εξόδου από τον ωφελούμενο είναι υποχρεωτική και 
συνδέεται με την καταβολή του επιδόματός του.  
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των καταρτιζομένων, ιδίως δε οι όροι και το περιεχόμενο 
των προγραμμάτων κατάρτισης, όπως οι ώρες, η υποχρέωση αδιάλειπτης παρακολούθησης 
της κατάρτισης και οι συνέπειες της τυχόν υπέρβασης του μέγιστου ορίου απουσιών κ.α. θα 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σε προτυποποιημένο συμφωνητικό το οποίο θα δοθεί από τον 
Ανάδοχο – Φορέα Κατάρτισης προς υπογραφή από τους καταρτιζόμενους. 
 

2.3 Κατανομή Καταρτιζομένων 
Η Πράξη αφορά στο σύνολο της χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση συμμετοχής 

για οποιαδήποτε διοικητική περιφέρεια της χώρας επιθυμούν να παρακολουθήσουν το 

πρόγραμμα. 

 

3 Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια 

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει: 

i. να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ  
την ημέρα υποβολής της αίτησης καθώς και την ημέρα ένταξης στο έργο (1η 
συμβουλευτική), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,   

ii. να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.  
να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησής τους, 

iii. να μην έχουν κλείσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησής τους, και κατά την ημερομηνία εισόδου στην Πράξη 

iv. να έχουν πτυχίο Οικονομικής Σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο 
από το ΔΟΑΤΑΠ. 

v. να μην έχουν. παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα 

τελευταία δύο έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης 

 

Σημαντική Σημείωση 

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

του ανέργου κατά τη χρονική στιγμή που εισέρχονται επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική 

στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η Συνεδρία Συμβουλευτικής). Για την απόδειξη της 
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παραπάνω προϋπόθεσης ο καταρτιζόμενος θα προσκομίσει στον σύμβουλο στη διάρκεια της 

1ης συνεδρίας, ή θα αναρτήσει την ίδια ημέρα στο ηλεκτρονικό σύστημα, αποδεικτικό 

(βεβαίωση ανεργίας από το portal του ΟΑΕΔ) ότι είναι άνεργος την συγκεκριμένη ημερομηνία.  

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική 

Περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής 

Περιφέρειας. 

Ως μοναδικό κριτήριο κατάταξης των υποψήφιων για την ένταξή τους στο έργο, θα 

λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησής τους (ως ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης λαμβάνεται η ημερομηνία και η ώρα που ο αιτών θα ΥΠΟΒΑΛΕΙ οριστικά 

την αίτησή του η οποία πρέπει να συνοδεύεται απ’ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά). 

Διευκρινίζεται ότι προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα 

υποβολής της αίτησης η οποία θα προκύπτει από το ψηφιακό αντίγραφο της αίτησης του 

υποψήφιου που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στοιχείων και την ημερομηνία / ώρα (σε 

επίπεδο δευτερολέπτου). 

 

4 Υποβολή αίτησης 
Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει 
μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην 
ιστοσελίδα του Φορέα https://apko.oe-e.gr , τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Για την 
υποστήριξη των ενδιαφερομένων στην υποβολή της αίτησής τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έργου το Ο.Ε.Ε. θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στο τηλεφωνικό κέντρο 210 5227413, και 
μέσω helpdesk (e-mail: apko@oe-e.gr  ).  

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

Η ένταξη στο Μητρώο Ωφελουμένων πραγματοποιείται από κάθε ενδιαφερόμενο ως εξής:  

1. Συμπλήρωση της αίτησης, ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υποβολή της 
αίτησης ηλεκτρονικά.  

 
Η Αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://apko.oe-e.gr .  

Εφίσταται η προσοχή των ενδιαφερόμενων για τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.  

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

δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την 

υποβολή αυτής.  
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Κάθε ενδιαφερόμενος/η δηλώνει συμμετοχή στο Πρόγραμμα και έχει τη δυνατότητα να 

προεπιλέξει στην αίτησή του/της ένα ή περισσότερα θεματικά αντικείμενα και να συμμετέχει 

σε ένα από αυτά (όχι ως υποχρεωτικό πεδίο, αλλά ως δυνητικό πεδίο στην αίτηση). Σε κάθε 

περίπτωση η οριστική επιλογή θεματικού αντικειμένου κατάρτισης θα προκύψει από την 

τελική διαμόρφωση των τμημάτων κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες του υποψηφίου σε συνδυασμό με τις εκροές της εξατομικευμένης συμβουλευτικής 

υποστήριξης. 

Επιπλέον, κάθε ωφελούμενος θα δηλώνει την προτίμηση του ως προς τον τρόπο 
υλοποίησης των ενεργειών στο πλαίσιο του έργου (δια ζώσης, εξ’ αποστάσεως, μικτό 
μοντέλο), καθώς επίσης και αν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους σε περίπτωση που 
προκρίνει το μοντέλο εξ’ αποστάσεως συμμετοχής του στη δράση.  

 

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  Τρίτη  15  Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 

Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιτυχόντων 

και επιλαχόντων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελουμένων που προβλέπονται στο 

άρθρο 2.1 αυτής προσαυξημένο κατά 25%. Η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων 

περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας. Το Ο.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα τμηματικής 

σύνταξης και δημοσίευσης του καταλόγου των αποτελεσμάτων σε κύκλους, χωρίς την 

έκδοση νέας Πρόσκλησης, προκειμένου για την έγκαιρη και χωρίς καθυστερήσεις για τους 

ωφελούμενους έναρξη των ενεργειών του προγράμματος. 

 

5 Υποβολή δικαιολογητικών 
5.1 Δικαιολογητικά κατά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης 

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά με την υποβολή της αίτησης 

συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://apko.oe-e.gr .  

Η μη ορθή συμπλήρωση της αίτησης, ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς 

και οριστική υποβολή της αίτησης, καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.  

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα 

αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων 

τους.  

 

ΑΔΑ: 6ΙΑΑ469ΗΞΚ-ΤΩΟ



 

 
 
 

 
Σελίδα 24 από 28 

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα 

αντίστοιχα πεδία, είναι:  

❖ Βεβαίωση Ανεργίας με ημερομηνία έκδοσης την ημέρα υποβολής της αίτησης (την 
οποία θα εκδώσει από το portal του ΟΑΕΔ με χρήση των προσωπικών του κωδικών)   

❖ Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr (η οποία θα 
απευθύνεται στο Ο.Ε.Ε.), συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τον ΑΦΜ, τον αριθμό της 
αστυνομικής ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ ότι  

o ΑΔΤ : ....... 
o ΑΦΜ : .... 
o ΑΜΚΑ: ..... 
o Ότι αποδέχεται το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα 
o δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές  
o ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων 

και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή.  
 
 
❖ Τίτλοι σπουδών  «Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», 

οι  οποίοι αποκτήθηκαν στην ημεδαπή  και  περιλαμβάνει τους κατόχους τίτλου σπουδών 
των ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών και τους κατόχους τίτλων σπουδών 
συγκεκριμένων οικονομικών τμημάτων των (πρώην) Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων. Αναφορικά δε με τους τίτλους σπουδών οι οποίοι αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, 
αυτοί δύναται να θεωρηθεί ότι εμπίπτουν στην έννοια της «Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», 
μόνο εφόσον έχουν τύχει της αναγνώρισης της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας ή ισοτιμίας του ν. 
3328/2005. 
 
Τονίζεται ότι το Ο.Ε.Ε. λαμβάνει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στο πλαίσιο 
εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού (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 και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ”. 
 

 

5.2 Δικαιολογητικά που θα πρέπει να αναρτηθούν στην πλατφόρμα 

την ημέρα της 1ης συμβουλευτικής 
 
Στο πλαίσιο της 1ης Συμβουλευτικής, θα πρέπει να επαναληφθεί η ανάρτηση των παρακάτω 
δικαιολογητικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://apko.oe-e.gr , με τα οποία θα 
ελέγχεται η απόδειξη της ανεργίας του ωφελούμενου κατά την χρονική στιγμή της 1ης ημέρας 
εισόδου στο πρόγραμμα (1η συνεδρία συμβουλευτικής). Η μη ορθή και πλήρης υποβολή των 
κατωτέρω στοιχείων, καθιστά μη επιλέξιμο τον συμμετέχοντα και δεν θα καταβάλλεται το 
εκπαιδευτικό επίδομα.  
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Τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ανεργία του ωφελούμενου κατά την ημερομηνία 
της εισόδου στη πράξη (1η ημέρα συμβουλευτικής) είναι:  

• Ο ωφελούμενος, αφού έχει επιλεγεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, πρέπει να 
υποβάλλει Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με 

εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι 

Κύριος Δικαιούχος 
• Βεβαίωση Ανεργίας από την οποία θα αποδεικνύεται ότι είναι άνεργος /η την 

ημέρα της 1ης συνεδρίας συμβουλευτικής (την οποία θα εκδώσει από το portal του 
ΟΑΕΔ με χρήση των προσωπικών του κωδικών).  

• Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr (η οποία 
θα απευθύνεται στο Ο.Ε.Ε.) ότι δεν συμμετέχει ταυτόχρονα σε άλλη επιδοτούμενη 
δράση του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθησης  

 
Διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενοι, από την στιγμή που θα λάβουν την σχετική επίσημη 
ενημέρωση / ειδοποίηση από τον πάροχο κατάρτισης (μέσω e-mail), για την έναρξη των 
ενεργειών που προβλέπονται στο πλαίσιο της δράσης, θα πρέπει εντός 15 ημερολογιακών 
ημερών από την σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση που θα λάβουν από τον πάροχο 
κατάρτισης, να επικοινωνήσουν με τον πάροχο κατάρτισης, ώστε να δρομολογήσουν την 
έναρξη των διαδικασιών. Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόκρισης τους στην παραπάνω 
διαδικασία που απαιτείται για την ένταξή τους στο έργο , θα διαγράφονται αυτοδίκαια 
από τον πίνακα επιτυχόντων και τη θέση τους θα καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά 
επιλαχών. 
 
Επισημαίνεται ότι δύναται για το σύνολο των εγγράφων / αρχείων που θα πρέπει να 
υπογράψει ο ωφελούμενος στο πλαίσιο συμμετοχής του στο έργο (εφόσον έχει επιλεγεί) – 
μεταξύ των οποίων το Συμφωνητικό με τον Φορέα καθώς και τα δελτία Εισόδου / Εξόδου, να 
χρησιμοποιούνται ψηφιακά ισοδύναμα αυτών (π.χ. ψηφιακή υπογραφή, επιβεβαίωση 
μέσω συστημικής αυτοματοποιημένης διαδικασίας που θα εξασφαλίζει την εγκυρότητα και 
την αξιοπιστία της διαδικασίας, ΥΔ μέσω gov.gr, σχεδιασμός υπογραφής ή/και 
αυθεντικοποίηση χρήστη μέσω συστήματος στη περίπτωση Single Sign On διεργασιών, κ.ο.κ). 

 

6 Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων 
Το Ο.Ε.Ε. θα προβεί σε σύνταξη και δημοσίευση του καταλόγου των αποτελεσμάτων. Για την 

έγκαιρη και χωρίς καθυστερήσεις για τους ωφελούμενους έναρξη των ενεργειών του 

προγράμματος δύναται να πραγματοποιείται η επιλογή των ωφελουμένων τμηματικά (κύκλοι 

επιλογών).   

Με βάση τις παραπάνω καταστάσεις δημιουργείται το Μητρώο Ωφελούμενων. 
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Σε αυτό το μητρώο, όσοι έχουν υποβάλει εγκαίρως την αίτηση τους και έχουν αναρτήσει το 

σύνολο των απαιτούμενων από τη παρούσα πρόσκληση δικαιολογητικών, και δεν έχει ακόμη 

συμπληρωθεί ο αριθμός των ωφελουμένων που προβλέπεται από την παρούσα Πρόσκληση 

χαρακτηρίζονται ως “επιτυχόντες”. 

Όσοι έχουν υποβάλει εγκαίρως την αίτηση τους και έχουν αναρτήσει το σύνολο των 

απαιτούμενων από τη παρούσα πρόσκληση δικαιολογητικών, ενώ έχει ήδη συμπληρωθεί ο 

αριθμός των ωφελουμένων που προβλέπεται από την παρούσα Πρόσκληση χαρακτηρίζονται 

ως “επιλαχόντες”. 

Αιτούντες που δεν έχουν υποβάλει εγκαίρως την αίτησή τους και δεν έχουν αναρτήσει το 

σύνολο των απαιτούμενων από την πρόσκληση δικαιολογητικών χαρακτηρίζονται ως 

“άκυροι”/ “απορριφθέντες”. Στην περίπτωση των τμηματικών (κύκλων επιλογών) θα δίνεται 

η δυνατότητα στους απορριφθέντες να διορθώσουν – επανυποβάλλουν την αίτησή τους. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η κατάταξη όσων ωφελούμενων έχουν χαρακτηρισθεί ως 

“επιτυχόντες” και στην συνέχεια ως “επιλαχόντες”. Η κατάταξη γίνεται  κατά φθίνουσα 

σειρά. 

Ως μοναδικό κριτήριο κατάταξης  των αιτήσεων των υποψήφιων, θα λαμβάνεται υπόψη η 

ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησής τους (με τη προϋπόθεση ότι ικανοποιούν τις 

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια του Άρθρου 3 ). 

Ακολουθεί η συγκρότηση Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, των 

Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων. 

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του έργου (https://apko.oe-e.gr). Κατόπιν 

της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα 

αναρτήσεως του πίνακα Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με mail στη διεύθυνση apko@oe-e.gr 
και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί 

από το Ο.Ε.Ε. με σχετική απόφαση. 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) ημερολογιακών ημερών από την 

καταληκτική ημερομηνία λήξης των ενστάσεων, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των 

αντιρρήσεων. Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα 

https://apko.oe-e.gr τα οριστικά αποτελέσματα (οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων). 
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Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης της 

ΕΚ. Οι όροι της πρόσκλησης σε καμία περίπτωση δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, 

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

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

υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικά, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την  

παρούσα πρόσκληση. 

 

Συγκρότηση Τμημάτων Κατάρτισης 

Η διαδικασία συγκρότησης των Τμημάτων Κατάρτισης γίνεται από τον Πάροχο Κατάρτισης 

στον οποίο και θα παραδοθούν οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων από τον Φορέα: 

• Θα αξιοποιηθεί η δήλωση ενδιαφέροντος ως προς τη μέθοδο υλοποίησης των 

ενεργειών (συμβατικά στην αίθουσα, εξ ‘ αποστάσεως, μικτό μοντέλο) 

• Θα αξιολογηθούν και αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα των Συνεδριών Συμβουλευτικής 

που προηγούνται της συγκρότησης των τμημάτων κατάρτισης. 

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

ωφελούμενους στην αίτησή τους, με σειρά προτεραιότητας. 

• Τη γεωγραφική κατανομή των ωφελουμένων, 

• τις συνθήκες τυχόν υγειονομικής κρίσης, 

• τη φύση των αντικειμένων εκπαίδευσης, που απαιτεί κατάλληλους εκπαιδευτές οι 

οποίοι είναι ολιγάριθμοι σε όλη την επικράτεια και επιπλέον, πρέπει να προέρχονται 

από το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, σύμφωνα με το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της Διακήρυξης Για εξαιρετικές περιπτώσεις και με κατάλληλη 

τεκμηρίωση επιτρέπεται η αξιοποίηση εκπαιδευτών  μη μελών του Μητρώου του 

ΕΟΠΠΕΠ μετά από πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση και υπό την εποπτεία του ΕΟΠΠΕΠ, 

• τη στόχευση για εξασφάλιση ενιαίας ποιότητας στην κατάρτιση των ωφελουμένων σε 

όλη την Επικράτεια, 

• την επιδίωξη συγκρότησης τμημάτων εκπαίδευσης με την μεγαλύτερη εφικτή 

ομοιογένεια ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της μαθησιακής 

διαδικασίας  

 

 

7 Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Ωφελούμενων 
Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού αιτήσεων 

υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελουμένων που προβλέπονται στο άρθρο 2.1 αυτής 
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προσαυξημένο κατά 25%. Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται τακτικά από το Ο.Ε.Ε. στην 

ιστοσελίδα του έργου (https://apko.oe-e.gr ). 
 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ 

       

      Κωνσταντίνος Κόλλιας 
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