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Προς:  

1.ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου 

Υπεύθυνου Πράξης Ηλιάνα Πλατή 

2. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & 

ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ) 

Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου 
 
 

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχων θετικής, 

τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης, στον κλάδου ΤΠΕ» με Κωδικό ΟΠΣ 

5037525 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 2014-2020» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

O Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

 

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Τις διατάξεις: 

1.1. του άρθρου 90 του “Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” που κυρώθηκε με 

το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005), 

1.2. του Π.Δ 147/2017 (ΦΕΚ 192Α/13-12-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

1.3. του Π.Δ. 69/2015 «Διορισμός Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 113/A/21-09-2015), 

ΑΔΑ: 9369465ΧΙ8-ΓΜΩ
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1.4. του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 

μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208), 

1.5. του Π.Δ. 22/2018 (ΦΕΚ Ά 37/2018) με θέμα ««Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και 

Υφυπουργών» 

1.6. του Π.Δ. 88/2018 ( ΦΕΚ Ά/160/29.08.2018) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών»  

1.7. της Υ173/4.11.2016 (ΦΕΚ ΄Β3610/2016) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

1.8. της με αριθμ. πρωτ. 91589/3-9-2018 (ΦΕΚ 3814/Β/04.09.2018) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη» 

1.9. της με αριθμ. πρωτ. 34681/27-03-2015 (ΦΕΚ 178/Υ.Ο.Δ.Δ./27-03-2015) Απόφασης του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού, με θέμα «Διορισμός μετακλητού Ειδικού 

Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού»  

1.10. της με αριθμ. πρωτ. 53684/EΥΘΥ460/18-5-2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών 

Ναυτιλίας & Τουρισμού «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 

948/Β/29-05-2015),όπως ισχύει 

1.11. της με αρ. πρωτ. 59762-05/06/2019 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα 

«Τοποθέτηση Προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΑΝΑΔΕΔΒΜ)» 

1.12. της με αριθμ. πρωτ. 75385/15-07-2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Μονάδων Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ» 

2. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Τη με αρ. πρωτ. C(2014) /10128 final/ 17.12.2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 

2014-2020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001), όπως ισχύει 

4. Τους Κανονισμούς αριθ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, όπως 

ισχύουν 

5. Τη με αρ. πρωτ 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β΄5968) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης με τίτλο:  “Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής 

απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (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 
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Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»” 

6. Το εγκεκριμένο έγγραφο Εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020  

7. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής έγκρισης των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ 

2014-2020  

8. Το με αρ. πρωτ. 109046/16.10.2018 έγγραφο με θέμα «Κατευθυντήριες Γραμμές για τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ανέργων στο πλαίσιο των 

συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Δράσεων»   

9. Τη με αρ. πρωτ. 5998/15-11-2018 (ΑΔΑ: ΨΣΥΑ465ΧΙ8-ΠΣΛ) Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ39 της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» και τίτλο «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 

30-45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης, στον κλάδο ΤΠΕ» 

για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 2,4 και 5. 

10. Το δημιουργηθέν Τεχνικό Δελτίο της πράξης «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30-45 ετών 

πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης, στον κλάδο ΤΠΕ» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5037525 (ID 58154/έκδοση 1.0).   

11.  Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της αξιολόγησης της 

πρότασης και ειδικότερα στη Λίστα ελέγχου πληρότητας & επιλεξιμότητας της πρότασης (ΛΕΠ έκδοση 1.0, id 

51155, ΛΕΠ έκδοση 1.1, id 56937, ΛΕΠ έκδοση 1.2, id 61638) και στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης (ΦΑΠ έκδοση 

1.0, id 61640),  τα οποία αποτυπώνονται στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ. 

12. Τη με αρ. πρωτ. 285/5.6.2019 ΥΣ θετική εισήγηση του αναπληρωτή προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ. 

Αποφασίζει  

την ένταξη της Πράξης «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχων θετικής, 

τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης, στον κλάδου ΤΠΕ» ως εξής: 

 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΑΞΟΝΕΣ 

Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 
Άξονας Προτεραιότητας 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Επιλέξιμη δημόσια 

δαπάνη  

3 - Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση 

2 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
6.321.990,00 

3 - Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 

2 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Μετάβαση 

2.259.950,00 

3 - Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση 

2 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
1.984.060,00 

3 - Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 

4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

Μετάβαση 

933.330,00 

ΑΔΑ: 9369465ΧΙ8-ΓΜΩ
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3 - Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 

5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
240.670,00 

 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):  5037525 

2.Δικαιούχος: 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

3.Κωδικός Δικαιούχου: 1090230 

 

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:  

  
Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο των ΤΠΕ σε 2.000 

ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30- 45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και 

οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).  

Σκοπός είναι ο περιορισμός του ελλείμματος ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που παρεμποδίζει 

την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης 

μέσω της απόκτησης ή/και επικαιροποίησης /διεύρυνσης επαγγελματικών γνώσεων κ δεξιοτήτων με πιστοποίηση, 

ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στον κλάδο ΤΠΕ.  

Θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης κ  θα περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: Οι σχετικές υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν σε 3 φάσεις σε σχέση με 

τη συμμετοχή των ωφελουμένων στο πρόγραμμα κατάρτισης:  

Α. Προ της έναρξης του προγράμματος κατάρτισης  

Β. Μετά τη λήξη του θεωρητικού μέρους (κατά το διάστημα που προηγείται της συμμετοχής των ωφελουμένων 

στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων και της έναρξης της πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις)  

Γ. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης έως ή/και μετά τη λήξη της.  

Στο πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες συμβουλευτικής περιλαμβάνουν 2 ατομικές συνεδρίες με εξειδικευμένα στελέχη 

συμβουλευτικής/ συμβούλους (οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά την Α' κ Β' φάση) και υποστήριξη μέσω 

συναντήσεων/επικοινωνίας με τον Επόπτη πρακτικής άσκησης (σε άμεση συνεργασία κ με το σύμβουλο, κατά την 

Α' κ Γ' φάση).  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει 600 ώρες θεωρητικής κατάρτισης 

και πρακτικής άσκησης (on the job training).  

Θεωρητική κατάρτιση: Ενδεικτικά η θεματολογία προγραμμάτων περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες: 

Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού, Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων, Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων κα. Η 

θεωρητική κατάρτιση θα είναι συνολικής διάρκειας 400 ωρών. Στις ώρες της θεωρητικής κατάρτισης 

συμπεριλαμβάνονται θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες», οι οποίες είναι  

α) Τεχνικές αναζήτησης εργασίας,  

β) «Υγιεινή κ ασφάλεια στην εργασία  

γ) βασικές αρχές εργατικού δικαίου. 

 Η υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της δια ζώσης 
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κατάρτισης στην αίθουσα διδασκαλίας κάνοντας ευρεία χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών 

Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων: θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο 

ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες 

ειδικότητες ή από εταιρείες Λογισμικού, οι οποίες παρέχουν σχετικές Πιστοποιήσεις.  

Πρακτική Άσκηση: θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγηθείσας εξειδικευμένης σύζευξης των ωφελούμενων με 

θέσεις εργασίας συναφείς με το αντικείμενο κατάρτισης και θα είναι συνολικής διάρκειας 200 ωρών. Για κάθε 

ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί από τον πάροχο σε επιχείρηση για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, θα 

υπάρχει Υπεύθυνος Πρακτικής άσκησης/εργασιακός υπεύθυνος, ο οποίος θα είναι στέλεχος της επιχείρησης και θα 

είναι υπεύθυνος για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Σε περίπτωση που η θέση πρακτικής άσκησης 

μετατραπεί σε θέση απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας με συγκεκριμένους όρους, ο πάροχος κατάρτισης 

λαμβάνει επιπλέον το ποσό των 200 € ανά ωφελούμενο.   

Τις υπηρεσίες κατάρτισης, συμβουλευτικής κ σύζευξης θα παρέχουν τα Κέντρα Δια βίου Μάθησης επιπέδου 1 ή 2 

που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων της δράσης 

 

 

5. Παραδοτέα πράξης:  
 

Μέσω της πράξης θα ωφεληθούν 2.000 άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-45 ετών, πτυχιούχοι ΑΕΙ 

και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής). 

 

  

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ  

10201 
Αριθμός ωφελούμενων που 

καταρτίζονται 
Άτομα Μετάβαση 544 

10201 
Αριθμός ωφελούμενων που 
καταρτίζονται 

Άτομα 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

379 

10201 
Αριθμός ωφελούμενων που 

καταρτίζονται 
Άτομα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
1.077 

11309 
Ωφελούμενοι ΚΕΑ που συμμετέχουν 
σε δράσεις εργασιακής και 

κοινωνικής (επαν) ένταξης 

Άτομα 
Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
86 

11309 
Ωφελούμενοι ΚΕΑ που συμμετέχουν 
σε δράσεις εργασιακής και 

κοινωνικής (επαν) ένταξης 

Άτομα 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

30 

11309 
Ωφελούμενοι ΚΕΑ που συμμετέχουν 
σε δράσεις εργασιακής και 

κοινωνικής (επαν) ένταξης 

Άτομα Μετάβαση 44 

CO01 
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων 

Αριθμός Μετάβαση 544 

CO01 
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων 

Αριθμός 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

379 

CO01 
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 
Αριθμός 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
1.077 

CO02 Μακροχρόνια άνεργοι Αριθμός Μετάβαση 326 
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6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ  

CO02 Μακροχρόνια άνεργοι Αριθμός 
Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
646 

CO02 Μακροχρόνια άνεργοι Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

228 

T4850 
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών 

Αριθμός Μετάβαση 517 

T4850 
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών 
Αριθμός 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
1.023 

T4850 
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

360 

  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/02/2019. 

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2021.  

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN 

Α.1. Άμεσες δαπάνες 
i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ 11.736.551,26 11.736.551,26 

ii. ΦΠΑ 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 11.736.551,26 11.736.551,26 

B. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Β.3.1. Δαπάνες βάσει ποσοστού (%) επί των επιλέξιμων 
άμεσων δαπανών προσωπικού 

3.448,74 3.448,74 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

3.448,74 3.448,74 

ΣΥΝΟΛΑ 11.740.000,00 11.740.000,00 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  11.740.000,00 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  0,00  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 11.740.000,00 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 

ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1090230 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
11.718.400,00 

501122 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ - 

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ) 
21.600,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 11.740.000,00  

 

9. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 11.740.000,00 € 
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10. Για την Πράξη, οι εφαρμοζόμενες επιλογές απλοποιημένου κόστους είναι οι εξής:  

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Β.3.1 Δαπάνες βάσει ποσοστού (%) επί των 

επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού (<= 

40%) 

40 % 

Με βάση το ΣΑΥΙΜ του Υποέργου 6 

το ποσοστό ανέρχεται σε 19% 

(15% έμμεσες και 4% λοιπές 

άμεσες δαπάνες)   

 

Στις δαπάνες υπολογιζόμενες έως 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού με εφαρμογή ποσοστού 

19,00% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών συμπεριλαμβάνονται: 

α) τα Γενικά Έξοδα του ΙΤΥΕ Διόφαντος (έμμεσες δαπάνες) σε ποσοστό 15%. Οι δαπάνες αυτές αντιστοιχούν στην 

πράξη στο πλαίσιο της υποστήριξής της.  

β)  λοιπές άμεσες δαπάνες που υπολογίζονται σε ποσοστό 4% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού.  

Αναλυτικότερα περιγράφονται στο σχετικό Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα. 

 

 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

ανέρχεται σε  11.740.000,00 €  

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:  

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

ΚΩΔ. ΣΑ 
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)* 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 

(που συνεχίζει να 
πληρώνει την 

πράξη) 

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

ΣΤΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 

Ε3341 2019ΣΕ33410007 ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΠΔΕ NAI 0,00  11.740.000,00  

 
* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.  

 

15. Το επιλέξιμο ποσό  δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 11.740.000,00 

€.  

 

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα 

με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται 

στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.  
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Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η  ΔΑ επανεξετάζει 

την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της. 

 

O Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π.  

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

 

 

 

 

 

 

Ιωαννίδης Γιώργος 

 

 

Συνημμένα:  

-Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης  

- Ερωτηματολόγιο - Απογραφικό Δελτίο Εξόδου 

- Ερωτηματολόγιο - Απογραφικό Δελτίο Εισόδου 

 

 

Κοινοποίηση:  

1. Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κοραή 4, 105 64, Αθήνα 

2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων,  Κοραή 4, 105 64, Αθήνα 

3. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ., Κοραή 4, 105 64, Αθήνα 

4. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων – Τμήμα Κατάρτισης ΠΔΕ, Υπόψη κ. 

Γρουζή, Νίκης 5, Πλ. Συντάγματος, 10180, Αθήνα 

 

Εσωτερική διανομή:  

1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. ΕΚΤ  

2. Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ  

3. Γραφείο Υποδιευθύντριας Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  

4. Τομέας ΑΝΑΔ: Α1.1, Β1.2  

5. Μονάδες Α, Γ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Ο δικαιούχος της πράξης «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχων θετικής, 

τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης, στον κλάδου ΤΠΕ» αναλαμβάνει να τηρήσει τις 

παρακάτω υποχρεώσεις :  

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

(i) Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις 

δημόσιες συμβάσεις, τη αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και 

γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες. 

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

(i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων και ιδίως τα 

χρονοδιαγράμματα ανάθεσης και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και 

ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων υποέργων της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση 

ένταξης της πράξης. 

Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, 

όπως αυτό προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της 

απόφασης ένταξης της πράξης (δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ). 

Στις περιπτώσεις πράξεων με υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισμού 

τους γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός των 

προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα υποέργα των προπαρασκευαστικών ενεργειών 

ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος, ο προϋπολογισμός της πράξης που αντιστοιχεί στα κύρια 

υποέργα εγγράφεται στο ΠΔΕ, μετά από σχετικό αίτημα της ΔΑ προς τη ΔΔΕ. Συνεπώς,  

 Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία ανάληψης της 

πρώτης νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σημείο10 της Απόφασης Ένταξης. 

Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από 

προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ και την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Η παραπάνω προθεσμία 

ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της 

πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας. 

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την 

επιτήρηση του δικαιούχου από τη ΔΑ και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός 

συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης. 

(ii) Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το 

σκοπό αυτό, με βάση το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των 

αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν 

ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτής. 

(iii) Να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π για τις διαδικασίες της διακήρυξης, 

ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια 

μέσα, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα 

πριν την υπογραφή του, και να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής. Στις περιπτώσεις 

αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση αυτεπιστασίας. 
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(iv) Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, 

ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα 

σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή 

της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. 

(v) Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού  

Συστήματος ΟΠΣ – ΕΣΠΑ  με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα 

και έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την  

παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους 

ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη  διαδρομή ελέγχου της πράξης. 

(vi) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ,  

σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιεί διασύνδεση 

των Πληροφοριακών  Συστημάτων του με το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ  για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον 

απαιτείται. 

(vii) Να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του 

στην παρακολούθηση των δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης. 

(viii) Για πράξεις ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε του φορέα του είτε να έχει 

πρόσβαση σε άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταβίβασης 

δεδομένων συμμετεχόντων (microdata), όπου απαιτείται, προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια 

και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και αφετέρου η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με 

τα εν λόγω στοιχεία. 

Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη για  την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των 

δεικτών και των δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) και στις περιπτώσεις που η 

συλλογή τους διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δομές φροντίδας παιδιών κα). 

3.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

(i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό 

έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου 

αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα 

εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους. 

(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που 

αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή στον 

Ενδιάμεσο Φορέα, μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών. 

(iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. και 

στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης 

α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων 

πόρων. 

β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων για τα έργα 

που παράγουν έσοδα, εφόσον για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων εφαρμόζεται η εν λόγω 

μέθοδος. 

Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισμός των καθαρών εσόδων του βασίζεται στη μέθοδο 
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του κατ’ αποκοπή ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει κάποια προσαρμογή στο ποσοστό 

χρηματοδότησης της πράξης στην τελική αίτηση πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος. 

Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ των προτέρων εκτίμηση των 

εσόδων, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης για 

περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωσή της έως την προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης 

ολοκλήρωσης του ΕΠ, αναλόγως με το ποια χρονική στιγμή προηγείται. 

Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άμεσα έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της, τα οποία 

ωστόσο δεν ελήφθησαν υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιμη δαπάνη της πράξης 

μειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που παρήχθησαν άμεσα κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, το 

αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος. 

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ 

(i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο 

δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, 

στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης 

και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην 

έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας 

οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

(i) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 

και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της 

πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική 

επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της 

τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης. 

(ii) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 

1303/2013 και ειδικότερα: 

α)  Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή 

κατασκευών σε ορατό σημείο από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, 

κατά τη φάση υλοποίησής τους. 

β)  Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό 

από το κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς 

φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ. 

Οι αναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

που καθορίζονται στον 821/2014, αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα 

της ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση, και το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο. 

γ)  Να λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη 

περιγραφή, ανάλογης με το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη 

χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση. 

δ)  Να τοποθετεί αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην 

http://www.espa.gr/
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υποχρέωση πινακίδων ή πλακών. 

ε)  Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά 

περίπτωση από το ΕΤΠΑ ή Ταμείο Συνοχής, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το 

ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και την υλοποίησή της στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω 

ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την 

υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό. 

στ)  Να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για 

την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενημερωμένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που 

παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ και τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά 

στην υλοποίηση μιας πράξης και το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους συμμετέχοντες, 

συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχής ή άλλων πιστοποιητικών, περιλαμβάνει 

δήλωση ότι η πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ. 

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

(i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως 

την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα 

δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών ή 

τριών (3) ετών, στην περίπτωση πράξεων επιλέξιμης δαπάνης που δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, από 

την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική 

δαπάνη Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή 

επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, 

περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν 

μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. 

(ii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της 

πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 

(iii) Να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωμα της 

συνεισφοράς των Ταμείων: 

α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την τελική 

πληρωμή ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να μην 

επέλθει: 

 παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος 

 αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή 

δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα 

 ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα 

μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους. 

β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή 

καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη.  

Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, με 

διοικητικές ή και επιτόπιες επαληθεύσεις από την Δ.Α. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των 

μακροχρονίων δεσμεύσεων μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά 

αυτόν τον φορέα) 
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7. Ειδικοί Όροι 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ/ΠΑΝ 

 1.     Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. για την 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα φυσικά πρόσωπα πριν την έκδοσή της, καθώς και για 

οποιαδήποτε σημαντική τροποποίησή της. 

 2.     Αφορά τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ για τις οποίες απαιτείται η συλλογή 

δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) μέσω των ερωτηματολογίων που καλούνται να 

συμπληρώσουν οι ωφελούμενοι συμμετέχοντες κατά την είσοδο και έξοδό τους από τις πράξεις. Οι δικαιούχοι 

των εν λόγω πράξεων, πέραν των γενικών υποχρεώσεων δικαιούχων (Παράρτημα Ι), αναλαμβάνουν επιπλέον 

την τήρηση των παρακάτω υποχρεώσεων: 

 Α. Χρονικό Πλαίσιο υποβολής στοιχείων στο ΟΠΣ: Να υποβάλουν στο ΟΠΣ το σύνολο όλων των 

συλλεχθέντων απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου για κάθε ωφελούμενο συμμετέχοντα, το αργότερο 

εντός 3 μηνών από την είσοδο και έξοδο των συμμετεχόντων, αντίστοιχα. Να υποβάλλουν το Δελτίο Δήλωσης 

Επίτευξης Δεικτών Πράξης σε ετήσια βάση (31 Ιανουαρίου έκαστου έτους). 

 Β. Συλλογή δεδομένων 

 i. Να εξασφαλίσουν ότι οι συμμετέχοντες ενημερώνονται σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους σε 

ό,τι αφορά την απαιτούμενη ορθή συμπλήρωση του συνημμένου ερωτηματολογίου/ απογραφικού δελτίου και 

ειδικότερα για τους σκοπούς για τους οποίους τηρούνται τα δεδομένα τους, καθώς και για τις ρυθμίσεις που 

εφαρμόζονται για την προστασία τους από τους φορείς που τα επεξεργάζονται. 

ii. Να εξασφαλίσουν ότι κάθε ωφελούμενος συμπλήρωσε απογραφικό δελτίο εισόδου, κατά την έναρξη 

συμμετοχής του (είσοδο) στην πράξη και απογραφικό δελτίο εξόδου κατά την έξοδό του από αυτήν. Ως είσοδος 

στην πράξη (έναρξη συμμετοχής) ορίζεται η πρώτη ημέρα συμμετοχής στην κατάρτιση. Ως έξοδος από την 

πράξη (ολοκλήρωση/λήξη της συμμετοχής) ορίζεται η τελευταία ημέρα συμμετοχής στην πρακτική άσκηση. Η 

συλλογή των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου (συμπληρωμένα ερωτηματολόγια) σε ηλεκτρονική 

μορφή διενεργείται με ευθύνη του Δικαιούχου. 

   iii. Να προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίζεται η 

συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων με πληρότητα και εγκυρότητα σε όλα τα πεδία, πριν την υποβολή τους 

στο ΟΠΣ. 

  iv. Να διατηρούν τα δεδομένα/απογραφικά δελτία για διάστημα δύο (2) ετών από την 31 Δεκεμβρίου που 

ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης 

πράξης.  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

«Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και 

οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης, στον κλάδου ΤΠΕ»  

ΕΝΤΥΠΟ Ι – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

 

Αγαπητέ κύριε/ κυρία, 

 

Συνημμένα θα βρείτε ερωτηματολόγιο που αφορά στο πρόγραμμα «Προώθηση στην Απασχόληση 

Άνεργων ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής 

κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης, στον κλάδου ΤΠΕ» το οποίο παρακολουθείτε.  

 

Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), 

είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για όλους τους ωφελούμενους γι’ αυτό παρακαλούμε για τη 

συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία.  

 

Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες [Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

Υπολογιστών & Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ)] 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 άρθρο 14 παρ 10 σημ.1, 2 και 3 του Ν. 4403/2016 για την προστασία του 

ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων  

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση/συνεργασία σας. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και 

οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης, στον κλάδου ΤΠΕ»  

 

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία: 

 

1. ΕΠΩΝΥΜΟ:   

2. ΟΝΟΜΑ:    

3. ΑΜΚΑ:  

4. ΑΦΜ:  

5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: (Συμπληρώνεται από ΟΑΕΔ) 

6. ΑΛΛΟ ID:  

7.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  

8. ΦΥΛΟ:  

9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 

(Επεξήγηση : Πρέπει να δηλώνεται η διεύθυνση στην 

οποία κατοικεί ο συμμετέχων κατά την ημερομηνία 

που εισέρχεται στη δράση. Αν πρόκειται για άτομο που 

έχει περισσότερες από μία κατοικίες (π.χ. φοιτητές 

που προσωρινά διαμένουν στον τόπο των σπουδών 

τους), καταγράφεται η διεύθυνση που είναι επίσημα 

δηλωθείσα στη Διοίκηση). 

 

10. Τ.Κ. :  

11. ΔΗΜΟΣ:  

12. ΤΗΛ.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

13. E-mail:   

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΔΟΔΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ: 
(Ημερομηνία έναρξης διοικητικής πράξης, 

πχ. σύμβαση) 

 

Παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις σημειώνοντας ένα x.  

Όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου θα πρέπει να απαντηθούν σύμφωνα με ό,τι ίσχυε κατά την είσοδό σας 

στο πρόγραμμα, δηλ. κατά την ημερομηνία που ξεκινήσατε το πρόγραμμα. Συνεπώς όλα τα δεδομένα σας 

για την ηλικία σας, την εργασιακή σας κατάσταση, το εκπαιδευτικό σας επίπεδο, το είδος του νοικοκυριού στο 

οποίο διαμένετε και την κοινωνική ομάδα στην οποία ενδεχομένως ανήκετε, θα πρέπει να απαντηθούν σύμφωνα με 

τα χαρακτηριστικά και την κατάσταση που είχατε την ημέρα που εισήλθατε/ξεκινήσατε το πρόγραμμα.  
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   ΝΑΙ ΟΧΙ 

Α.  ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ   

Α1 

Είμαι εγγεγραμμένος/η άνεργος/η στον ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε ισχύ 

(συμπεριλαμβάνονται και οι εποχικά εργαζόμενοι για το διάστημα που δεν 

εργάζονται) 

  

Α1.1 

Είμαι 25 ετών και άνω και εγγεγραμμένος/η άνεργος/η στον ΟΑΕΔ με 

κάρτα ανεργίας σε ισχύ και διάστημα ανεργίας πάνω από δώδεκα (12) 

συνεχείς μήνες ; (>12 μήνες) 

  

Α1.2 

Είμαι κάτω των 25 ετών και εγγεγραμμένος/η άνεργος/η στον ΟΑΕΔ με 

κάρτα ανεργίας σε ισχύ και διάστημα ανεργίας πάνω από έξι (6) συνεχείς 

μήνες; (> 6 μήνες) 

  

Α2 Είμαι εργαζόμενος/νη ή αυτοαπασχολούμενος/νη   

Α2.1 Απασχολούμαι στον ιδιωτικό τομέα   

Α2.1.1 
Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου 

χρόνου 
  

Α2.1.2 
Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και 

ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση) 
  

Α2.1.3 
Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και αορίστου 

χρόνου 
  

Α2.1.4 
Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και ορισμένου 

χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση) 
  

Α2.1.5 Απασχολούμαι με εκ περιτροπής απασχόληση   

Α2.1.6 Απασχολούμαι αμειβόμενος/η με εργόσημο   

Α2.2 Απασχολούμαι στο δημόσιο τομέα (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ)   

Α2.2.1 Απασχολούμενος με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου   

Α2.2.2 Απασχολούμαι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου   

Α2.2.3 Απασχολούμαι ως Μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος   

Α2.3 

Είμαι αυτοαπασχολούμενος/η 

(Επεξήγηση : α) όσοι έχουν δική τους επιχείρηση ανεξαρτήτως από το εάν έχουν ή δεν έχουν 

πωλήσεις, παρεχόμενες υπηρεσίες ή κέρδη (περιλαμβάνονται δηλ. και οι ελεύθεροι επαγγελματίες 

που δεν ασκούν δραστηριότητα), β) άτομα που βρίσκονται σε φάση έναρξης επαγγέλματος (π.χ 

έχουν παραγγείλει ή αγοράσει εξοπλισμό) και γ) όσοι εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση και 

αμείβονται ή όσοι εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση και δεν αμείβονται αλλά ζουν μαζί στο 

ίδιο νοικοκυριό – δηλ. συμβοηθούντα μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων) 

  

Α2.4 Σχέση εργασίας (άλλη) που δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω   
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   ΝΑΙ ΟΧΙ 

Α3 

Δεν ανήκω σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες (Δεν είμαι ούτε 

εγγεγραμμένος άνεργος στον ΟΑΕΔ ούτε  

εργαζόμενος/αυτοαπασχολούμενος) 

  

Α3.1 
Δεν είμαι εγγεγραμμένος/νη στον ΟΑΕΔ, ούτε εργάζομαι, αλλά αναζητώ 

εργασία και είμαι άμεσα διαθέσιμος να εργαστώ 
  

Α3.1.1 
Είμαι 25 ετών και άνω και πριν την είσοδό μου στο πρόγραμμα 

αναζητούσα εργασία πάνω από δώδεκα (12) συνεχείς μήνες (>12 μήνες) 
  

Α3.1.2 
Είμαι κάτω των 25 ετών και πριν την είσοδό μου στο πρόγραμμα 

αναζητούσα εργασία πάνω από έξι (6) συνεχείς μήνες (>6 μήνες) 
  

Α3.2 Δεν εργάζομαι, δεν είμαι εγγεγραμμένος άνεργος, δεν αναζητώ εργασία   

Β.  ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ   

Β 

Συμμετέχετε σε κάποιο (άλλο) πρόγραμμα κατάρτισης ή 

εκπαίδευσης ή δια βίου μάθησης, επιδοτούμενο ή μη;  

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

εκπαίδευσης ή δια βίου μάθησης τη χρονική στιγμή κατά την είσοδό σας σε αυτή την πράξη του 

ΕΚΤ . 

Επεξήγηση 2: η συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης ή δια βίου μάθησης εννοεί 

μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων των. συμμετεχόντων σε 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, σπουδαστές σε Σχολές 

Επαγγελματικής Κατάρτισης που παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους της 

υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, σπουδαστές και πρακτικά ασκούμενους σε Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, συμμετέχοντες σε προγράμματα Κέντρων Δια Βίου Μάθησης που 

παρέχουν συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, γενική εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματικό 

προσανατολισμό και δια βίου συμβουλευτική, σπουδαστές Κολλεγίων, σπουδαστές και πρακτικά 

ασκούμενους Σχολών που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Πολιτισμού, Ναυτιλίας, Τουρισμού κλπ, 

φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης) 

  

Β1 

Mαθητής/τρια πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό, 

Γυμνάσιο, Λύκειο. Συμπεριλαμβάνονται και τα Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας) 

  

Β2 

Σπουδαστής/τρια σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ή σε ΙΕΚ ή σε 

Κολλέγιο ή σε Σχολές που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία εκτός του 

Υπουργείου Παιδείας, όπως π.χ. η Ναυτική Ακαδημία, Τουριστικές Σχολές 

κλπ 

  

Β3 
Συμμετέχων/ουσα σε κάποιο πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης (π.χ ΚΕΚ) 
  

Β4 Είμαι Φοιτητής/τρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης   

Β5 

Συμμετέχω σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με αμοιβή (ως φοιτητής 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σπουδαστής ΙΕΚ, τουριστικών σχολών, 

Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κτλ) 

  

Β6 Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια ή υποψήφιος Διδάκτωρ   
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   ΝΑΙ ΟΧΙ 

Γ.  ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ   

 
Σημειώστε σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε (την κατηγορία που 

αντιστοιχεί στο ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε): 
  

Γ1 Δεν έχω αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο   

Γ2 Απόφοιτος/η Δημοτικού Σχολείου   

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

Γ4 Απόφοιτος/η Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού)   

Γ5 
Απόφοιτος/η ΙΕΚ ή ιδιωτικού Κολλεγίου ή Σχολών που εποπτεύονται από 

άλλα Υπουργεία (Τουριστικές Σχολές, Ναυτική Ακαδημία, κλπ)   
  

Γ6 Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ   

Γ7 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος   

Δ.  ΕΙΔΙΚΕΣ Η ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ1   

Δ4 
Έχει γεννηθεί ένας ή και οι δύο γονείς σας στο εξωτερικό (σε οποιαδήποτε 

χώρα, εντός ή εκτός της ΕΕ); 
  

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε εάν ανήκετε σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ειδικές 

ή ευάλωτες κοινωνικές ομάδες: (εάν ανήκετε σε περισσότερες από μία κατηγορίες, 

παρακαλούμε συμπληρώστε αντίστοιχα) 

  

Δ5 Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης 

 

  

Δ6 Ρομά  

(Επεξήγηση: Τσιγγάνοι που ομιλούν τη γλώσσα Ρομανί, διαβιούν εντός των γεωγραφικών ορίων της 

ελληνικής επικράτειας και είναι πολίτες της Ε.Ε.) 

  

Δ7 

Mετανάστες  

(Επεξήγηση : Mετανάστης είναι ο αλλοδαπός που διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα, για διάστημα άνω 

του έτους με άδεια διαμονής που του παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και τα μέλη 

της οικογένειάς του, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, που διαμένουν στην Ελλάδα με άδεια διαμονής ως 

συντηρούμενα μέλη) 

  

Δ8 

Πρόσφυγες /Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας / Αιτούντες άσυλο ή 

αιτούντες διεθνή προστασία / ασυνόδευτοι ανήλικοι 

(Eπεξήγηση : Πρόσφυγες είναι οι Αλλοδαποί ή ανιθαγενείς που τους έχει χορηγηθεί από την 

αρμόδια ελληνική αρχή καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας, δηλ. 

αντίστοιχη άδεια διαμονής. Αιτούντες άσυλο ή αιτούντες διεθνή προστασία: Αλλοδαποί ή 

ανιθαγενείς που τους έχει δοθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή «δελτίο αιτήσαντος άσυλο 

αλλοδαπού» ή ««δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία» Ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι τα πρόσωπα 

ηλικίας κάτω των 18 ετών, τα οποία φθάνουν στην Ελλάδα, χωρίς να συνοδεύονται από ενήλικα 

υπεύθυνο για τη φροντίδα τους, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή πρακτική και για όσο 

χρόνο κανένας υπεύθυνος ενήλικας δεν ασκεί στην πράξη την επιμέλειά τους ή οι ανήλικοι που 

  

                                                           
1
 Αν κάποιος ωφελούμενος ανήκει σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες και έχει προκριθεί / ωφελείται λόγω αυτής της ιδιότητας 

ο δείκτης θα πρέπει να προσυμπληρωθεί. 
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   ΝΑΙ ΟΧΙ 

εγκαταλείπονται ασυνόδευτοι μετά την είσοδό τους στην Ελλάδα.) 

Δ9 

Απεξαρτημένα άτομα / άτομα υπό απεξάρτηση 

(Επεξήγηση: Τα άτομα πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, που έχουν ολοκληρώσει με 

επιτυχία εγκεκριμένο κατά νόμο θεραπευτικό πρόγραμμα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης) 

  

Δ10 

Φυλακισμένοι / Αποφυλακισμένοι / Ανήλικοι Παραβάτες 

(Επεξήγηση Φυλακισμένοι : τα άτομα που εκτίουν ποινές ή μέτρα που συνεπάγονται στέρηση της 

ελευθερίας τους σύμφωνα με απόφαση ποινικής δικαστικής αρχής. Οι αποφυλακισμένοι είναι τα 

άτομα που έχουν αποφυλακιστήριο. Ανήλικοι παραβάτες θεωρούνται όσοι ανήκουν στην ηλικιακή 

ομάδα 13-18 ετών και τους έχουν επιβληθεί από τα Δικαστήρια ανηλίκων αναμορφωτικά ή 

θεραπευτικά μέτρα ή, για την ηλικιακή ομάδα 15-18 ετών, το μέτρο του ποινικού σωφρονισμού. 

Συμπεριλαμβάνονται και περιπτώσεις επιβολής αναμορφωτικών μέτρων από Ανακριτή ή 

Εισαγγελέα, όταν αυτός απέχει από την άσκηση ποινικής δίωξης, καθώς και περιπτώσεις 

εισαγωγής ανηλίκων σε ίδρυμα ) 

  

Δ11 

Άτομα με Αναπηρία με πιστοποίηση από το Κέντρο Πιστοποίησης 

Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) 

(Επεξήγηση : Σύμφωνα με το Ν.4331/2015, το ΚΕ.Π.Α. εξασφαλίζει ενιαία υγειονομική κρίση για τον 

καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται 

πιστοποίηση της αναπηρίας) 

  

Δ12 
Άτομα με αναπηρία χωρίς πιστοποίηση από το Κέντρο Πιστοποίησης 

Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) 
  

Δ13 

Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση  

(Επεξήγηση Tα άτομα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, τα οποία στερούνται πρόσβασης ή έχουν 

επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που πληροί τις 

αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και 

ηλεκτροδότησης. Συμπεριλαμβάνονται ιδίως αυτοί που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες, αυτοί που 

φιλοξενούνται από ανάγκη προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που 

διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα . Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι γυναίκες που φιλοξενούνται 

σε ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας και οι ενήλικες που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής 

Προστασίας και οι οποίοι δεν σπουδάζουν) 

  

Δ14 

Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης 

(Επεξήγηση Τα άτομα που λαμβάνουν το εν λόγω εισόδημα στη βάση των όρων και προϋποθέσεων 

εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας [Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α), Κ.Υ.Α. Δ3οικ.30299/2377/2016 

(ΦΕΚ 2089 Β)] 

  

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

  

ΑΔΑ: 9369465ΧΙ8-ΓΜΩ



 
 Ευρωπαϊκή Ένωση       

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
Κωδικός ΟΠΣ: 5037525 (Κωδ. Απόφασης:7338) Σελίδα 20 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

«Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και 

οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης, στον κλάδου ΤΠΕ»  

ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ – ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Αγαπητέ κύριε/ κυρία, 

 

Συνημμένα θα βρείτε ερωτηματολόγιο που αφορά στο πρόγραμμα «Προώθηση στην Απασχόληση 

Άνεργων ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω 

κατάρτισης, στον κλάδου ΤΠΕ» το οποίο παρακολουθείτε.  

 

Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), 

είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για όλους τους ωφελούμενους γι’ αυτό παρακαλούμε για τη 

συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία.  

 

Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες [Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

Υπολογιστών & Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ)] 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 άρθρο 14 παρ 10 σημ.1, 2 και 3 του Ν. 4403/2016 για την προστασία του 

ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων. 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση/συνεργασία σας. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και 

οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης, στον κλάδου ΤΠΕ»  

 

 

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία: 

 

1. ΕΠΩΝΥΜΟ:   

2. ΟΝΟΜΑ:    

3. ΑΜΚΑ:  

4. ΑΦΜ:  

5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: (συμπληρώνεται από ΟΑΕΔ) 

6. ΑΛΛΟ ID:  

7.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  

8. ΦΥΛΟ:  

9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:  

10. Τ.Κ. :  

11. ΔΗΜΟΣ:  

12. ΤΗΛ.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

13. E-mail:   

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ: 
(Ημερομηνία λήξης διοικητικής πράξης, πχ 

λήξη ή λύση της σύμβασης) 

 

Παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις σημειώνοντας ένα x.  

Όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου θα πρέπει να απαντηθούν σύμφωνα με ό,τι ίσχυε κατά την έξοδο σας 

από το πρόγραμμα, δηλ. κατά την ημερομηνία που τελειώσατε το πρόγραμμα (και σε διάστημα έως 

τέσσερεις (4) εβδομάδες από τη λήξη του προγράμματος). Συνεπώς όλα τα δεδομένα σας για την ηλικία 

σας, την εργασιακή σας κατάσταση, το εκπαιδευτικό σας επίπεδο, το είδος του νοικοκυριού στο οποίο διαμένετε και 

την κοινωνική ομάδα στην οποία ενδεχομένως ανήκετε, θα πρέπει να απαντηθούν σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά 

και την κατάσταση που είχατε την ημέρα που εξήλθατε από το πρόγραμμα.  
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  ΝΑΙ ΟΧΙ 

Α.  ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ   

Α1 

Είμαι εγγεγραμμένος/η άνεργος/η στον ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε 

ισχύ (συμπεριλαμβάνονται και οι εποχικά εργαζόμενοι για το 

διάστημα που δεν εργάζονται). 

  

Α2 Είμαι εργαζόμενος/νη ή αυτοαπασχολούμενος/νη   

Α2.0 
Αν έχετε απαντήσει ΝΑΙ στην ερώτηση Α2, η θέση απασχόλησης που 

κατέχετε συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο προγράμματος του ΕΣΠΑ? 
  

Α2.1 Απασχολούμαι στον ιδιωτικό τομέα   

Α2.1.1 
Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και 

αορίστου χρόνου 
  

Α2.1.2 
Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και 

ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση) 
  

Α2.1.3 
Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και 

αορίστου χρόνου 
  

Α2.1.4 
Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και 

ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση) 
  

Α2.1.5 Απασχολούμαι με εκ περιτροπής απασχόληση   

Α2.1.6 Απασχολούμαι αμειβόμενος/η με εργόσημο   

Α2.2 Απασχολούμαι στο δημόσιο τομέα (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ)   

Α2.2.1 Απασχολούμενος με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου   

Α2.2.2 Απασχολούμαι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου   

Α2.2.3 Απασχολούμαι ως Μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος   

Α2.3 

Είμαι αυτοαπασχολούμενος/η 

(Επεξήγηση: α) όσοι έχουν δική τους επιχείρηση ανεξαρτήτως από το εάν έχουν ή δεν έχουν 

πωλήσεις, παρεχόμενες υπηρεσίες ή κέρδη (περιλαμβάνονται δηλ. και οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες που δεν ασκούν δραστηριότητα), β) άτομα που βρίσκονται σε φάση έναρξης 

επαγγέλματος (π.χ έχουν παραγγείλει ή αγοράσει εξοπλισμό) και γ) όσοι εργάζονται σε 

οικογενειακή επιχείρηση και αμείβονται ή όσοι εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση και 

δεν αμείβονται αλλά ζουν μαζί στο ίδιο νοικοκυριό – δηλ. συμβοηθούντα μέλη 

οικογενειακών επιχειρήσεων) 

  

Α2.4 Σχέση εργασίας (άλλη) που δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω   

Α3 

Δεν ανήκω σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες (Δεν είμαι ούτε 

εγγεγραμμένος άνεργος στον ΟΑΕΔ ούτε 

εργαζόμενος/αυτοαπασχολούμενος) 
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  ΝΑΙ ΟΧΙ 

Α3.1 
Δεν είμαι εγγεγραμμένος/νη στον ΟΑΕΔ, ούτε εργάζομαι, αλλά 

αναζητώ εργασία και είμαι άμεσα διαθέσιμος να εργαστώ 
  

Α3.2 
Δεν εργάζομαι, δεν είμαι εγγεγραμμένος άνεργος , δεν αναζητώ 

εργασία 
  

Β.  ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ   

Β 

Συμμετέχετε σε κάποιο (άλλο) πρόγραμμα κατάρτισης ή 

εκπαίδευσης ή δια βίου μάθησης, επιδοτούμενο ή μη; Αν ναι 

σημειώστε σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε: 

(Επεξήγηση 1 :Στο απογραφικό Δελτίο ΕΞΟΔΟΥ η ερώτηση αφορά τη συμμετοχή σας σε 

κάποιο (άλλο) πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης ή δια βίου μάθησης τη χρονική στιγμή 

μετά την έξοδό σας/λήξη συμμετοχής σας από αυτή την πράξη του ΕΚΤ και έως και 1 μήνα (4 

εβδομάδες) μετά.  

Επεξήγηση 2: η συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης ή δια βίου μάθησης 

εννοεί μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων των 

συμμετεχόντων σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, 

σπουδαστές σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης που παρέχουν αρχική επαγγελματική 

κατάρτιση στους απόφοιτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, σπουδαστές και 

πρακτικά ασκούμενους σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, συμμετέχοντες σε 

προγράμματα Κέντρων Δια Βίου Μάθησης που παρέχουν συνεχιζόμενη επαγγελματική 

κατάρτιση, γενική εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματικό προσανατολισμό και δια βίου 

συμβουλευτική, σπουδαστές Κολλεγίων, σπουδαστές και πρακτικά ασκούμενους Σχολών 

που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Πολιτισμού, Ναυτιλίας, Τουρισμού κλπ, φοιτητές 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης) 

  

B0 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή δια βίου μάθησης στο 

οποίο συμμετέχετε, συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο προγράμματος 

του ΕΣΠΑ? 

(Επεξήγηση : Nα απαντηθεί από όσους έχουν απαντήσει ΝΑΙ σε κάποια από τις ερωτήσεις 

Β1- Β6) 

  

B1 

Mαθητής/τρια πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο. Συμπεριλαμβάνονται και τα Σχολεία 

Δεύτερης Ευκαιρίας) 

  

B2 

Σπουδαστής/τρια σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ή σε ΙΕΚ ή 

σε Κολλέγιο ή σε Σχολές που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία 

εκτός του Υπουργείου Παιδείας, όπως π.χ. η Ναυτική Ακαδημία, 

Τουριστικές Σχολές κλπ 

  

Β3 
Συμμετέχων/ουσα σε κάποιο πρόγραμμα συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης (π.χ ΚΕΚ) 
  

Β4 Είμαι Φοιτητής/τρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης   

Β5 

Συμμετέχω σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με αμοιβή (ως 

φοιτητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σπουδαστής ΙΕΚ, τουριστικών 

σχολών, Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κτλ)   

  

B6 Μεταπτυχιακός Φοιτητής ή υποψήφιος Διδάκτωρ   

Ε.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ   

ΑΔΑ: 9369465ΧΙ8-ΓΜΩ



 
 Ευρωπαϊκή Ένωση       

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
Κωδικός ΟΠΣ: 5037525 (Κωδ. Απόφασης:7338) Σελίδα 24 

 

  ΝΑΙ ΟΧΙ 

Ε 

Αποκτήθηκε εξειδίκευση μετά την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα 

(πιστοποιητικό, δίπλωμα, πτυχίο κοκ);  

Θα συμπληρώνεται με ευθύνη του Δικαιούχου και θα λογίζεται ως «ΝΑΙ» στην περίπτωση 

που η ημερομηνία εξέτασης από την αρμόδια Επιτροπή είναι μικρότερη ή ίση από ένα (01) 

μήνα μετά την ημερομηνία αποναυτολόγησης και είναι θετική, ενώ ως «ΟΧΙ» σε 

οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. 

  

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
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