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 «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών 

επιδομάτων» 

 

 

  στο πλαίσιο της Πράξης 
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του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Η Ένωση Εταιρειών «UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΡΕΙΣΜΑ – ΙΡΙΣ»,  δυνάμει της από 02/09/22 σύμβασης 

(ΑΔΑΜ 22SYMV011210362 2022-09-08) μεταξύ αυτής και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας, έχει αναλάβει την υλοποίηση της Υπηρεσίας με τίτλο  «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, 

Πιστοποίηση και Καταβολή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων» στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων, 

ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων» με κωδικό ΜΙS 5150452, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ 

ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020.  

Φορέας υλοποίησης της πράξης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης της ΠΔΕ.  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του 

Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» σε συνέχεια της πρόσκλησης 9.i.1.2-a (Α/Α ΟΠΣ 4914, Έκδοση 3/0).  

Το σύνολο των ενεργειών της Έργου (Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών 

επιδομάτων) θα υλοποιηθούν σύμφωνα με:  

 -Την με Α.Π. 79732/27.07.2020 (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΠ-ΘΞΔ) εγκύκλιο 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. 

- To με Α.Π. 102768/1.10.2020 (ΑΔΑ:60Ψ746ΜΤΛΡ-ΨΓΚ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 

Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ  
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1. Αντικείμενο της Πράξης 

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης γνώσεων 

και δεξιοτήτων σε χίλιους (1.000) ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο της Δ.Υ.Π.Α., από την  Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα από τις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. 

Η κατανομή των ωφελούμενων ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στο παρακάτω Πίνακα σύμφωνα 

με το Μηχανισμό Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας – ΟΑΕΔ (Ιούλιος 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βασικός σκοπός είναι η υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης των προσόντων και απόκτησης επαγγελματικής 

εμπειρίας ανέργων, με ιδιαίτερη έμφαση σε μακροχρόνια άνεργους.  

Ειδικότερα:  

α) η συμπλήρωση των αποκτηθέντων γνώσεων και των δεξιοτήτων των ωφελούμενων, σύμφωνα με 

πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, ώστε να οδηγούν σε πιστοποίηση και απόκτηση προσόντων, β) 

η ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης των ωφελούμενων και γ) η αύξηση της απασχολησιμότητας τους, 

η προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και η διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των ανέργων. 

 

2. Περιεχόμενο Πράξης:  

 

2.1 Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής μέσω ατομικών συνεδριών (1συνεδρία ανά 

ωφελούμενο),  διάρκειας τουλάχιστον 50 λεπτών, που θα έχει ως αντικείμενο τη βέλτιστη σύγκλιση των 

εκπαιδευτικών αναγκών του ωφελούμενου με τα αντικείμενα κατάρτισης. 

 

2.2. Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προς τους ωφελούμενους , 400 ωρών , 

οι οποίες κατανέμονται σε : 

▪ 320 ώρες θεωρητική κατάρτιση 

▪ 80 ώρες Πρακτική Άσκηση 

Α/Α Περιφερειακή Ενότητα Σύνολο ανέργων ωφελούμενων 

1 Αχαΐας 500 

2 Αιτωλοακαρνανίας 300 

3 Ηλείας 200 

ΣΥΝΟΛΟ 1.000 
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Τα αντικείμενα κατάρτισης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να επιλέξει είναι:  

 

Τίτλοι Προγραμμάτων  Κατάρτισης – Πιστοποίησης                               Σύνολο ωρών Κατάρτισης 

Α/Α Τίτλος Θεωρητικής  Πρακτικής 

1 Στέλεχος Εστίασης – Διοίκησης Μονάδων Εστίασης 320 80 

2 Υπάλληλος Μαγειρικής – Εστιατορικής Τέχνης 320 80 

3 Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης 320 80 

4 Πωλητής Λιανικής 320 80 

5 Πωλητής – Στέλεχος Εξαγωγικού Διεθνούς Εμπορίου 320 80 

6 Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προώθησης Εταιρικής 

Παρουσίας – Social Media Marketing 
320 80 

7 Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)  320 80 

 

Ο κάθε ωφελούμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε ένα (1) πρόγραμμα κατάρτισης. 

 

 Η υλοποίηση της ενέργειας Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση δύναται να πραγματοποιηθεί :  

• 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)  

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

 

Η Πρακτική Άσκηση αφορά στην τοποθέτηση του ωφελούμενου σε θέση πρακτικής άσκησης που παρέχει  

συνεργαζόμενη επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, σε θέσεις απασχόλησης που εξυπηρετούν και ενισχύουν 

άμεσα ή έμμεσα το αντικείμενο του προγράμματος που έχουν ενταχθεί. Δύναται η υλοποίηση της 

πρακτικής άσκησης να πραγματοποιηθεί στη δομή  του παρόχου κατάρτισης. Στην περίπτωση αυτή 

αξιοποιούνται τεχνικές όπως μελέτες περίπτωσης (case studies), παιχνίδια ρόλων (role playing) ή 

προσομοιώσεις πραγματικών επαγγελματικών περιστάσεων, εκπόνηση εργασιών (project- based learning), 

ομαδοσυνεργατική μάθηση και άλλες ενεργητικές παιδαγωγικές τεχνικές, κατάλληλες για ενηλίκους. 

 

2.3. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων, μετά την ολοκλήρωση της 

κατάρτισης, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 

ISO/ IEC 17024 ή άλλο ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ.  
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2.4  Καταβολή Εκπαιδευτικού Επιδόματος ύψους πέντε ευρώ (5€) μικτά ανά ώρα κατάρτισης και ανά ώρα 

πρακτικής άσκησης ( συμπεριλαμβάνει τις ασφαλιστικές εισφορές και κάθε νόμιμη κράτηση) σε κάθε 

καταρτιζόμενο που έχει ολοκληρώσει: 

✓ Τη συνεδρία  Επαγγελματικής Συμβουλευτικής,  

✓ Το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στο οποίο συμμετέχει 

(θεωρητική και πρακτική ) 

✓ Τη διαδικασία πιστοποίησης. 

Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο: 

 Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 € (αφαιρουμένων των ασφαλιστικών 

εισφορών και λοιπών κρατήσεων.) 

Ώρες πρακτικής άσκησης x 5€/ ώρα( αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων).  

(Συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι : 400 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 2.000,00 €).  

 

 

3. Όροι υλοποίησης του Προγράμματος – Υποχρεώσεις ωφελούμενων  

✓ Η συμμετοχή των καταρτιζομένων στο σύνολο των Ενεργειών είναι υποχρεωτική. 

✓ Το σύνολο των καταρτιζόμενων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει στην προγραμματιζόμενη 

εξέταση για την πιστοποίηση, εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης του τμήματος 

κατάρτισης, με δυνατότητα επανεξέτασης για όσους δεν μπορέσουν να συμμετάσχουν στην 

αρχικώς προγραμματισμένη εξέταση ή αποτύχουν σε αυτή. Η διαδικασία πιστοποίησης είναι χωρίς 

κόστος για τους καταρτιζόμενους (εξέταση και επανεξέταση εφόσον απαιτηθεί).  

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

ικανοποιεί τις απαιτήσεις που θέτει το κάθε Σχήμα Πιστοποίησης (τυπικά προσόντα, επαγγελματική 

εμπειρία, τεχνική εκπαίδευση, κ.α.) θα χορηγείται το αντίστοιχο Πιστοποιητικό από τον 
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συνεργαζόμενο με τον Ανάδοχο, Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων.  

✓ Για όλα τα προγράμματα επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων σε ποσοστό 10% επί της 

συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος κατάρτισης, ανεξάρτητα από τη μέθοδο 

υλοποίηση του κάθε προγράμματος.  

✓ Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι 

άτομα με αναπηρίες, άτομα τα οποία κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν 

αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, εγκυμονούσες γυναίκες και γυναίκες που 

διανύουν περίοδο λοχείας,  το ποσοστό επιτρεπτών απουσιών αυξάνεται στο 20% , μετά από 

αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον φορέα κατάρτισης.  

✓ Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% ή του 20% για ΑΜΕΑ 

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. 

 

 

4. Δικαίωμα Συμμετοχής – Επιλογή Ωφελούμενων 

4.1  Τυπικά κριτήρια Επιλεξιμότητας-Αποκλεισμού (On/Off)  

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι   προϋποθέσεις: 

i. να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με 

κάρτα ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι 

ii. να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα 

πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης 

iii. να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής 

τους 

iv. να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ήτοι να είναι απόφοιτοι Γυμνασίου ή 

Δημοτικού σχολείου για τους απόφοιτους έως το 1980 

v. να διαμένουν εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

Αποκλείονται από το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα όσοι είναι:  

- Εργαζόμενοι,  

- Αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής. 
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4.2   Μοριοδοτούμενα Κριτήρια Επιλογής 

  Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΜΟΡΙΟΔ/ΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

Α.  Ομάδα κριτηρίων: Κοινωνική κατάσταση 

 

Α.1 

Ολοκληρωμένοι μήνες ανεργίας 

(Μέγιστος βαθμός: 133  

μόρια) 

Μέχρι 11 μήνες 

(ο κάθε μήνας)  5 

Από 12 μήνες 

(6 μόρια για κάθε ολοκληρωμένο μήνα 

από τον 12ο και έως και τον 24ο μήνα) 

 

 

6 

 

Α.2 

ΑΜΕΑ 

(Μέγιστος βαθμός :  6 μόρια) 

ΝΑΙ  6 

            ΟΧΙ  0 

Β. Ομάδα κριτηρίων: Εισοδηματικά κριτήρια 

         

   

Β.1 

Συνολικό εισόδημα ατομικό ή 

οικογενειακό (τελευταίου 

οικονομικού έτους για το 

οποίο έχουν υποβληθεί 

δηλώσεις) 

( Μέγιστος βαθμός : 5 μόρια) 

 

0 -   10.000,00 € 

 

 

 

5 

 

    10.000,00 € και άνω 

 

 

0 

Γ.   Ομάδα κριτηρίων: Εκπαιδευτική κατάσταση 

Γ. 1 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο  

(Μέγιστος βαθμός: 6  

μόρια) 

Υποχρεωτική Εκπαίδευση 6 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 5 

Μετα-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 4 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 3 

Μεταπτυχιακός Τίτλος 
 

2 

Διδακτορικός Τίτλος 1 

 

Μέγιστο Σύνολο Βαθμών  (Α1+Α2+Β1+Γ1)                             150 μόρια                                                                          
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Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη 

ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης. 

 

5. Διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων 

5.1  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 ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική 

πλατφόρμα www.katartisou-pde.gr 

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

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας. 

 2. Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο : 

      -     Α.Φ.Μ. ,  

      -     Α.Μ.Κ.Α 

      -     Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου. 

3. Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον «International Bank 

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

4. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr  η οποία θα απευθύνεται στο  

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ/ΠΔΕ) , ότι : 

- δεν είναι μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι  

- τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

5. Βεβαίωση Ανεργίας (την οποία θα εκδώσει από το portal Δ.Υ.Π.Α. με χρήση των κωδικών του) 
6. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου 

ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών της Ελλάδας ή του 

εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ) 

7. Αντίγραφο βεβαίωσης από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ για ένταξη στην κατηγορία ΑΜΕΑ. 

8. Αντίγραφο της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό σημείωμα) του έτους 2021  

 

Ο ωφελούμενος, αφού έχει επιλεγεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλει τα παρακάτω 

δικαιολογητικά, με τα οποία θα αποδεικνύεται η εργασιακή κατάστασή του κατά τη χρονική στιγμή εισόδου 

στο πρόγραμμα, δηλαδή την ημέρα της συνεδρίας συμβουλευτικής : 

1. Βεβαίωση διαστήματος ανεργίας στην οποία φαίνεται η έναρξη της ισχύουσας ανεργίας    

  μέχρι και την ημέρα έκδοσής της, η οποία θα έχει εκδοθεί την ημερομηνία υλοποίησης   

http://www.gov.gr/


 
 

 
  

 

 

 

 

 
 

Σελ. 9 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

  της συμβουλευτικής,( την οποία θα εκδώσει από το portal Δ.Υ.Π.Α. με χρήση των κωδικών του) 

2.Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr (η οποία θα απευθύνεται στο 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ/ΠΔΕ), ότι δεν συμμετέχει 

ταυτόχρονα σε άλλη επιδοτούμενη  δράση κατάρτισης. 

 

6. Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων 

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

ανάρτησης των απαιτούμενων, από την πρόσκληση, δικαιολογητικών, ακολουθεί η διαδικασία ελέγχου 

αυτών, από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής.   

Η διαδικασία ελέγχου και επιλογής, ακολουθεί τα εξής βήματα: 

Βήμα 1: Συλλογή των Αιτήσεων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του έργου 

Βήμα 2: Επεξεργασία – Έλεγχος - Ταξινόμηση Αιτήσεων: 

α ) Έλεγχος Δικαιολογητικών ώστε να επιβεβαιωθούν οι απαντήσεις των ωφελούμενων (στα ανάλογα πεδία 

της ηλεκτρονικής αίτησης στην πλατφόρμα του έργου) τόσο ως προς τα on/off κριτήρια όσο και στα 

βαθμολογούμενα κριτήρια 

β) Συγκρότηση Προσωρινού Πίνακα των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων 

κατά φθίνουσα σειρά με τη Συνολική Βαθμολογία που θα προκύψει για τον καθένα. 

Βήμα 3:  Ανάρτηση προσωρινών Αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα www.katartisou-pde.gr 

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα   υποβολής   ενστάσεων 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα. Οι ενστάσεις 

αποστέλλονται με mail στο contact@katartisou-pde.gr και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής 

Ενστάσεων. Η Επιτροπή Ενστάσεων πρέπει να αποφανθεί αιτιολογημένα επί των ενστάσεων, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας  δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των ενστάσεων. 

Βήμα 4: Ανάρτηση οριστικών Αποτελεσμάτων 

Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.katartisou-pde.gr τα οριστικά 

αποτελέσματα αξιολόγησης (οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων). 

 

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

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

της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. 

 

http://www.gov.gr/
mailto:contact@katartisou-pde.gr
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Η μη συστηματική ανταπόκριση ωφελούμενου σε έγγραφη πρόσκληση του Αναδόχου να συμμετάσχει στις 

ενέργειες του έργου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών, δίνει το δικαίωμα στον Ανάδοχο να 

τον διαγράψει από τους πίνακες των επιλεγέντων και να προβεί στην αντικατάσταση του, από τα διαθέσιμα 

άτομα του πίνακα επιλεγέντων ή/και επιλαχόντων, εφόσον δεν έχει εκκινήσει η κατάρτιση. 

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

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

πρόσκλησης. 

 

 


