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1. Σύνοψη Πρόσκλησης 

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Ρεκτιφιέ Ελλάδος, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό 110 του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-
2020», έχει αναλάβει ως δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και 
Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό περιβάλλον» με κωδικό MIS 5035202 με βάση 
την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1982/397/Α3/06-04-2020 (ΑΔΑ: 6Ξ1Μ46ΜΤΛΡ-ΕΗ8). Η 
Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και 
από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 
 
Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης 
εργαζομένων σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας με στόχο την απόκτηση πρόσθετων 
δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την 
απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την 
επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων 
και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι 1.273 εργαζόμενοι (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) ή εποχικά 
εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από τον κλάδο ή την επιχείρηση 
που απασχολούνται. 

Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το σύνολο των Γεωγραφικών Περιφερειών της Χώρας 
σύμφωνα με τον Πίνακα στην Ενότητα 6 «Κατανομή Ωφελούμενων Ανά Περιφέρεια» της 
παρούσας πρόσκλησης. 

2. Αντικείμενο του Έργου 

Το Έργο αφορά την παροχή στοχευμένων υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και 
πιστοποίησης σε 1.273 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας ανεξάρτητα από τον 
κλάδο ή τομέα απασχόλησης, που θα συμβάλουν στη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησής 
τους στην αγορά εργασίας. 

Συγκεκριμένα οι δράσεις που θα υλοποιηθούν είναι: 

Επαγγελματική Κατάρτιση: Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι οι ωφελούμενοι 
(εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα έχουν 
άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Η κατάρτιση 
περιλαμβάνει τη συμμετοχή εργαζομένων σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης συνολικής διάρκειας 80 ωρών το καθένα, τα οποία διενεργούνται υποχρεωτικά 
εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων / εργαζομένων.  

Οι ενέργειες Κατάρτισης της Πράξης θα υλοποιηθούν με οποιαδήποτε από τις εξής 
εκπαιδευτικές μεθόδους:  

 Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή 
/δια ζώσης (face to face) διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης  
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 Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)  
 Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) κατάρτισης στην τάξη 

  
 
Πιστοποίηση: Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών 
γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση 
της απασχόλησης. Την Πιστοποίηση θα διενεργήσει Φορέας Πιστοποίησης ο οποίος είναι 
διαπιστευμένος σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο ή από τον ΕΟΠΠΕΠ. Η 
πιστοποίηση κατοχυρώνει τα οφέλη του προγράμματος για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι 
αποκτούν αναγνωρίσιμα προσόντα στην αγορά εργασίας. 

3. Επαγγελματική Κατάρτιση 

Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν σχεδιάστηκαν με βάση τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση και τις τάσεις σε Εθνικό και 
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τα δύο προγράμματα έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο στοχεύοντας 
τόσο σε «οριζόντια αντικείμενα» τα οποία είναι απαραίτητα στο σύνολο των εργαζομένων, όσο 
και σε εξειδικευμένα.  
 
Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής: 

Α. Χειριστής εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου 

Β. Ανακατασκευή (ρεκτιφιέ) Κινητήρων και Εξαρτημάτων αυτών 

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 80 ώρες (θεωρητική κατάρτιση), 
πραγματοποιείται εκτός ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων/ εργαζομένων και οδηγεί στην 
πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αναμένεται να αποκτήσουν οι 
συμμετέχοντες στο αντικείμενο του προγράμματος.  

Τα προγράμματα Κατάρτισης, οι θεματικές ενότητες και οι ώρες εκπαίδευσης ανά ενότητα 
περιλαμβάνονται στους πίνακες που ακολουθούν. 
 

Α. Χειριστής εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

        
       Ανάλυση σε υποενότητες 

Διδακτικές 
ώρες 

Υγεία και ασφάλεια 
στην εργασία 

- Γενικοί κανόνες 
- Κανονιστικές/ Νομοθετικές ρυθμίσεις 
- Βασικές προδιαγραφές 

2 

Βασικές αρχές 
εργατικού δικαίου 

- Κύρια χαρακτηριστικά 
- Εργασιακά δικαιώματα 
- Σχέση εξαρτημένης εργασίας 
- Εργατικά ατυχήματα 

2 

Βασικές αρχές 
λειτουργίας των 
Επιχειρήσεων 

- Νομικές μορφές επιχειρήσεων 
- Εταιρική κοινωνική ευθύνη 
- Οργανωτική και διοικητική δομή επιχειρήσεων 
- Το περιβάλλον της επιχείρησης 
- Ροή και προγραμματισμός διαδικασιών 
- Λήψη αποφάσεων  

2 
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- Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και κατανομή εργασιών 
Ενημέρωση για την 
εφαρμογή της αρχής 
της μη διάκρισης 

- Παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει για 
την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία  

- Καταπολέμηση των διακρίσεων που βασίζονται στο 
φύλο, στη φυλετική / εθνική καταγωγή, στη θρησκεία / 
πεποιθήσεις, στην αναπηρία, στην ηλικία, στο γενετήσιο 
προσανατολισμό 

- Προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία 

2 

Εισαγωγή στην 
Επεξεργασία Κειμένου 

- Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρμογής 
Επεξεργασίας Κειμένου 

- Επεξεργασία Κειμένου 
- Μορφοποίηση χαρακτήρων και παραγράφων 
- Διαμόρφωση εγγράφου 
- Διαχείριση αντικειμένων 
- Δημιουργία και διαχείριση πινάκων 
- Διαχείριση μαζικής αλληλογραφίας 
- Προετοιμασία και εκτύπωση 

8 

Εισαγωγή στα 
Υπολογιστικά Φύλλα 

- Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρμογής 
Υπολογιστικών Φύλλων  

- Επεξεργασία δεδομένων 
- Μορφοποίηση δεδομένων 
- Τύποι και συναρτήσεις 
- Δημιουργία Γραφημάτων 
- Διαμόρφωση εκτύπωσης φύλλου εργασίας 

7 

Εισαγωγή στις Βάσεις 
Δεδομένων 

- Όροι και Έννοιες Βάσεων Δεδομένων 
- Βασικές Λειτουργίες 
- Λειτουργίες Πινάκων 
- Δημιουργία, μορφοποίηση Φορμών 
- Εργασίες στα Δεδομένα 
- Προετοιμασία & εκτύπωση 

7 

Παρουσιάσεις - Βασικές Λειτουργίες & Περιβάλλον Εφαρμογής 
Παρουσιάσεων 

- Σχεδίαση Παρουσίασης 
- Επεξεργασία Κειμένου και Εικόνων 
- Αντικείμενα σχεδίασης 
- Αντιγραφή, μετακίνηση, διαγραφή 
- Προβολή παρουσίασης και εκτυπώσεις 

6 

Προχωρημένες γνώσεις 
στην Επεξεργασία 
Κειμένου 

 

- Επεξεργασία και αυτοματοποίηση εργασιών 
- Τεχνικές επιτραπέζιων εκδόσεων 
- Χειρισμός Μεγάλων εγγράφων 
- Προχωρημένες τεχνικές πινάκων και γραφημάτων 
- Προχωρημένες τεχνικές αυτοματισμού 
- Μακροεντολές 
- Ολοκληρώνοντας την επεξεργασία του εγγράφου 

10 

Προχωρημένες γνώσεις 
στα Υπολογιστικά 
Φύλλα 

- Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας και μορφοποίησης 
- Προχωρημένες τεχνικές χειρισμού δεδομένων 
- Συναρτήσεις 
- Γραφήματα 
- Προχωρημένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων 
- Μακροεντολές 
- Ολοκληρώνοντας την επεξεργασία του υπολογιστικού 

φύλλου 

12 
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Προχωρημένες γνώσεις 
στις Βάσεις Δεδομένων 

- Πίνακες 
- Ορισμός Σχέσεων μεταξύ Πινάκων 
- Τύποι και Δόμηση Ερωτημάτων 
- Σχεδίαση Φόρμας 
- Σχεδίαση Αναφορών/Εκθέσεων 
- Διαχείριση Μακροεντολών 
- Διαχείριση Δεδομένων 

12 

Προχωρημένες γνώσεις 
στον Επεξεργαστή 
Παρουσιάσεων 

- Σχεδίαση Παρουσιάσεων 
- Προχωρημένες τεχνικές σχεδίασης διαφανειών 
- Γραφικά, Εικόνες, Γραφήματα Και Διαγράμματα 
- Χρήση πολυμέσων 
- Διαχείριση παρουσιάσεων 
- Διαχείριση Μακροεντολών 

10 

Σύνολο ωρών 80 
 

Β. Ανακατασκευή (ρεκτιφιέ) Κινητήρων και Εξαρτημάτων αυτών 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ανάλυση σε υποενότητες Διδακτικές 

ώρες 
Υγεία και ασφάλεια 
στην εργασία 

- Γενικοί κανόνες 
- Κανονιστικές/ Νομοθετικές ρυθμίσεις 
- Βασικές προδιαγραφές 

2 

 
Βασικές αρχές 
εργατικού δικαίου 

- Κύρια χαρακτηριστικά 
- Εργασιακά δικαιώματα 
- Σχέση εξαρτημένης εργασίας 
- Εργατικά ατυχήματα 

2 

Βασικές αρχές 
λειτουργίας των 
Επιχειρήσεων 

- Νομικές μορφές επιχειρήσεων 
- Εταιρική κοινωνική ευθύνη 
- Οργανωτική και διοικητική δομή επιχειρήσεων 
- Το περιβάλλον της επιχείρησης 
- Ροή και προγραμματισμός διαδικασιών 
- Λήψη αποφάσεων  
- Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και κατανομή 

εργασιών 

2 

Ενημέρωση για την 
εφαρμογή της αρχής 
της μη διάκρισης 

- Παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει για 
την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία  

- Καταπολέμηση των διακρίσεων που βασίζονται στο 
φύλο, στη φυλετική / εθνική καταγωγή, στη θρησκεία / 
πεποιθήσεις, στην αναπηρία, στην ηλικία, στο γενετήσιο 
προσανατολισμό 

- Προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία 

2 

Οργάνωση και 
λειτουργία – Marketing 

- Οργάνωση λειτουργία  
o οικονομικές προϋποθέσεις που 

προαπαιτούνται για τη λειτουργία ενός 
καταστήματος επισκευής και συντήρησης 
μηχανών. 

o εξοπλισμός και τα υλικά που απαιτούνται,  
o  οι όροι και οι λοιπές προϋποθέσεις 

επιτυχούς λειτουργίας.  
o οικονομική οργάνωση της επιχείρησης, 

τήρηση λογιστικών βιβλίων, έλεγχος 
πορείας της επιχείρησης.  

20 
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- Χρήση Ειδικών Εφαρμογών Πληροφορικής 
o Γνωριμία και εξοικείωση των 

καταρτιζόμενων με ειδικά προγράμματα 
Η/Υ τα οποία αφορούν τη δημιουργία, 
τήρηση και ενημέρωση αρχείου για τους 
πελάτες  

o χρήση προγραμμάτων βάσεων δεδομένων 
καθώς και τη χρήση σύγχρονων πακέτων 
λογισμικού. 

- Marketing & Δημόσιες Σχέσεις 
- αρχές, την φιλοσοφία και τις εφαρμογές που 

χαρακτηρίζουν το μάρκετινγκ και ιδιαίτερα το μάρκετινγκ 
των υπηρεσιών. 

Τεχνολογία υλικών και 
μηχανήματα 

- Δομή Μετάλλων   
o σύσταση των μετάλλων, 
o μεταλλουργία και τις μορφές της 

(χυτοσίδηρος, κράματα αλουμινίου, 
χρώμιο κ.α.).  

o μηχανικές ιδιότητες μετάλλων 
o κατεργασιμότητα των υλικών,  
o διάβρωση,  
o θερμική κατεργασία και διάφορες άλλες 

κατεργασίες των μετάλλων 
- Μηχανήματα και Εργαλεία   

o Εργαλειομηχανές,  
o εισαγωγικές έννοιες μηχανολογικού 

εξοπλισμού των μηχανουργικών μονάδων, 
o ταξινόμηση εργαλειομηχανών,  
o χωροταξία,  
o γενικές γνώσεις για τις εργαλειομηχανές,  
o περιγραφή, λειτουργία και εφαρμογές 

μηχανών C.N.C.,  
o χειριστήρια (μοχλοί ταχυτήτων, μοχλός 

εκκινήσεων, χειροτροχός εργαλειοφορείου, 
μοχλοί επιλογής προώσεων και 
σπειρωμάτων), 

o επιλογή και τοποθέτηση εργαλείων 
ανάλογα με το τεμάχιο προς κατεργασία 
και τη μέθοδο κατεργασίας,  

o εξοπλισμός συγκράτησης,  
o τυποποιημένες εργασίες συγκράτησης και 

κεντραρίσματος,  
o έλεγχος ομοκεντρικότητας,  
o καθορισμός παραμέτρων για κάθε φάση 

εργασίας 
o Κοπτικά εργαλεία (μεταλλικά, κεραμικά), 

επιλογή αυτών και ιδιότητές τους. 
- Ειδικές λειτουργίες και χειρισμός λειαντικών μηχανών.. 

30 

Επανόρθωση – 
Ανακατασκευή 
Κινητήρα 

-Μηχανολογικό Σχέδιο 
o γενική επαφή με το αντικείμενο εκπαίδευση σε 

τομείς όπως οι γεωμετρικές κατασκευές, οι 
προβολές αντικειμένων, τα συστήματα ορθών 

22 
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προβολών, τα μοντέλα των μηχανών, οι κοχλίες, οι 
οδοντωτοί τροχοί, οι άξονες κ.α. 

- Μετρήσεις 
o έννοιες που σχετίζονται με τις μετρήσεις των 

μηχανών όπως ο διαστασιακός έλεγχος, το διεθνές 
σύστημα μετρήσεων, το αγγλοσαξονικό σύστημα.  

o Οι καταρτιζόμενοι θα γνωρίσουν εργαλεία τα οποία 
είναι απαραίτητα, όπως το παχύμετρο, το 
μικρόμετρο, το βαθύμετρο, το γωνιόμετρο κ.α., 
καθώς και την γενική μικρομετρική ρύθμιση αυτών.  

- Δυσλειτουργίες και αξιολόγηση αυτών 
o χρήση Η/Υ και διάφορες εφαρμογές  που 

σχετίζονται με τις μηχανές, με στοιχεία 
ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικών, με στοιχεία 
μηχανών και θερμοδυναμικής αυτών, με μηχανές 
εσωτερικής καύσης, με ηλεκτρονικό και μηχανικό 
σχέδιο κ.α. 

Σύνολο ωρών 80 
Το γνωστικό περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που προβλέπεται να υλοποιηθούν 
στο σχέδιο δράσης της Πράξης συνάδει με τα Σχήματα Πιστοποίησης που παρουσιάζονται στην 
επόμενη ενότητα, καθώς καλύπτει το αντικείμενο των εργασιών, εργασιακών καθηκόντων, 
γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούν κι εξετάζουν τα εν λόγω Σχήματα Πιστοποίησης. 
 

4. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ωφελούμενων 

Με το πέρας των διαδικασιών της κατάρτισης ο κάθε ωφελούμενος οφείλει να λάβει μέρος στις 
ενέργειες πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε στα παρακάτω Σχήματα 
Πιστοποίησης: 
 
Α/Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 Χειριστής εφαρμογών αυτοματισμού 
γραφείου Χειριστής εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου 

2 Ανακατασκευή (ρεκτιφιέ) Κινητήρων και 
Εξαρτημάτων αυτών 

Βοηθός στην Ανακατασκευή (ρεκτιφιέ) 
Κινητήρων και Εξαρτημάτων αυτών 

Η διενέργεια των εξετάσεων και επανεξετάσεων πιστοποίησης των καταρτισθέντων δύναται να 
πραγματοποιηθεί είτε διά ζώσης (συμβατικός τρόπος) είτε εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακού 
συστήματος επιτήρησης (teleproctoring), το οποίο θα  είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ. 
Η Πιστοποίηση προσόντων, γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων έχει αναδειχθεί σε μία από 
τις σημαντικότερες παραμέτρους της Δια Βίου Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης 
Ενηλίκων γιατί αγγίζει δύο πολύ σημαντικά πεδία, την εκπαίδευση και την εργασία. Στόχος είναι 
να συνδεθεί η πιστοποίηση προσόντων με την απόδειξη ικανότητας της επαγγελματικής 
επάρκειας, καθώς επίσης και με την αναγνώριση της εργασιακής - επαγγελματικής εμπειρίας 
των ωφελούμενων.  
Το σύνολο των ωφελούμενων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης 
μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα 
επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας 
συμμετοχής των ωφελούμενων κατά την πρώτη εξέταση. Σε κάθε ωφελούμενο που θα 



Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελούμενων για συμμετοχή στην Πράξη 
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό περιβάλλον» MIS 5035202 

9 

ολοκληρώνει επιτυχώς τις εξετάσεις ή επανεξετάσεις πιστοποίησης χορηγείται πιστοποιητικό 
από τον συμβεβλημένο με τον Δικαιούχο Φορέα Πιστοποίησης. Σε περίπτωση αποτυχίας του 
ωφελούμενου χορηγείται από τον Φορέα Πιστοποίησης βεβαίωση συμμετοχής του στις 
εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία θα φέρει το όνομα του ωφελούμενου και τις ημερομηνίες 
διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε (μία ή δύο φορές). 
 

5. Όροι υλοποίησης  

Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει ένα (1) από τα παραπάνω αντικείμενα κατάρτισης, σε 
μία περιφέρεια.  
Οι σημαντικότεροι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης έχουν ως εξής: 

α. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει μόνο θεωρητική κατάρτιση. 
β. Η κατάρτιση πραγματοποιείται σε Τμήματα καταρτιζόμενων που έχουν 5 (ελάχιστο) έως 

25 (μέγιστο) ωφελούμενους. 
γ. Η ημερήσια διάρκεια της σύγχρονης τηλεκατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 

τέσσερις (4) ώρες και δεν πρέπει να υπερβαίνει την 22.00 μμ. 
δ. Δεν επιτρέπεται υλοποίηση σύγχρονης τηλεκατάρτισης τις Κυριακές καθώς και τις 

επίσημες αργίες. 
ε. Η κατάρτιση διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των 

συμμετεχόντων / εργαζομένων. 
στ. Στους καταρτιζόμενους, θα διανεμηθεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό σε  

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

ζ. Κάθε καταρτιζόμενος έχει δυνατότητα απουσίας μέχρι ποσοστού 10% των συνολικών 
ωρών κατάρτισης. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν 
καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το ποσοστό επιτρεπτών απουσιών 
αυξάνεται στο 20% μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον καταρτιζόμενο. Το 
ίδιο ποσοστό 20% ισχύει για τους καταρτιζόμενους, 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. Σε περίπτωση πραγματοποίησης απουσιών και μέχρι του ανώτατου 
επιτρεπτού ορίου, η αμοιβή των καταρτιζόμενων μειώνεται κατά το ποσό που 
αντιστοιχεί στις μη πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης. 

η. Καταρτιζόμενοι που έχουν υπερβεί το ως άνω όριο απουσιών δεν έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και 
δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. 

θ. Κάθε καταρτιζόμενος είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει στην εξέταση πιστοποίησης 
και σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής κατά την πρώτη εξέταση την 
υποχρέωση επανεξέτασης. Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν συμμετάσχει στις 
εξετάσεις πιστοποίησης χάνει το δικαίωμα του εκπαιδευτικού επιδόματος. Η επιτυχία 
στην εξέταση (ή επανεξέταση) δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη του 
εκπαιδευτικού επιδόματος. 

ι. Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις ή επανεξετάσεις 
πιστοποίησης χορηγείται πιστοποιητικό από τον συνεργαζόμενο με τον ανάδοχο Φορέα 
Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ). Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελούμενου 
χορηγείται από τον ΦΠΠ βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η 
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οποία θα φέρει το όνομα του ωφελούμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των 
εξετάσεων, στις οποίες συμμετείχε. 

ια. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των καταρτιζόμενων, 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 ορίου 
απουσιών κ.ά. θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σε προτυποποιημένο συμφωνητικό, 
το οποίο θα υπογράψουν οι εκπαιδευόμενοι. 

ιβ. Κατά την έναρξη της συμμετοχής τους στη δράση, όπως επίσης και μετά τη λήξη του 
προγράμματος, οι επιλεγέντες ωφελούμενοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να 
υπογράψουν τα Πρότυπα Απογραφικά Δελτία Εισόδου και Εξόδου αντίστοιχα, για τη 
συλλογή πληροφοριακών στοιχείων που αφορούν προσωπικά δεδομένα, 
συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων, για την περαιτέρω επεξεργασία τους από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες και την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της παρακολούθησης της 
δράσης μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των προβλεπόμενων ερευνών και 
αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου και τα προβλεπόμενα στο Ν.2472/1997. 

ιγ. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι καταρτιζόμενοι που συμμετέχουν στο Τμήμα 
κατάρτισης και συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση καταρτιζόμενων δεν προσέλθουν 
κατά το χρονικό διάστημα του επιτρεπόμενου ορίου απουσιών υλοποίησης της 
κατάρτισης μπορούν να αντικατασταθούν από τους επιλαχόντες κατά σειρά 
προτεραιότητας. 

 
6. Κατανομή ωφελούμενων ανά Περιφέρεια 

Η Πράξη αφορά στο σύνολο της Χώρας με τις 13 Γεωγραφικές Περιφέρειες. Η κατανομή των 
ωφελούμενων της Πράξης ανά Διοικητική Περιφέρεια της χώρας παρουσιάζεται στον πίνακα 
που ακολουθεί: 
 

Κατηγορία 
Περιφέρειας Περιφέρεια Αριθμός 

ωφελούμενων 

Κατανομή ωφελούμενων 
ανά κατηγορία 

περιφέρειας 

Λιγότερο 
αναπτυγμένες 
περιφέρειες 

Ανατολική Μακεδονία - 
Θράκη 100 

768 
Κεντρική Μακεδονία 348 

Ήπειρος 40 
Θεσσαλία 180 

Δυτική Ελλάδα 100 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Δυτική Μακεδονία 20 

226 
Πελοπόννησος 86 
Βόρειο Αιγαίο 20 

Κρήτη 80 
Ιόνια Νησιά 20 

Περισσότερο 
αναπτυγμένες 
περιφέρειες 

Αττική 195 195 

Περισσότερο 
αναπτυγμένες 
περιφέρειες 2Σ 

Νότιο Αιγαίο 35 35 



Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελούμενων για συμμετοχή στην Πράξη 
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό περιβάλλον» MIS 5035202 

11 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 2Σ Στερεά Ελλάδα 49 49 

Σύνολο 
ωφελούμενων  1.273 1.273 

 

7. Εκπαιδευτικό επίδομα 

Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει την 
κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει και στη διαδικασία πιστοποίησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα 
για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα), μείον τις νόμιμες 
κρατήσεις. Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 80 Ώρες Κατάρτισης x 5,00 € = 400,00 €  
 
Σημείωση: Οι απουσίες για τα υλοποιούμενα προγράμματα έως του επιτρεπτού ορίου 
απουσιών (ποσοστό 10% ή 20% των ωρών κατάρτισης) θα επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του 
εκπαιδευτικού επιδόματος. 
 

8. Προστασία προσωπικών δεδομένων 

Με βάση τον Κανονισμό (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 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 
υπεύθυνοι επεξεργασίας είναι η Ο.Β.Ρ.Ε. και ο Πάροχος κατάρτισης. 
Η Ο.Β.Ρ.Ε. (κατά την επιλογή των ωφελούμενων)   ̶σε συνεργασία με τον Πάροχο Κατάρτισης 
(κατά τη συγκρότηση των τμημάτων) ̶  θα προβούν σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που θα υποβάλει ο κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος για την συμμετοχή στην 
Πράξη για α) αξιολόγηση της αίτησης που έχει υποβληθεί, β) κρίση τυχόν αντιρρήσεων που θα 
υποβληθούν από το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα και γ) διασφάλιση της παροχής των υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης.  
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα περιορίζεται μόνο στα αναγκαία κάθε 
φορά δεδομένα και μόνο στην ελάχιστη δυνατή χρονική διάρκεια ούτως ώστε να λαμβάνονται 
όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας. Η χρονική διάρκεια φύλαξης και 
επεξεργασίας των δεδομένων επιβάλλεται αφενός από τη διάρκεια και τον σκοπό της παρούσας 
πρόσκλησης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου στις προβλεπόμενες δράσεις (κατάρτιση, 
πιστοποίηση) και αφετέρου από την υποχρέωση της Ο.Β.Ρ.Ε. να διατηρεί τον φάκελο της πράξης 
με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης, για χρονικό διάστημα τριών (3) 
ετών μετά την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της πράξης, προκειμένου να 
μπορεί να διενεργηθεί λογιστικός και νομικός έλεγχος από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. 
 

9. Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη-Κριτήρια επιλογής ωφελούμενων 

Επισημαίνεται ότι η παρούσα πράξη είναι ανοικτή σε όλους τους εργαζόμενους με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εποχικά εργαζομένων, σε επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας και όλης της χώρας, οι οποίοι θα επιλεγούν 
μέσω της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος επιλογής. Ως τυπικά κριτήρια 
αποκλεισμού περιγράφονται τα κριτήρια που ο υποψήφιος ωφελούμενος πρέπει να πληροί και 
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να είναι σε θέση να αποδείξει, με έναν από τους ενδεδειγμένους τρόπους, όπως προκύπτει από 
τα δικαιολογητικά που ζητούνται.  
 
Συγκεκριμένα, για να μπορούν οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση, που θα ληφθεί υπόψη στη 
διαδικασία αξιολόγησης-μοριοδότησης, θα πρέπει να πληρούν απαραιτήτως τις κάτωθι 
προϋποθέσεις συμμετοχής:              
 Να είναι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενοι (ακόμα 

και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, 
ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου απασχόλησης. Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν 
στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του 
Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας τόσο κατά τη χρονική 
στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο και τη χρονική στιγμή που εισέρχονται 
και επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή της εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η 
ημέρα της κατάρτισης). Σημειώνεται ότι στους υποψήφιους συμπεριλαμβάνονται οι 
εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας λόγω περιορισμού της διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19. 
Αποκλείονται όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι, 
ή/και όσοι λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. 

 
 Να μην συμμετέχουν παράλληλα σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης καθόλη τη 

διάρκεια υλοποίησης των δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης. 
 

 Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο 
Περιφέρεια. 

              Σημείωση: 
- Οι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν διαθέτουν τίτλο σπουδών, θα προσκομίσουν υπεύθυνη 

δήλωση, η οποία θα απευθύνεται στην Ομοσπονδία Βιοτεχνών Ρεκτιφιέ Ελλάδος 
(Ο.Β.Ρ.Ε.) και με την οποία θα δηλώνουν ότι: δεν διαθέτουν κανένα απολυτήριο τίτλο 
σπουδών. 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Οι υποψήφιοι χωρίς ΚΑΝΕΝΑ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ έχουν το δικαίωμα να 
επιλέξουν ΜΟΝΟ το αντικείμενο κατάρτισης: Χειριστής Εφαρμογών Αυτοματισμού 
Γραφείου 

- Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών είναι από το εξωτερικό απαιτείται αναγνώριση 
από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

- Οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 
προσκομίζουν το απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου, ενώ οι αποφοιτήσαντες έως το 
1980 μπορούν να προσκομίσουν και το απολυτήριο Δημοτικού. 

- Για να συμμετέχει ο υποψήφιος σε εξετάσεις για το πρόγραμμα «Ανακατασκευή 
(ρεκτιφιέ) Κινητήρων και Εξαρτημάτων αυτών», θα πρέπει να καλύπτει ένα από τα 
παρακάτω: 
 

• Απόφοιτος ΠΕ 
• Απόφοιτος οποιασδήποτε σχολής σχετικού αντικειμένου (π.χ. ΤΕΣ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, 

ΤΕΕ) 
• Απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και σχετική επαγγελματική 

εμπειρία 
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10.  Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των υποψήφιων ωφελούμενων θα 
υιοθετηθούν κοινά κριτήρια μοριοδότησης, τα οποία θα τηρηθούν από την Επιτροπή Επιλογής 
Ωφελούμενων, όπως αυτά αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Ι. Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση 5 

Τίτλος σπουδών 

Μεταδευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 10 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 15 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 20 

Χωρίς κανένα τίτλο σπουδών 25 

ΙΙ. Εμπειρία 

Έως 1 έτος 10 
Βεβαίωση ασφαλιστικού 

φορέα για τα έτη 
ασφάλισης 

Άνω του 1 έτους -3 έτη 20 

Άνω των 3 ετών έως 5 έτη 30 

Άνω των 5 ετών 40 

ΙΙΙ. Ενδιαφέρον 
συμμετοχής 

Χαμηλό ενδιαφέρον 5 

Ερωτηματολόγιο Μέτριο ενδιαφέρον 15 

Υψηλό ενδιαφέρον 30 

 
Ο υποψήφιος στο πλαίσιο της αίτησης θα συμπληρώσει σχετικό ερωτηματολόγιο. Στο πλαίσιο 
του ερωτηματολογίου διαπιστώνεται το ενεργό ενδιαφέρον, τα κίνητρα συμμετοχής, ο βαθμός 
κινητοποίησης και ο βαθμός απαιτούμενης παρακίνησης των υποψηφίων για εξέλιξη και 
αποτελεσματική συμμετοχή στην κατάρτιση. Οι απαντήσεις θα είναι προτυποποιημένες και 
προβαθμολογημένες και κατ’ επέκταση ο υποψήφιος θα βαθμολογείται αναλόγως, σύμφωνα 
με την απάντηση που έχει δώσει. Η βαθμολόγηση των απαντήσεων θα προκύψει κατόπιν 
εισήγησης και έγκρισης από την Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων με κοινοποίηση προς τη 
Διαχειριστική Αρχή, η οποία δεν θα γνωστοποιηθεί στους υποψήφιους μέσω της πρόσκλησης 
επιλογής ωφελούμενων, προκειμένου να απαντήσουν με ειλικρίνεια.  
 

11. Διαδικασία επιλογής ωφελούμενων 

Η επιλογή των 1.273 ωφελούμενων πραγματοποιείται από την τριμελή «Επιτροπή Επιλογής 
Ωφελούμενων» της Ο.Β.Ρ.Ε. μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Επισημαίνεται 
ότι για την ένταξη των υποψηφίων στο μητρώο ωφελούμενων, η επιτροπή θα αξιολογήσει 
ΜΟΝΟ τις οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων σύμφωνα 
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με τους όρους της Πρόσκλησης. Βασικό στοιχείο της μεθοδολογίας και της διαδικασίας επιλογής 
αποτελούν οι διαγνωσμένες ανάγκες κατάρτισης και η ενημέρωση για τα ιδιαίτερα 
επαγγελματικά χαρακτηριστικά τους, έτσι ώστε η επιλογή των συμμετεχόντων να επιτυγχάνει 
το βέλτιστο συγκερασμό των χαρακτηριστικών των καταρτιζομένων με τον βαθμό δυσκολίας 
του εκπαιδευτικού αντικειμένου κατάρτισης και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
 
Το Μητρώο Ωφελούμενων τηρείται από την Ο.Β.Ρ.Ε.   Σ’ αυτό καταγράφονται όλοι οι αιτούντες 
της Πράξης, μετά την αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεών τους, με την ένδειξη 
«Επιτυχών», «Επιλαχών» ή «Απορριφθείς».  Απορριφθέντες θεωρούνται οι υποψήφιοι εφόσον 
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης ή οι αιτούντες που δεν αναρτήσουν 
εγκαίρως τα ζητούμενα από την Πρόσκληση δικαιολογητικά. Οι δυνητικά δικαιούχοι 
εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη μοριοδότηση τους ανά Περιφέρεια.  
 
Ειδικότερα, η διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων θα διενεργηθεί μέσα από τα ακόλουθα 
στάδια: 
 Επεξεργασία των στοιχείων των αιτήσεων και ταξινόμηση των δεδομένων ανά 

περιφέρεια με σκοπό να διευκολυνθεί η διαδικασία αξιολόγησης, κατάταξης και 
κατάρτισης του προσωρινού πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά 
διοικητική Περιφέρεια.  

 Αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει οι 
υποψήφιοι.  

 Βαθμολόγηση των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που 
έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα τηρείται σειρά 
προτεραιότητας 

 Κατάταξη των υποψηφίων σε επίπεδο Περιφέρειας, βάσει των αποτελεσμάτων που 
προκύπτουν από τα σχετικά κριτήρια κατάταξης των ωφελούμενων. 

 Κατάρτιση του Προσωρινού Μητρώου Ωφελούμενων στην ιστοσελίδα 
https://katartisi.οβρε.gr το οποίο περιλαμβάνει τους επιλεγέντες, τους επιλαχόντες, 
σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης κάθε υποψηφίου ανά Περιφέρεια, αλλά και τους 
απορριφθέντες. Το Προσωρινό Μητρώο Ωφελούμενων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα 
της πράξης και οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τη σειρά κατάταξής τους 
χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό αριθμό συμμετοχής ΚΑΥΑΣ. Μετά την ανάρτηση 
του προσωρινού πίνακα, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τυχόν 
ενστάσεις/αντιρρήσεις που έχουν επί των προσωρινών αποτελεσμάτων μέσω της 
διαδικασίας που περιγράφεται στην επόμενη ενότητα. 

 Συγκρότηση και ανακοίνωση οριστικού μητρώου ωφελούμενων. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, ακολουθεί η συγκρότηση των τμημάτων κατάρτισης. Η διαδικασία 
συγκρότησης των τμημάτων γίνεται από τον δικαιούχο, μετά την εισήγηση της αρμόδιας 
Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων. Πρωταρχικό κριτήριο στη διαμόρφωση των Τμημάτων 
Κατάρτισης αποτελεί η ενδεικτική κατανομή των ωφελούμενων ανά ομάδα Περιφερειών, 
σύμφωνα με την Πρόσκληση. Τα Τμήματα Κατάρτισης θα συγκροτούνται αναλογικά με το 
πλήθος αιτήσεων ανά Αντικείμενο Κατάρτισης. 
 

11.1 Διαδικασία υποβολής ενστάσεων-αντιρρήσεων  

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις θα μπορούν να το 
κάνουν, μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων και εντός αποκλειστικής 

https://katartisi.%CE%BF%CE%B2%CF%81%CE%B5.gr/
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προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση του Προσωρινού Μητρώου Ωφελούμενων. Οι 
αντιρρήσεις/ενστάσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά προς την Επιτροπή Ενστάσεων που έχει 
οριστεί για το σκοπό αυτό από την Ο.Β.Ρ.Ε. στο e-mail ovrekatartisi@gmail.com υπόψη: 
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στο πλαίσιο της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο 
νέο οικονομικό περιβάλλον» με MIS 5035202. Η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει πρώτον το 
εμπρόθεσμο και εν συνεχεία το βάσιμο των αντιρρήσεων, και εκδίδει σχετική απόφαση την 
οποία κοινοποιεί ηλεκτρονικά στον κάθε αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων δύναται να ζητήσει 
διευκρινίσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτηθεί, προκειμένου να 
αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων καλείται να αποφανθεί επί 
των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους. 
Μετά την εξέταση τυχόν αντιρρήσεων, η Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων προχωρά στην 
Κατάρτιση του οριστικού Μητρώου Ωφελούμενων ανά Περιφέρεια και δημοσιοποιεί το σχετικό 
Μητρώο στην ιστοσελίδα της Ο.Β.Ρ.Ε.  

12. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής  
 

Διάστημα υποβολής αιτήσεων και ανάρτησης δικαιολογητικών από την  
Τρίτη 14/12/2021 έως και την Παρασκευή 14/01/2022 ώρα 23:59:59 

 
Η ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων πραγματοποιείται ως εξής: 
 

1. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
δράσης https://katartisi.οβρε.gr 
Κάθε υποψήφιος υποβάλλει ηλεκτρονικά συμπληρωμένη την ειδικά διαμορφωμένη 
αίτηση συμμετοχής, η οποία επέχει θέσει υπεύθυνης δήλωσης και συμπληρώνεται με 
αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερομένου. Με την υποβολή της Αίτησης συμμετοχής 
ο υποψήφιος  λαμβάνει έναν ΜΟΝΑΔΙΚΟ Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής 
(ΚΑΥΑΣ), ο οποίος αποστέλλεται με τη συμπληρωμένη αίτησή του στο e-mail που έχει 
δηλώσει. 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν στην αίτησή τους ένα, ή και τα δύο 
θεματικά αντικείμενα με σειρά προτίμησης. [Διευκρίνιση: κάθε ωφελούμενος έχει 
δικαίωμα συμμετοχής σε ένα (1) θεματικό αντικείμενο]. 

2. Ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά. Μετά την υποβολή των 
ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναρτήσουν στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα https://katartisi.οβρε.gr τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως 
ορίζονται στην επόμενη ενότητα, προκειμένου να πιστοποιήσουν όσα δηλώνουν στην 
αίτησή τους. Η ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, είτε 
κατά την υποβολή της αίτησης, είτε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. 
Για την ανάρτηση των δικαιολογητικών μεταγενέστερα από την υποβολή της αίτησης, 
οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν «Αποθήκευση» της αίτησης, προκειμένου να 
χαρακτηριστεί ως «Αποθηκευμένη». Όσο η αίτηση βρίσκεται σε αυτό το στάδιο, οι 
υποψήφιοι μπορούν να επανέλθουν σε μεταγενέστερο χρόνο και να επεξεργαστούν τα 
στοιχεία καταχώρησης καθώς επίσης και να αναρτήσουν ή να αντικαταστήσουν ένα ή 
περισσότερα δικαιολογητικά, μέσω της διαδικασίας της «ανάκτησης της αίτησης». 

mailto:ovrekatartisi@gmail.com
https://katartisi.%CE%BF%CE%B2%CF%81%CE%B5.gr/
https://katartisi.%CE%BF%CE%B2%CF%81%CE%B5.gr/
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3. «Οριστική Υποβολή» μπορεί να γίνει μόνο όταν έχουν αναρτηθεί στο σύστημα όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζει η Πρόσκληση, αντιθέτως το σύστημα δεν 
επιτρέπει τον χαρακτηρισμό της αίτησης ως «Υποβληθείσα». Η «Οριστική Υποβολή» της 
αίτησης, και ο χαρακτηρισμός της ως «Υποβληθείσα», δεν επιτρέπει στους υποψήφιους 
να προβούν σε τροποποίηση της αίτησης και των δικαιολογητικών τους. Η «Οριστική 
Υποβολή» της αίτησης πρέπει να γίνει από τους υποψήφιους πριν από την Παρασκευή 
14/01/2022 και ώρα 23:59:59. 
Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως και η μη ανάρτηση των 
δικαιολογητικών έως την άνω ημερομηνία και ώρα, καθιστoύν τη σχετική αίτηση 
άκυρη. Αιτία απόρριψης της αίτησης συνιστά και η αναντιστοιχία μεταξύ των 
δηλωθέντων στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης και των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών. 
Προκειμένου να ελέγχουν την πορεία της αίτησής τους, οι υποψήφιοι ωφελούμενοι θα 
μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του Μητρώου που τους αφορούν με τη 
χρήση του μοναδικού αριθμού ΚΑΥΑΣ, που αποστέλλεται στο email που δηλώνουν, 
αμέσως μετά την υποβολή της αίτησής τους. 
 
Σημείωση :  
- Ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία καταχώρησης της αίτησης 
και της λήψης ΚΑΥΑΣ 

 
13. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Μετά την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναρτήσουν 
στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ο.Β.Ρ.Ε. https://katartisi.οβρε.gr τα 
δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στη συνέχεια, για να πιστοποιήσουν αυτά που δηλώνουν 
στην αίτησή τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση-βαθμολόγηση και η κατάταξη. 
Επισημαίνεται ότι η τήρηση των ηλεκτρονικών και φυσικών αρχείων ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων θα πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα. 
 
Καταληκτική προθεσμία ανάρτησης των δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή 
14/01/2022 και ώρα 23:59:59 
 
Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που πρέπει να αναρτήσουν ηλεκτρονικά οι ενδιαφερόμενοι στα 
αντίστοιχα πεδία για τη συμμετοχή τους στην Πράξη είναι τα εξής: 

1. Αντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου 
πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας 

2. Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
 
- Για τους Εργαζόμενους: 

Οι εργαζόμενοι πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για αποδεικτικό εργασιακής 
κατάστασης μπορούν να υποβάλουν:  

• ή βεβαίωση εργοδότη η οποία θα πιστοποιεί την απασχόληση τους και το είδος αυτής  
(η ημερομηνία έκδοσης-υπογραφής της βεβαίωσης μπορεί να φέρει ημερομηνία έως 
τριάντα μέρες πριν την υποβολή της αίτησης)  

https://katartisi.%CE%BF%CE%B2%CF%81%CE%B5.gr/
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• ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας  
• ή αντίγραφο τελευταίας ΑΠΔ  
• ή Έντυπο Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης  
• ή Πίνακα απασχόλησης προσωπικού Ε4 (τα έντυπα Ε3 & Ε4 μπορούν να εκδοθούν από 

τον ωφελούμενο από το https://employees.yeka.gr/ κάνοντας login με τους κωδικούς 
taxisnet, διαλέγοντας Προσωποποιημένη Πληροφόρηση και το ανάλογο έντυπο)  

• ή Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
εκδώσουν από το www.efka.gov.gr (στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ 
«Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης» και επιλέγοντας «Είσοδος στην υπηρεσία», και 
Σύνδεση είτε με κωδικούς TAXISNET, συμπληρώνοντας ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, είτε με 
κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο.)   

• ή αντίγραφο της αναστολής εργασίας. 
 

- Ειδικά για τους εποχικά εργαζόμενους: 

Εφόσον είναι εποχικά εργαζόμενοι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν όλα τα παρακάτω: 
• Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον 

Άνεργο και τον Εργοδότη  
• Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη 

από τον Εργοδότη (τα έντυπα Ε6 και Ε7 μπορούν να εκδοθούν από τον 
υποψήφιο από το https://employees.yeka.gr/ κάνοντας login με τους 
κωδικούς taxisnet, διαλέγοντας Προσωποποιημένη Πληροφόρηση και 
το ανάλογο έντυπο.) 

• Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση  
• Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ 

(είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την 
επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι 
οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και Άλλα Επαγγέλματα σε 
Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά) 

 
3. Βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας 

Βεβαίωση προϋπηρεσίας (εκτυπώνεται από τον Ε.Φ.Κ.Α. στη διεύθυνση 
www.efka.gov.gr στο sub-menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ μέσω της επιλογής «Βεβαίωση 
προϋπηρεσίας», «Είσοδος στην υπηρεσία Βεβαίωσης προϋπηρεσίας», και 
πραγματοποιώντας στη συνέχεια σύνδεση με τους κωδικούς TAXISNET) 

4. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου  
Αντίγραφο του τίτλου σπουδών, τον οποίο οι υποψήφιοι δήλωσαν στην Αίτησή τους. Σε 
περίπτωση που ο τίτλος σπουδών είναι από το εξωτερικό, απαιτείται αναγνώριση από 
ΔΟΑΤΑΠ. 
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι χωρίς κανένα τίτλο σπουδών θα πρέπει να 
προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα απευθύνεται στην Ομοσπονδία 
Βιοτεχνών Ρεκτιφιέ Ελλάδος (Ο.Β.Ρ.Ε.), ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr 
ή γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ και στην οποία θα δηλώνουν ότι: δεν διαθέτουν κανένα 
τίτλο σπουδών. 

5. Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ του 
υποψηφίου 

6. Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται το ΑΜΚΑ του 
υποψηφίου 

https://employees.yeka.gr/
http://www.efka.gov.gr/
http://www.efka.gov.gr/
http://www.gov.gr/
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7. Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο ΑΜΑ/ΑΜΙΚΑ του 
υποψηφίου 

8. Υπεύθυνη Δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr ή γνήσιο 
υπογραφής από ΚΕΠ (η οποία θα απευθύνεται στην Ομοσπονδία Βιοτεχνών Ρεκτιφιέ 
Ελλάδος, Ο.Β.Ρ.Ε.) στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει κατά περίπτωση ότι : 

i) Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος/η σε 
επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας ή εργαζόμενος/η σε αναστολή λόγω 
μέτρων (Covid 19) ή εποχικά εργαζόμενος/η,  

ii) Την επωνυμία της επιχείρησης,  
iii) Το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης 
iv) Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. 
9. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον ΙΒΑΝ, 

στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/η Αιτών/ούσα. 
 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε 
μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.  
 
Επισημαίνεται ότι κατά την έναρξη της υλοποίησης των προγραμμάτων θα ζητηθούν από 
τους επιλεγέντες ωφελούμενους επικαιροποιημένα δικαιολογητικά. Η υποβολή των 
δικαιολογητικών με τα οποία αποδεικνύεται η ιδιότητα του ωφελούμενου ως εργαζόμενου 
ή εποχικά εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας κατά την ημερομηνία εισόδου 
του στο Πρόγραμμα αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος. 

 
Εφόσον ο υποψήφιος ωφελούμενος επιλεγεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα, πριν την 
έναρξη του προγράμματος, θα πρέπει να υποβάλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 
Έργου https://katartisi.οβρε.gr βεβαίωση ισχύος της εργασιακής κατάστασης που δηλώθηκε 
κατά την υποβολή της αίτησης. Στο πλαίσιο αυτό τα δικαιολογητικά που οφείλει ο κάθε 
εργαζόμενος να προσκομίσει στην Ο.Β.Ρ.Ε., πριν την έναρξη του προγράμματος, είναι: 
 

1. Πίνακα απασχόλησης προσωπικού (Έντυπο Ε4) από την εταιρεία στην οποία 
εργάζεται.  

2. Βεβαίωση εργασίας-απασχόλησης που εκδίδεται από τον εργοδότη και θα 
αναφέρει ότι είναι εργαζόμενος/η και το ωράριο εργασίας με ημερομηνία 
έκδοσης-υπογραφής την 1η ημέρα της κατάρτισης. 

3. Βιογραφικό σημείωμα 
4. Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στην Ομοσπονδία Βιοτεχνιών 

Ρεκτιφιέ Ελλάδος, Ο.Β.Ρ.Ε.), ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr ή 
γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: 

i. ΔΕΝ συμμετέχει ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης καθόλη τη 
διάρκεια υλοποίησης των δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης. 

ii. Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και κατά την πρώτη ημέρα της 
κατάρτισης είναι εργαζόμενος/η σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της 
Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργαζόμενος/η σε αναστολή 
λόγω μέτρων (Covid 19) ή εποχικά εργαζόμενος/η, την επωνυμία και το ΑΦΜ 
της επιχείρησης 

http://www.gov.gr/


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελούμενων για συμμετοχή στην Πράξη 
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό περιβάλλον» MIS 5035202 

19 

iii. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
 

14. Πληροφορίες ‐ Διευκρινίσεις  

Για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων στην υποβολή της αίτησής τους και την ανάρτηση των 
δικαιολογητικών καθόλη τη διάρκεια του έργου η Ο.Β.Ρ.Ε. θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης 
στο τηλέφωνο 210-3455401 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 ‐ 16:30 (Αρμόδιος υπάλληλος: 
κα Δήμητρα Κατσιάνη) και μέσω helpdesk στο e-mail: ovrekatartisi@gmail.com 
 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας διατίθεται και μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα της 
Ο.Β.Ρ.Ε.: https://οβρε.gr/ 

https://%CE%BF%CE%B2%CF%81%CE%B5.gr/
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