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2η Έκδοση 
(Παράταση προθεσμίας υποβολής  

αιτήσεων συμμετοχής έως την 31η Ιανουαρίου 2023) 

  

ΑΑθθήήνναα,,  1100//0011//22002233  

ΑΑρρ..  ππρρωωττ..::  55  

22ΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΔΔΙΙΑΑΦΦΕΕΡΡΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ    

ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗ//ΕΕΡΡΓΓΟΟ    

«ΚΚααττάάρρττιισσηη  κκααιι  ππιισσττοοπποοίίηησσηη  γγννώώσσεεωωνν  κκααιι  δδεεξξιιοοττήήττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  σσττοονν  

εεππιισσιιττιισσμμόό» 

(με Κωδικό ΟΠΣ:5003010) 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.) ως Δικαιούχος 

του Έργου/Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον 

επισιτιστικό τομέα » που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε 

πιστοποίηση και 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ: 

Τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα 

απασχόλησης) 

να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της παραπάνω 

πράξης, και ειδικότερα στα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα: 

1. Διεθνή Διατροφικά πρότυπα και εστιατορική τέχνη 

2. Διεθνή Διατροφικά πρότυπα και εξυπηρέτηση πελατών εστιατορίου 

 

Α. Γενικά Στοιχεία Πράξης/Έργου 

Σκοπός της Πράξης είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας 1.250 εργαζομένων του 

ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται), μέσω της 

αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, καθώς και ο εφοδιασμός τους με πρόσθετες 

γνώσεις, δεξιότητες & ικανότητες προσαρμοσμένες στις συνεχείς αλλαγές και τις νέες αναπτυξιακές 
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προκλήσεις που δημιουργούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την αγορά εργασίας στη βάση 

των 2 θεματικών αντικειμένων. 

Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα 

προγράμματα προσόντων/ δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων από 

διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024. 

Η διάρκεια των προγραμμάτων ανά θεματικό αντικείμενο έχει ως εξής: 

α/α Θεματικό Αντικείμενο Διάρκεια σε 

ώρες 

1.  Διεθνή Διατροφικά πρότυπα και εστιατορική τέχνη 80 

2.  Διεθνή Διατροφικά πρότυπα και εξυπηρέτηση πελατών 

εστιατορίου 

80 

 

Αναλυτικά η περιφερειακή κατανομή των προγραμμάτων και του αριθμού ωφελουμένων 

αντιστοίχως, αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Α/Α Τύπος Περιφέρειας Περιφέρεια 
Αριθμός 

Ωφελούμενων 

1 

Λιγότερο Ανεπτυγμένες 

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 90 

2 Κεντρική Μακεδονία 315 

3 Ήπειρος 75 

4 Θεσσαλία 170 

5 Δυτική Ελλάδα 104 

  Σύνολο 754 

6 

σε Μετάβαση  

(πλην Στερεάς Ελλάδας) 

Δυτική Μακεδονία 16 

7 Ιόνια Νησιά 50 

8 Πελοπόννησος 45 

9 Βόρειο Αιγαίο 25 
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Α/Α Τύπος Περιφέρειας Περιφέρεια 
Αριθμός 

Ωφελούμενων 

10 Κρήτη 95 

  Σύνολο 231 

11 Περισσότερο ανεπτυγμένη Αττική 175 

  Σύνολο 175 

12 σε Μετάβαση Στερεά Ελλάδα 40 

  Σύνολο 40 

13 Περισσότερο ανεπτυγμένη Νότιο Αιγαίο 50 

  Σύνολο 50 

  Γενικό Σύνολο 1.250 

 

Τα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών  θα περιλαμβάνουν μόνο θεωρητική εκπαίδευση 

και θα υλοποιηθούν: 

• 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 (ασύγχρονη ή/και σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση) 

• Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής δια ζώσης κατάρτισης στην τάξη. 

 

Β. Παρουσίαση Προγραμμάτων Κατάρτισης 

Τα Προγράμματα Κατάρτισης, οι θεματικές ενότητες και οι συνολικές ώρες εκπαίδευσης 

περιλαμβάνονται στους Πίνακες που ακολουθούν. 

Τα Προγράμματα Κατάρτισης, οι ενότητες και οι ώρες εκπαίδευσης ανά ενότητα περιλαμβάνονται 

στους Πίνακες που ακολουθούν. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. Διεθνή Διατροφικά πρότυπα και εστιατορική τέχνη 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ENOTHTA  ΩΡΕΣ 

ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 24 

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 12 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 12 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ  8 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 16 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ «ΜΗ 

ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ».  

1 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2. Διεθνή Διατροφικά πρότυπα και εξυπηρέτηση πελατών εστιατορίου 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ENOTHTA  ΩΡΕΣ 

ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 16 

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 8 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 8 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 20 

UP SELLING – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 12 

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 4 

BAR, ΠΟΤΑ, ΜΙΞΟΛΟΓΙΑ 4 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ 

«ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ».  

1 

Γ. Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής 
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Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, 

ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης.  

Για τη συμμετοχή τους στην Πράξη οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως:  

 Να είναι εργαζόμενοι1 του ιδιωτικού τομέα γενικά, ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου 

απασχόλησης  

Οι ως άνω θα πρέπει, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους, να αποδεικνύεται ότι 

απασχολούνται: 

• Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή  

• Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται 

η εποχική απασχόληση), ή  

• Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή  

• Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η 

εποχική απασχόληση).  

• Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54. 

Από τη συμμετοχή στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι κάθε 

μορφής - συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που κατά κύριο επάγγελμα είναι αγρότες και εκείνων, 

που για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα τους θεωρείται ως εισόδημα από 

μισθωτή εργασία (περίπτ. στ, παράγρ. 2, άρθρο 12 του ΚΦΕ). Επισημαίνεται ότι στην έννοια του 

ιδιωτικού τομέα  περιλαμβάνονται οι φορείς εκτός του δημοσίου τομέα (Ευρύτερος Τομέας 

Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού ) και αυτών που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση 

και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Στατιστικές - ELSTAT 

(statistics.gr)). 

 
1 Εργαζόμενος θεωρείται το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες σε εργασιακή σχέση που υφίσταται: α) στο πλαίσιο σύμβασης 
εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο, β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση 
εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης 
των υπηρεσιών, γ) εφ’ όσον το ακαθάριστο εισόδημα των υπηρεσιών των εργαζομένων καταχωρείται στον Πίνακα 4 – ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. 
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Ειδικά για τις κατηγορίες εργαζομένων με εποχική απασχόληση, αυτοί δύνανται να είναι 

ωφελούμενοι ακόμα κι αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.  Επισημαίνεται ότι από τη συμμετοχή 

στην συγκεκριμένη Πρόσκληση αποκλείονται όσοι είναι άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής 

ανεργίας από τον ΟΑΕΔ 

Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των 

οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή  και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού. 

Λαμβανομένου υπόψη των κάτωθι: 

• των συνολικά διαθέσιμων θέσεων σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης 

• ότι ήδη έχει καλυφθεί σημαντικός αριθμός θέσεων ωφελούμενων από επιτυχόντες της 1ης 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 27/01-04-2022) τα οριστικά 

αποτελέσματα της οποίας εκδόθηκαν στις 05/07/2022, για το σύνολο των Περιφερειών της 

χώρας.  

• ότι κατά την αρχική περίοδο υπήρχαν ωφελούμενοι/ες όπου πληρούσαν τα κριτήρια, 

ωστόσο στην παρούσα φάση βρίσκονται με την ιδιότητα του/της ανέργου/ης. 

• ότι υπάρχουν ωφελούμενοι/ες, οι οποίοι/ες στην παρούσα χρονική στιγμή αδυνατούν να 

ενταχθούν στο πρόγραμμα, λόγω φόρτου εργασίας. 

• αρκετοί από τους/τις ωφελούμενους/ες εντάχθηκαν σε άλλα επιδοτούμενα προγράμματα, 

και δεδομένου ότι υπάρχει ο περιορισμός να μην παρακολουθούν ταυτόχρονα άλλο 

επιδοτούμενο πρόγραμμα. 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τέσσερις (4) Περιφέρειες στις οποίες διαπιστώνεται ανάγκη 

κάλυψης των θέσεων (ύπαρξη κενών θέσεων) αλλά και τέσσερεις (4) Περιφέρειες για τις οποίες 

προς τον παρόν φαίνεται ότι θα καλυφθούν οι θέσεις από τους επιτυχόντες/επιλαχόντες των 

προηγούμενων προσκλήσεων αλλά προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή υλοποίηση της 

Πράξης στην πιθανή περίπτωση αποχωρήσεων υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για 

θέσεις αποκλειστικά και μόνο επιλαχόντων. 

Αναλυτικότερα οι διαθέσιμες θέσεις έχουν ως ακολούθως: 
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Α/Α Τύπος Περιφέρειας Περιφέρεια 
Διαθέσιμες θέσεις 

2ης Πρόσκλησης 

1 

Λιγότερο Ανεπτυγμένες 

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη Αποκλειστικά για 
θέσεις επιλαχόντων 

2 Κεντρική Μακεδονία 
0 

(Δεν θα υποβληθούν 
αιτήσεις) 

3 Ήπειρος Αποκλειστικά για 
θέσεις επιλαχόντων 

4 Θεσσαλία Αποκλειστικά για 
θέσεις επιλαχόντων 

5 Δυτική Ελλάδα Αποκλειστικά για 
θέσεις επιλαχόντων 

  

6 

 

σε Μετάβαση  

(πλην Στερεάς Ελλάδας)  

  

Δυτική Μακεδονία 
0 

(Δεν θα υποβληθούν 
αιτήσεις) 

7 Ιόνια Νησιά 29 

8 Πελοπόννησος 
0 

(Δεν θα υποβληθούν 
αιτήσεις) 

9 Βόρειο Αιγαίο 16 

10 Κρήτη 28 

  

11 Περισσότερο ανεπτυγμένη Αττική 
0 

(Δεν θα υποβληθούν 
αιτήσεις) 

 

12 σε Μετάβαση Στερεά Ελλάδα 
0 

(Δεν θα υποβληθούν 
αιτήσεις) 

 

13 Περισσότερο ανεπτυγμένη Νότιο Αιγαίο 40 
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Δ. Οφέλη από τη συμμετοχή και αντικείμενο της Πράξης 

Οι ωφελούμενοι με την παρακολούθηση των προγραμμάτων Κατάρτισης 

✓ Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο αντιστοιχεί σε 5,00 € μικτά ανά ώρα 

κατάρτισης. Για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος, απαιτείται τόσο η 

παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης από τον ωφελούμενο όσο και η 

υποχρεωτική συμμετοχή του στις εξετάσεις (ή επανεξετάσεις, εφόσον απαιτηθεί) 

πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. 

✓ Θα αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν τη 

δυνατότητα απασχόλησής τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και 

την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση προσφορότερων εργασιακών 

όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

✓ Θα αποκτήσουν πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/ 

δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η συμμετοχή στις 

εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι 

υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην κινητικότητα των εργαζομένων και 

στην ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους.  

Ε. Κριτήρια επιλογής 

Για τη συμμετοχή τους στην Πράξη οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως: 

• Να είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα γενικά, ή εποχικά εργαζόμενοι ανεξαρτήτως 

τομέα ή κλάδου απασχόλησης  

• Να διαθέτουν τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού σχολείου 

για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από 

το 1981 και έπειτα).  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η διαμόρφωση του πίνακα των αποτελεσμάτων (τόσο του προσωρινού όσο και του οριστικού 

πίνακα) με τους επιτυχόντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες, θα προκύψει βάσει της εφαρμογής 

των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης που περιγράφεται παρακάτω: 

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 



 

 
 

 

 

9 

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1 

Επαγγελματική 

εμπειρία  

(Μέγιστος βαθμός: 

45 μόρια) 

Αξιολογείται η γενική επαγγελματική 

εμπειρία του υποψήφιου.  

Επαγγελματική εμπειρία, μεγαλύτερη 

των 15 χρόνων, λαμβάνει τον μέγιστο 

βαθμό.  

Τρείς (3) μονάδες για κάθε 

χρόνο επαγγελματικής 

εμπειρίας 

2 

Εκπαιδευτικό 

Επίπεδο 

(Μέγιστος βαθμός: 

40 μόρια) 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 20 

Μεταδευτεροβάθμια  30 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή 

Μεταπτυχιακές Σπουδές ή Διδακτορικό 

Δίπλωμα 

40 

3 

Γνώση ξένης 

γλώσσας 

(Μέγιστος βαθμός: 

15 μόρια) 

Μέτρια γνώση (B1) 5 

Καλή γνώση (B2) 12 

Άριστη γνώση (C1-C2) 15 

 Συνολική βαθμολογία 100 

Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος είναι 100 μόρια. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, στον πίνακα κατάταξης και σε κάθε βαθμολογική κλίμακα ,θα 

προηγούνται οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν πρώτοι αίτηση με βάση τον ακριβή χρόνο υποβολής 

της αίτησης συμμετοχής, όπως αυτή αποδεικνύεται από την χρονολογική σήμανση κατά την 

ηλεκτρονική υποβολή στη σχετική ιστοσελίδα. 

ΣΤ. Υποβολή Αιτήσεων – Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Παραλαβή και έλεγχος πληρότητας & 

ορθότητας αίτησης 

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

εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της 

επιχείρησης όπου απασχολούνται  τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής 

όσο και κατά  τη χρονική στιγμή που εισέρχονται   επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή 
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εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η ημέρα κατάρτισης). Για την απόδειξη της παραπάνω 

προϋπόθεσης ο καταρτιζόμενος θα αναρτήσει την ίδια ημέρα (της 1ης ημέρας κατάρτισης) στο 

ηλεκτρονικό σύστημα του φορέα, αποδεικτικό ότι είναι εργαζόμενος την συγκεκριμένη ημερομηνία.    

Η υποβολή των Αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται ηλεκτρονικά και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση https://024.poese.gr/, όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει κατά σειρά προτίμησης το 

πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο θέλει να συμμετέχει. Η τελική επιλογή του προγράμματος θα 

γίνεται ανάλογα με τη σειρά προτίμησης του ωφελούμενου, το σύνολο αιτήσεων ανά Διοικητική 

Περιφέρεια και το αν είναι εφικτή η δημιουργία τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη την περιφερειακή 

κατανομή των προγραμμάτων και του αριθμού ωφελουμένων.  

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει μία αίτηση συμμετοχής (σε μία μόνο Περιφέρεια), η 

οποία και θα λαμβάνει ένα μοναδικό αύξοντα αριθμό. Ο αριθμός αυτός θα «συνοδεύει» την αίτηση 

σε όλα τα στάδια όπου αυτή είναι ενεργή. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Πράξη θα πρέπει να καταθέσουν  (να 

υποβάλλουν/επισυνάψουν ηλεκτρονικά)  μαζί με την Αίτησή τους (η οποία θα τους αποσταλεί στο 

mail που έχουν δηλώσει), η οποία και θα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, και τα ακόλουθα  

απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

• Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας. 

• Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, για την επιβεβαίωση του IBAN, στον οποίο θα είναι 

κύριος δικαιούχος ο/η Αιτών/ούσα 

• Αποδεικτικό οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται το ΑΦΜ   

• Αντίγραφο του τίτλου εκπαίδευσης 

• Αντίγραφο τίτλου Ξένης Γλώσσας 

Και 

Α. Για τους εργαζόμενους: ένα (1) από τα παρακάτω: 

1. Ατομικό  Λογαριασμό  Ασφάλισης,  τον  οποίο  μπορεί  να  εκδώσει  από  το  

www.efka.gov.gr (στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub‐menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ ‐ ενέργεια Ατομικός 

Λογαριασμός  Ασφάλισης  και  επιλέγοντας  Είσοδος  στην  υπηρεσία,  είτε  Σύνδεση  με  

κωδικούς  TAXISNET  ή  Σύνδεση  με  κωδικούς  Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο.  με  τους  κωδικούς  TAXISNET  
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και  ΑΦΜ  &  ΑΜΚΑ)  συνοδευόμενο  από  Υπεύθυνη  Δήλωση  στην  οποία  να  

αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η για τους μήνες που  δεν  

εμφανίζονται  στον  Ατομικό  Λογαριασμό  του  έως  και  την  Ημέρα  Υποβολής  της  

Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα. Δεν είναι 

υποχρεωτική η θεώρηση του γνησίου υπογραφής.    

2. Τελευταία  Κατάσταση  μισθοδοσίας  ή  την  Τελευταία  ατομική  απόδειξη  

πληρωμής  Μισθοδοσίας,    

 

Β. Για τους  εργαζόμενους σε επιχείρηση που νομίμως χαρακτηρίζεται εποχική : 

➢ Εάν την ημέρα υποβολής της αίτησης εργάζονται, εμπίπτουν στην περίπτωση των 

εργαζομένων γενικά και αναρτούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (βλέπε παραπάνω Α). 

➢ Εάν την ημέρα υποβολής της αίτησης βρίσκονται  σε καθεστώς  ανεργίας  λόγω  

απασχόλησης σε εποχική επιχείρηση απαιτούνται: 

(Προσοχή!  Είναι η  μοναδική περίπτωση  ανέργων  που  επιτρέπεται να συμμετάσχουν στο 

πρόγραμμα) 

1. Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η 

εποχικότητα2, η Κάρτα Ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται: 

❖ Από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο 

και τον Εργοδότη, ή από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) 

υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη       και 

❖ από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή από 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 

 
2 Ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή 

παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των 

χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 

δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν 

απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την 

περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους (άρθρ. 31 ν. 

 4144/13). 
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σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά) 

 

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να αναρτηθούν στην πλατφόρμα την 1η ημέρα κατάρτισης 

 

Επισημαίνεται ότι πριν την είσοδο του ωφελούμενου στο Πρόγραμμα, ήτοι την ημέρα που 

υλοποιείται η 1η ημέρα κατάρτισης, θα πρέπει να επαναληφθεί η ανάρτηση των παρακάτω 

δικαιολογητικών, με τα οποία θα ελέγχεται η απόδειξη της εργασιακής κατάστασης του 

ωφελούμενου κατά την χρονική στιγμή της 1ης ημέρας εισόδου στο πρόγραμμα (1η ημέρα 

κατάρτισης).  

Η μη ορθή και πλήρης υποβολή των κατωτέρω στοιχείων, καθιστά μη επιλέξιμο των 

συμμετέχοντα και δεν θα καταβάλλεται το εκπαιδευτικό επίδομα. 

Αναρτώνται αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης που τεκμηριώνουν την εργασιακή κατάσταση 

κατά την ημερομηνία της εισόδου στη πράξη (1η ημέρα κατάρτισης): 

Για τους Εργαζόμενους: 

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

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

είναι κυλιόμενο να επισυνάπτεται και ο πίνακας με το ωράριο που υποβάλλει ο εργοδότης, 

και 

• Βεβαίωση εργοδότη ότι είναι Εργαζόμενος με ημερομηνία έκδοσης – υπογραφής την  ημέρα 

της 1ης ημέρας κατάρτισης, ή Τελευταία απόδειξη πληρωμής (την πλέον πρόσφατη) 

σύμφωνη με την ημερομηνία της 1ης ημέρας εισόδου στη Πράξη, ή αντίγραφο ΑΠΔ. 

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:  

Για τους εποχικά εργαζόμενους που βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας θα πρέπει να προσκομίσουν 

βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ με ημερομηνία έκδοσης κατά την 1η ημέρα εισόδου στο πρόγραμμα 

(1η ημέρα κατάρτισης), η οποία πρέπει να συνοδεύεται:  

1. Από το ΈΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε6) ή από τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΗΞΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ε7),  

και 



 

 
 

 

 

13 

 2. Βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση ή αντίγραφο της ΄ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ΄, στην 

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

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

τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά) 

Για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα που οι συμβάσεις εργασίας τους 

έχουν τεθεί σε αναστολή λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του COVID-19: 

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι  είναι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού Τομέα και ότι κατά την 1η ημέρα 

εισόδου στο πρόγραμμα (1η ημέρα κατάρτισης) η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε 

αναστολή και  

• Αντίγραφο βεβαίωσης αναστολής της επιχείρησης/εργοδότη, όπως αυτή αντλείται 

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

Δήλωσης Εργαζόμενου για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση 

ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ (εξάγεται µε τους κωδικούς taxisnet στο link 

https://supportemployees.services.gov.gr/) η οποία να καλύπτει την περίοδο υλοποίησης 

της 1ης ημέρα κατάρτισης.      

Για όλους τους ανωτέρω (εργαζόμενους, εποχικά εργαζόμενους, εργαζόμενους σε αναστολή λόγω 

COVID) Υπεύθυνη δήλωση (δεν απαιτείται γνήσιο υπογραφής) όπου θα αναγράφονται τα 

παρακάτω: 

- Τον τελευταίο χρόνο δεν έχω παρακολουθήσει την ίδια ειδικότητα σε άλλο πρόγραμμα 

κατάρτισης 

- Δεν συμμετέχω το ίδιο χρονικό διάστημα σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης 

- Δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος ή αυτοαπασχολούμενος από άλλη αιτία και η επιχείρηση 

που εργάζομαι ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

- Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων 

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

ημέρα κατάρτισης), να εκδώσει τα παραπάνω, δύναται ο ωφελούμενος να προσκομίσει προσωρινά 

Υπεύθυνη Δήλωση και Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, όπου θα δηλώνει ότι είναι Εργαζόμενος σε 

εταιρεία του ιδιωτικού τομέα καθώς και το ακριβές Ωράριο Εργασίας του. Η υποβολή των ανωτέρω 
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δικαιολογητικών με τα οποία αποδεικνύεται η ιδιότητα του ωφελούμενου ως εργαζόμενου ή 

εποχικά εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας κατά την ημερομηνία εισόδου του στη 

Δράση αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος.  

 

Ο αιτών/ούσα θα πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρος/η για την ορθότητα των στοιχείων που 

καταχωρεί ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων. Οποιαδήποτε απόκλιση 

/ διαφορά με τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν, δύναται να  οδηγήσει εφόσον δεν προκύψει 

επιβεβαίωση και αντιστοιχία, στον αποκλεισμό του/της από την αξιολόγηση και απόρριψη της 

αίτησης. 

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί έλεγχος πληρότητας και ορθότητας της αίτησης. Ο έλεγχος αυτός 

έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι: 

• τα στοιχεία που καταχωρούνται ηλεκτρονικά είναι ορθά και έγκυρα (δεν υπάρχουν 

διαφορές μεταξύ των καταχωρημένων ηλεκτρονικά στοιχείων και των αντίστοιχων 

εγγράφων που έχουν επισυναφθεί) και σε πλήρη συνέπεια με το περιεχόμενο της Αίτησης.  

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου του Φακέλου της Αίτησης και δεδομένου ότι η Επιτροπή 

Επιλογής, όπως αυτή έχει οριστεί  με  απόφαση του ΔΣ της ΠΟΕΣΕ,  δύναται, τηρώντας  τις αρχές 

ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης και της πλήρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας, να 

ζητήσει  διευκρινήσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Μετά την επεξεργασία των 

στοιχείων των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων η «Επιτροπή Επιλογής 

Ωφελουμένων», καταρτίζει το Προσωρινό Μητρώο Ωφελουμένων. Ο πίνακας με το Προσωρινό 

Μητρώο Ωφελουμένων αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΣΕ και κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί 

να ενημερωθεί για το αν εντάσσεται στο μητρώο και για τη σειρά κατάταξης του/της 

χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που υπέβαλε ο υποψήφιος στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης των Αιτήσεων. 

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής  

προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από της αναρτήσεως του πίνακα επιτυχόντων, 

επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά κατηγορία περιφερειών. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-

mail στο katartisipoese@gmail.com και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και 

Αντιρρήσεων που έχει ορισθεί από την ΠΟΕΣΕ. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων εξετάζει το 
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εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων και γνωμοδοτεί για την έκδοση απόφασης, την οποία 

κοινοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του έργου. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, δύναται να 

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

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

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

καταληκτική ημερομηνία λήξης των ενστάσεων. Μετά την εξέταση των τυχών 

αντιρρήσεων/ενστάσεων, η Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων προχωρά στην κατάρτιση του 

Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων. Ο πίνακας με το Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων αναρτάται 

στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΣΕ και κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να ενημερωθεί για το αν εντάσσεται 

στο μητρώο και για τη σειρά κατάταξης του/της χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου. 

Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη 

ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης. 

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ωφελουμένων θα αναρτηθούν στην σχετική 

ιστοσελίδα https://024.poese.gr 

 

Ζ. Προσωπικά δεδομένα  

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής παρέχει εξουσιοδότηση στην ΠΟΕΣΕ και τους συνεργάτες της για 

χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος αποκλειστικά για τους σκοπούς 

του παρόντος προγράμματος. Όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων 

θεωρούνται εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση τους στο πλαίσιο 

της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Ο σκοπός επεξεργασίας είναι η επιλογή των συμμετεχόντων με βάση τη μοριοδότηση τους, η 

υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η ολοκλήρωση του έργου. Η νόμιμη βάση 

επεξεργασίας των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι η εκτέλεση σύμβασης καθώς και η 

τήρηση έννομης υποχρέωσης. Η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για το 

χρονικό διάστημα που επιβάλλουν οι όροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν διαβιβάζονται, δεν κοινοποιούνται και δεν 

διατίθενται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αυτό 
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απαιτείται για τον σκοπό της συμμόρφωσης της ΠΟΕΣΕ προς έννομη υποχρέωση και για τον σκοπό 

της εκτέλεσης του παρόντος έργου. Σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, τα φυσικά υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχουν όλα τα 

δικαιώματα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 

(ΓΚΠΔ) και ειδικότερα τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της 

επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις του 

ΓΚΠΔ.  

 

Η. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής  

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από την 13η Δεκεμβρίου 2022 και λήγει τη 31η 

Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00. Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά και τις Αιτήσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 

επικοινωνούν στο katartisipoese@gmail.com 

Η υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο ΣΤ. Υποβολή Αιτήσεων – 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Παραλαβή και έλεγχος πληρότητας & ορθότητας αίτησης και 

πιστοποιούν τα όσα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση του, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση https://024.poese.gr/ 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας υποστήριξης της ανωτέρω διαδικασίας υποβολής 

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

εναλλακτικούς τρόπους υποβολής αιτήσεων και αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών 

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

 

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.) 

 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος  
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