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Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (Σ.Ε.Κ.Ε.Ε.) 

Διεύθυνση: Δημ. Γούναρη 2, Αγία Παρασκευή, 153 43 

Τηλέφωνο: +30 211 8000910 

Email: katartisi024@sekee.gr  

Ιστοσελίδα: https://www.sekee.gr/, https://sekeetraining.gr/  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Εμμανουήλ Μακρομάλλης 

 
Αγία Παρασκευή, 2/1/2022 

Αρ. πρωτ. 338ΕΞ 

 
Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 2/1/2022 - 18/2/2022 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

 
«Κλαδικές και Λειτουργικές εφαρμογές κινητών και ο 

τρόπος αξιοποίησης τους από τις επιχειρήσεις» 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (Σ.Ε.Κ.Ε.Ε.), στο πλαίσιο της 
Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον 
ιδιωτικό τομέα» και κωδικό ΟΠΣ 5003036 (ΕΠ ««Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & 
Καινοτομία 2014-2020»), πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης 
και δωρεάν διαδικασία πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων και δεξιοτήτων 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024. 

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου είναι η κατάρτιση 1250 εργαζομένων σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις της χώρας, που εντάσσονται σε όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας, οι 
οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, την 
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επαγγελματική τους θέση και να ενισχύσουν τη δυνατότητα της επαγγελματικής τους 
κινητικότητας. 

Θεματικό αντικείμενο κατάρτισης 

 «Κλαδικές και Λειτουργικές εφαρμογές κινητών και ο τρόπος αξιοποίησης τους 
από τις επιχειρήσεις» 

Το ανωτέρω θεματικό αντικείμενο κατάρτισης περιλαμβάνει 5 εκπαιδευτικές ενότητες: 

 Εκπαιδευτική ενότητα 1η: Τεχνολογικές εξελίξεις στις κινητές εφαρμογές και γενική 
παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών (15 ώρες) 

 Εκπαιδευτική ενότητα 2η: Κλαδικές και λειτουργικές εφαρμογές κινητών και τρόπος 
αξιοποίησης από τις επιχειρήσεις (15 ώρες) 

 Εκπαιδευτική ενότητα 3η: Σχεδίαση καινοτόμων mobile υπηρεσιών (25 ώρες) 
 Εκπαιδευτική ενότητα 4η: Στρατηγική χρήση της πληροφορικής στην επιχείρηση (20 

ώρες) 
 Εκπαιδευτική ενότητα 5η: Υποχρεωτικές Ενότητες (οριζόντιες δεξιότητες) (5 ώρες) 

Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι συνολικής διάρκειας 80 ωρών (περιλαμβάνεται μόνο 
θεωρητική κατάρτιση). Η διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης μέσω ασύγχρονης κατάρτισης 
θα αντιστοιχεί στο 80% του συνόλου των ωρών του εκπαιδευτικού προγράμματος (64 ώρες). 
Ο Φορέας κατάρτισης θα διαθέσει σύστημα σύγχρονης τηλεκατάρτισης, με παρουσία 
εκπαιδευτή για την υλοποίηση του υπολοίπου 20% των ωρών (16 ώρες). 

Σχήμα πιστοποίησης: «Ειδικός mobile επιχειρησιακών εφαρμογών». 

Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και 
δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική. 

Η επιτυχής συμμετοχή στο πρόγραμμα οδηγεί στην επιδότηση 5€ (μικτά) ανά ώρα 
κατάρτισης σε κάθε ωφελούμενο, στην απόκτηση σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης 
προγράμματος κατάρτισης και σε διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και δεξιοτήτων, 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την από 9/9/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΣΕΚΕΕ περί έγκρισης της παρούσας πρόσκλησης, αντικείμενο της παρούσας είναι η 
πρόσκληση υποψηφίων ωφελούμενων, για τη συμμετοχή τους στο ως άνω πρόγραμμα 
κατάρτισης, μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής σχετικής αίτησης. 

Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να επιλέξουν σε επίπεδο μιας περιφέρειας και να υποβάλλουν μία 
μόνο σχετική αίτηση. 

Ο αριθμός των ωφελουμένων καθώς και η περιφερειακή κατανομή τους (ανά τύπο 
Περιφέρειας) περιλαμβάνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 1. Περιφέρειες υλοποίησης – ενδεικτική κατανομή ωφελούμενων 

ΤΥΠΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕ
ΝΟΙ 

Ποσοστό Κατανομής 
ανα 

Τύπο Περιφέρειας 

Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 

ANATΟΛΙΚΗ MAKΕΔΟΝΙΑ - 
ΘΡΑΚΗ 

73 5,84% 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 228 18,24% 
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ΗΠΕΙΡΟΣ 73 5,84% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 190 15,2% 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 190 15,2% 

  754 60,32% 

Σε Μετάβαση ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 26 2,08% 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 50 4% 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 75 6% 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 20 1,6% 

ΚΡΗΤΗ 50 4% 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 50 4% 

  271 21,68% 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

ΑΤΤΙΚΗ 200 16% 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΙΑΙΟ 25 2% 

   225 18% 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.250 100% 

Η κατανομή πραγματοποιήθηκε με βάση την χρηματοδοτική κλείδα που προβλέπει η 
Πρόσκληση για τον Π/Υ. Για κάθε τύπο Περιφέρειας δημιουργήθηκε μια νέα κατανομή, όπως 
απεικονίζονται ποσοστιαία στην Τρίτη στήλη του παραπάνω Πίνακα με βάση τα κάτωθι 
κριτήρια: 

1) Πληθυσμιακή κάλυψη 

2) Ανάγκες για κατάρτιση εργαζομένων, όπως ο Φορέας έκρινε σκόπιμο. 

Η παραπάνω κατανομή των ωφελούμενων είναι δεσμευτική. Ο ΣΕΚΕΕ διατηρεί το δικαίωμα 
να αναθεωρήσει την κατανομή ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τον ορισμό 
δυνητικών ωφελούμενων ανά τύπο Περιφέρειας / Περιφέρεια και τη ζήτηση υπηρεσιών 
κατάρτισης κατά το χρόνο υλοποίησης του προγράμματος. Ενδεχόμενη αναθεώρηση στην 
ανακατανομή του αριθμού των ωφελούμενων ανά τύπο περιφέρειας μπορεί να γίνει μόνο 
κατόπιν εγκρίσεως από την Διαχειριστική Αρχή κατόπιν σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος 
του ΣΕΚΕΕ. 

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού οι 
εργαζόμενοι (μισθωτοί) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με 
εξαρτημένη σχέση εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης). 

Κριτήρια αποκλεισμού (on/off) 

Συγκεκριμένα, για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει Αίτηση που θα ληφθεί υπόψη 
στη διαδικασία αξιολόγησης - μοριοδότησης, θα πρέπει να:  

A. Είναι εργαζόμενος στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, 
δηλαδή να απασχολείται:  

• 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  
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• Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου 
(συμπεριλαμβάνεται η Εποχική Απασχόληση).  

B. Είναι Απόφοιτος τουλάχιστον Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή:  

• Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή 
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

• Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

• Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 
• Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή 

άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 
• Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-

1980 θα γίνονται δεκτοί. 

Γ. Είναι από 18 ετών έως 64 ετών.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ανωτέρω προϋποθέσεις αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής 
στην παρούσα πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τις διαθέτει, 
αποκλείεται αυτομάτως από τη διαδικασία (κριτήρια αποκλεισμού). 

Κριτήρια Επιλογής Ωφελουμένων – Σύστημα Μοριοδότησης 
Το έργο που πρόκειται να αναλάβει ο Ανάδοχος περιλαμβάνει και την συλλογή των αιτήσεων 
των ενδιαφερόμενων για το Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης που υλοποιεί  ο 
Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή).  

Το Σύστημα μοριοδότησης και επιλογής των ωφελουμένων έχει σχεδιαστεί από τον Φορέα, 
λαμβάνοντας υπόψη το κανονιστικό πλαίσιο της Πρόσκλησης, ούτως ώστε να διασφαλίζεται 
η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια και να τηρούνται οι χρονικές προθεσμίες που έχουν 
τεθεί στους στόχους της εν λόγω Πράξης. 

Με βάση αυτό το σύστημα θα επιδιωχθεί να διαπιστωθεί η πληρότητα των βασικών 
κριτηρίων (on/off) επιλογής, καθώς και η κάλυψη των υπόλοιπων κριτηρίων επιλογής, όπως 
αυτά έχουν τεθεί και σε ποιο βαθμό καλύπτονται.  

Βαθμολογούμενα κριτήρια επιλογής 
Ως βαθμολογούμενα κριτήρια επιλογής αποτυπώνονται τα ακόλουθα :  

1. Ηλικία (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) : για το συγκεκριμένο κριτήριο 
η βαθμολόγηση αφορά τρεις (3) ηλικιακές ομάδες που στοχεύει η πλειοψηφία των 
δράσεων της νέας προγραμματικής περιόδου και ειδικότερα σε : 18-29 ετών / 30-45 
ετών / 46-64 ετών. Την υψηλότερη βαθμολογία (μοριοδότηση) θα λάβουν οι 
υποψήφιοι της ηλικιακής ομάδας 29-45 ετών, δεδομένου ότι είναι εκείνοι που 
χρειάζονται περισσότερο τον εμπλουτισμό των τυπικών τους προσόντων, λόγω του 
μεγάλου ποσοστού ανεργίας στην συγκεκριμένη ηλικιακή κλίμακα, ενώ ακολουθεί 
(σε ύψος βαθμολόγησης) η ηλικιακή ομάδα 46-64 ετών, που δεν έχει εξοικειωθεί 
επαρκώς με νέες τεχνολογικές εφαρμογές.  

2. Εκπαιδευτικό Επίπεδο: για το συγκεκριμένο κριτήριο χρησιμοποιείται η μοριοδότηση 
βάσει τριών (3) κλιμάκων : Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Απόφοιτοι 
ΑΕΙ/ΤΕΙ - Κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Η υψηλότερη 
μοριοδότηση δίνεται στις πρώτες κλίμακες, λόγω της αυξημένης ανάγκης για 
απόκτηση και πιστοποίηση περισσότερων γνώσεων και δεξιοτήτων.  
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3. Ξένες Γλώσσες : το κριτήριο βαθμολογείται σε κλίμακες, με βάση το κοινό Ευρωπαϊκό 
πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες. 

4. Επαγγελματική εμπειρία (έτη κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης): οι 
κλίμακες που ακολουθούνται είναι τρεις (3) και αφορούν έτη εργασιακής εμπειρίας 
5-10/11-15/άνω των 15 ετών. Την μεγαλύτερη βαθμολογία λαμβάνουν οι υποψήφιοι 
που διαθέτουν εργασιακή εμπειρία άνω των 15 ετών, δεδομένου ότι οι γνώσεις και 
δεξιότητές τους παρουσιάζουν αυξημένη ανάγκη για εμπλουτισμό. Ακολουθούν με 
φθίνουσα πορεία μοριοδοτούνται οι υποψήφιοι με εμπειρία 10-15 έτη και οι 
υποψήφιοι έως 5 έτη. 

 
I. Λοιπά Κριτήρια Επιλογής 

➢ Ισοκατανομή ανδρών-γυναικών στην περιφερειακή κατανομή για τήρηση εθνικής - 
κοινοτικής νομοθεσίας. 

➢ Πρόβλεψη στην κατανομή για ΑΜΕΑ 
 

II. Ποσοτικά Κριτήρια Επιλογής 

➢ Πρόβλεψη περιφερειακής κατανομής, σύμφωνα με την Πρόσκληση 

➢ Πρόβλεψη για ισοκατανομή βάση της χρηματοοικονομικής κλείδας 

Στις περιπτώσεις που – κατά την διαδικασία της αξιολόγησης και από την βαθμολόγηση – 
προκύψουν ισοβαθμούντες υποψήφιοι, θα καταχωρούνται όλοι στον πίνακα κατάταξης, ο 
οποίος –στη συνέχεια- θα συμπληρώνεται με τους υποψηφίους με την αμέσως χαμηλότερη 
βαθμολογία, μέχρι να καλυφθεί το προϋπολογιζόμενο για κάθε Περιφέρεια πλήθος 
ωφελουμένων. 
 
Στον ακόλουθο Πίνακα αποτυπώνονται τα βαθμολογούμενα κριτήρια επιλογής των 
ωφελουμένων, η διαβάθμισή τους (κλίμακες) και η βαθμολόγηση ενός εκάστου, από όπου 
θα προκύψει και η συνολική βαθμολόγηση του υποψηφίου.   
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

a/a Περιγραφή  Κλίμακα Βαθμολόγηση* 

1 ΗΛΙΚΙΑ 

18 - 29 ετών 5 

30 - 45 ετών 10 

46 - 64 ετών 8 

2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Απόφοιτος Λυκείου 10 

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 8 

Μεταπτυχιακές σπουδές 5 

3 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Β1 5 

Β2 8 

Γ1 10 

4 ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

5-10 έτη 5 

11-15 έτη 8 

άνω των 15 ετών 10 
*Μέγιστη βαθμολογία: 40 μόρια. 
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Στην παραπάνω διαδικασία βαθμολόγησης θα τηρηθούν οι αρχές της ισότητας ανδρών και 
γυναικών και της αποφυγής διακρίσεων καθώς και ίση αντιμετώπιση των ειδικών 
πληθυσμιακών ομάδων που θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα 
κατάρτισης και πιστοποίησης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι 
με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης. 
 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
Η μεθοδολογία επιλογής των ωφελουμένων είναι η εξής: 

❖ Υποδοχή αιτήσεων συμμετοχής 
Η υποδοχή των αιτήσεων και των συνοδευτικών δικαιολογητικών θα γίνει ηλεκτρονικά.  

Με την αίτηση συμμετοχής κάθε υποψήφιος θα δηλώνει και την Περιφερειακή Ενότητα στην 
οποία επιθυμεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα. 

Η αίτηση συμμετοχής θα συνοδεύεται από τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

Κάθε υποψήφιος με την υποβολή αίτησης συμμετοχής θα παίρνει ένα ΜΟΝΑΔΙΚΟ αριθμό 
ταυτοποίησης. 

❖ Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων 
Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής και παραλαβής των αιτήσεων, θα ακολουθήσει η 
διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων μέσω συστήματος μοριοδότησης των κριτηρίων 
επιλογής και θα δημιουργηθεί «Μητρώο Ωφελουμένων» με τους τελικά επιλεχθέντες και 
τους επιλαχόντες ανά γεωγραφική περιοχή. Τα παραπάνω θα αναληφθούν από ορισθείσα 
τριμελή Επιτροπή.  

❖ Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων  
Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων η Επιτροπή θα εξετάζει την πληρότητα 
των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων και το δικαίωμα συμμετοχής στην 
πράξη στη βάση των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί στην Πρόσκληση. Όσοι δεν πληρούν τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις απορρίπτονται σε αυτό το στάδιο. 

Μετά την επεξεργασία των στοιχείων των αιτήσεων και των δικαιολογητικών εγγράφων των 
υποψηφίων η Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων, προβαίνει στην επιλογή τους με τη 
διαδικασία αξιολόγησης και μοριοδότησης. 

❖ Προσωρινό Μητρώο ωφελούμενων 
Μετά την εφαρμογή των σχετικών κριτηρίων και την μοριοδότηση των υποψηφίων, η 
Επιτροπή Επιλογής ωφελουμένων θα καταρτίσει το Προσωρινό Μητρώο Ωφελουμένων και 
θα προβεί στη Σύνταξη Πρακτικού Επιλογής προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων. 

Το Μητρώο αυτό θα περιλαμβάνει τους επιλεγέντες και τους επιλαχόντες, σύμφωνα με την 
μοριοδότηση κάθε υποψηφίου κατά Περιφέρεια.   

Το προσωρινό αυτό αποτέλεσμα θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της Πράξης (χωρίς τη 
δημοσιοποίηση ατομικών στοιχείων, αλλά με αναφορά στον αριθμό αίτησης κάθε 
υποψηφίου). Τα προσωρινά αποτελέσματα επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΣΕΚΕΕ. 

❖ Διαδικασία υποβολής Ενστάσεων / Αντιρρήσεων – Οριστικοποίηση Μητρώου 
Ωφελουμένων 
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Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις / ενστάσεων θα 
μπορούν να το κάνουν μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων και εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη μέρα της ανακοίνωσης των προσωρινών 
αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω του email katartisi024@sekee.gr Για τις 
ανάγκες εξέτασης των παραπάνω, συγκροτείται Επιτροπή Ενστάσεων. 

Η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει πρώτον το εμπρόθεσμο και εν συνεχεία το βάσιμο των 
αντιρρήσεων, και εκδίδει απόφαση την οποία κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον 
αιτούντα τις αντιρρήσεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
άσκησή τους, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη τους. 

Στη συνέχεια, καταρτίζεται το Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων,  συντάσσεται το Πρακτικό 
Επιλογής που περιλαμβάνει τους τελικώς επιλεγέντες καθώς και τους επιλαχόντες 
υποψηφίους και ο οριστικό Πίνακας δημοσιοποιείται. Τα οριστικά αποτελέσματα 
επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΚΕΕ. Δεν χωρεί ένσταση από τους 
υποψηφίους επί των οριστικών αποτελεσμάτων. 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://sekeetraining.gr/ και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής. 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής θα παραμείνει ανοικτή έως και 
την προθεσμία που ορίζεται στην πρώτη σελίδα της παρούσας πρόσκλησης. Ανάλογα με 
την πρόοδο κάλυψης των θέσεων, θα αναρτώνται νέοι κύκλοι υποβολής αιτήσεων. Η 
αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται ανά κύκλο. 

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Με την ηλεκτρονική αίτησή τους, οι υποψήφιοι πρέπει να επισυνάψουν στην πλατφόρμα τα 
κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής: 

• Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού 
Ταυτοπροσωπίας.  

• Αντίγραφο του Τίτλου Σπουδών, το οποίο δήλωσαν στην Αίτησή τους (Απολυτηρίου 
Εξατάξιου Γυμνασίου/ Λυκείου, Τίτλου άλλων Σπουδών, Πτυχίου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.)  

• Αντίγραφα επίσημων εγγράφων, όπου αναγράφεται: Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. 
• Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου.  
• Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η 

Αιτών/ ούσα.  
• Αποδεικτικά Εργασιακής Κατάστασης. 
• Υπεύθυνη δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στον ΣΕΚΕΕ), ότι (α) τα προσκομιζόμενα 

έγγραφα είναι Γνήσια Αντίγραφα των πρωτοτύπων και (β)  τα στοιχεία της αίτησης 
και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά σε κάθε στάδιο της διαδικασίας είναι ακριβή 
και αληθή (με θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή μέσω 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr ή άλλη νόμιμη διαδικασία σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία). 

• Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών επιπέδου Β1 ή Β2 ή Γ1 αναγνωρισμένα από 
το ΑΣΕΠ  (εφόσον διαθέτει ο υποψήφιος). 

mailto:katartisi024@sekee.gr
https://sekeetraining.gr/
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• Αποδεικτικό συνολικής εργασιακής εμπειρίας το οποίο μπορεί να είναι είτε ο 
συνολικός λογαριασμός ατομικής ασφάλισης είτε βεβαίωση προϋπηρεσίας για 
χρήση από ΑΣΕΠ. 

 

 

Για τους Εργαζόμενους: ένα (1) από τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

• 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 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. 

(ή) 
• Τελευταία Κατάσταση Μισθοδοσίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση στην 

οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η 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. 

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους: Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να 
αποδειχτεί η εποχικότητα, η Κάρτα Ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:  

• Από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο 
και τον Εργοδότη  

• είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από 
τον Εργοδότη  

• ή 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 σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).  

Σημείωση: Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, η 
αποστολή της αίτησης με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά δύναται να σταλεί μέσω του 
email katartisi024@sekee.gr, κατόπιν συνεννόησης με τον ΣΕΚΕΕ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ «ΕΝΑΡΞΗ» ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ : 

κατά την ημέρα  έναρξης της κατάρτισης οι ωφελούμενοι πραγματοποιούν είσοδο στην 
πλατφόρμα και οφείλουν να συνδεθούν με τους κωδικούς που τους έχουν σταλεί, να 
συμπληρώσουν το Δελτίο Εισόδου που θα βρουν στο κατάλληλο πεδίο και στο πεδίο 
δικαιολογητικά (με ημερομηνίες έναρξης τμήματος) να ανεβάσουν τα παρακάτω ανάλογα 
την εργασιακή τους κατάσταση. 

 Για τους εργαζόμενους: 
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1. 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. 

2. Βεβαίωση εργοδότη ότι είναι Εργαζόμενος με ημερομηνία έναρξης προγράμματος ή 
Τελευταία απόδειξη πληρωμής (την πλέον πρόσφατη) σύμφωνη με την ημερομηνία 
της 1ης ημέρας της κατάρτισης. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης, χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής (με ημερομηνία 
έναρξης προγράμματος)στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι: 

• Δεν συμμετέχει το ίδιο χρονικό διάστημα σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης 

• Δεν είναι Δημόσιος υπάλληλος ή αυτοαπασχολούμενος από άλλη αιτία.  

4. Όσες επιχειρήσεις είναι σε αναστολή, οι εργαζόμενοι θα πρέπει : 

Ειδικά, 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, οι υποψήφιοι υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι  είναι εργαζόμενοι του 
Ιδιωτικού Τομέα και ότι κατά την 1η ημέρα εισόδου στο πρόγραμμα  η σύμβαση εργασίας 
τους έχει τεθεί σε αναστολή. Επιπροσθέτως  προσκομίζουν εκτύπωση της Υπεύθυνης 
Δήλωσης Εργαζόμενων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση 
ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ. 

Τα έντυπα Ε3 και Ε4 μπορούν να εκδοθούν από τον εργαζόμενο από 
το https://employees.yeka.gr/ 

 Για τους εποχικά εργαζόμενους: 

1. Βεβαίωση ανεργίας με ημερομηνία έκδοσης κατά την 1η ημέρα κατάρτισης. 
2. Υπεύθυνη Δήλωση (χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής) στην οποία ο υποψήφιος 

δηλώνει ότι: 
• Δεν συμμετέχει το ίδιο χρονικό διάστημα σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης 

3. Έντυπο καταγγελίας Σύμβασης εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον 
Εργοδότη, ή Βεβαίωση λήξης σύμβαση ορισμένου Χρόνου (Ε7)υπογεγραμμένη από 
τον Εργοδότη 

4. Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή 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). 

5. Ενημέρωση για τους εποχικά εργαζόμενους 
6. Σε ότι αφορά τους εποχικά εργαζόμενους που βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας, 

επισημαίνεται ότι  δεν χάνουν την ιδιότητα του ανέργου και μπορούν να εισπράξουν 
το επίδομα κατάρτισης μαζί με το επίδομα ΟΑΕΔ, εφόσον τηρούν και πληρούν τις 
κάτωθι προϋποθέσεις του αρ. 64 του νόμου 4756/2020 (Α' 235/26-11-2020): 

7. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., που συμμετέχουν ή θα 
συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, 
παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. και ο χρόνος 
εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας, 

https://employees.yeka.gr/
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εφόσον: α) είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) 
μήνες κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την έναρξη του προγράμματος, β) 
δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον Ο.Α.Ε.Δ. το αργότερο εντός 
δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη 
του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος 
αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, και γ) έχουν παρέλθει 
τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης 
συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης. 

8. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματικής κατάρτισής τους έχουν 
τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους στα Μητρώα 
ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.. 

9. Οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. επιδοτούμενοι άνεργοι, που 
συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής 
κατάρτισης, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
λήψης και των δύο επιδοτήσεων δικαιούνται να λαμβάνουν και το επίδομα ανεργίας, 
εφόσον τηρούν και πληρούν τις προϋποθέσεις α, β και γ της προηγούμενης 
παραγράφου.» 

10. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις ανωτέρω προβλέψεις του νόμου 
και την εφαρμογή τους οι ωφελούμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τον ΟΑΕΔ, 
ο οποίος αποτελεί τον καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα για το εν λόγω ζήτημα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή των ανωτέρω 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. 

7. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων και των δικαιολογητικών 
θεωρούνται εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση τους στο 
πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

8. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

Φορέας χρηματοδότησης της Πράξης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΚΩΔ. ΣΑ 
Ε1631. Η Πράξη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: 2017ΣΕ16310006). Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ 


