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1. ύμξφη Ποόρκληρηπ 

Ο ύμδερμξπ Ημεοηρίχμ Πεοιτεοειακώμ Δτημεοίδχμ (.Η.Π.Δ.), ρςξ πλαίριξ ςξσ 
Δπιυειοηριακξϋ Ποξγοάμμαςξπ «Αμςαγχμιρςικϊςηςα, Δπιυειοημαςικϊςηςα και Ιαιμξςξμία 2014 -
2020», έυει αμαλάβει χπ Δικαιξϋυξπ ςημ σλξπξίηρη ςηπ Ποάνηπ: «Ολξκληοχμέμξ υέδιξ 
Παοέμβαρηπ σμδέρμξσ Ημεοήριχμ Πεοιτεοειακώμ Δτημεοίδχμ για ςημ ποξραομξγή 
εογαζξμέμχμ ρςιπ μέεπ αμαπςσνιακέπ απαιςήρειπ μέρχ καιμξςόμχμ δοάρεχμ καςάοςιρηπ και 
πιρςξπξίηρηπ επίκαιοχμ γμώρεχμ και δενιξςήςχμ», με κχδικϊ ΟΠ 5002964. Αμςικείμεμξ ςηπ 
Ποάνηπ είμαι η παοξυή σπηοεριόμ επαγγελμαςικήπ καςάοςιρηπ και πιρςξπξίηρηπ επαγγελμαςικόμ 
ποξρϊμςχμ και δενιξςήςχμ (βάρει ςξσ διεθμξϋπ ποξςϋπξσ ISO/IEC 17024) ρε εογαζϊμεμξσπ ςξσ 
Θδιχςικξϋ ςξμέα ςηπ Οικξμξμίαπ αμεναοςήςχπ ςξσ κλάδξσ ή ςηπ επιυείοηρηπ πξσ απαρυξλξϋμςαι. 
Ζ ποάνη ρσγυοημαςξδξςείςαι απϊ ςξ Δσοχπαψκϊ Ιξιμχμικϊ Σαμείξ (ΔΙΣ) ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ 
και απϊ ςημ Δλλάδα. 
  
 
Ζ σλξπξίηρη ςηπ Ποάνηπ καλϋπςει ςξ ρϋμξλξ ςχμ Γεχγοατικόμ Πεοιτεοειόμ ςηπ Φόοαπ. Ζ 
ρσμπληοχμαςική ποϊρκληρη ατξοά χτελξύμεμξσπ μόμξ από 7 Πεοιτέοειεπ ςηπ Δλλάδαπ, 
ρϋμτχμα με ςξμ πίμακα ρςξ ρημείξ 5 «Ιαςαμξμή ςχμ Ωτελξσμέμχμ» ςξσ παοϊμςξπ και για όρεπ 
θέρειπ καςάοςιρηπ δεμ καλύτθηκαμ από ςημ Ά Ποόρκληρη (3/2019). 
 
 
 
2. Θερμικό Πλαίριξ πξσ διέπει ςημ παοξύρα Ποόρκληρη 

Σξ πεοιευϊμεμξ ςηπ παοξϋραπ ποϊρκληρηπ, διέπεςαι απϊ ςξ ακϊλξσθξ θερμικϊ πλαίριξ: 

 Σημ με Α.Π. ΔΤΔ ΔΠΑμΔΙ 3384/963/Α2/27.06.2016 (ΑΔΑ: ΩΥΠΕ465Ο7-Χ2Ρ) Ποϊρκληρη (κχδ. 
024) ςηπ ΔΤΔ ΔΠΑμΔΙ, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε (με ςιπ Α.Π. ΔΤΔ ΔΠΑμΔΙ 
4839/1396/Α2/16.09.2016 (67ΡΕ4653Ο7-ΒΣ9) και 5975/1802/Α2/17.10.2016 (ΩΟ14653Ο7-
ΛΙΠ) και ιρυϋει, ποξπ δσμηςικξϋπ δικαιξϋυξσπ για ςημ σπξβξλή ποξςάρεχμ ρςξ πλαίριξ ςχμ 
Ανϊμχμ Ποξςεοαιϊςηςαπ 02 και 02 ςξσ Δ.Π. «Αμςαγχμιρςικϊςηςα, Δπιυειοημαςικϊςηςα & 
Ιαιμξςξμία». 

 Σημ σπ. Αοιθ. 7/3-1-2018  ρυεςική απϊταρη ςξσ Δ.. ςξσ ΖΠΔ για α) ςημ Έγκοιρη σπξβξλήπ 
ςηπ Αίςηρηπ υοημαςξδϊςηρηπ, β) ςηπ Απϊταρηπ σλξπξίηρηπ με ίδια μέρα ςχμ Τπξέογχμ ςηπ 
Ποάνηπ «Ολξκληοχμέμξ υέδιξ Παοέμβαρηπ σμδέρμξσ Ζμεοήριχμ Πεοιτεοειακόμ 
Δτημεοίδχμ για ςημ ποξραομξγή εογαζξμέμχμ ρςιπ μέεπ αμαπςσνιακέπ απαιςήρειπ μέρχ 
καιμξςϊμχμ δοάρεχμ καςάοςιρηπ και πιρςξπξίηρηπ επίκαιοχμ γμόρεχμ και δενιξςήςχμ» και 
γ) ςξμ Οοιρμϊ Τπεσθϋμξσ Ποάνηπ. 

 Σημ με αο. ποχς. ΔΤΔ 5870/750/Α3/13-11-2017) (ΑΔΑ: ΧΕ35465ΦΘ8-Π9Ο) Απϊταρη Έμςανηπ 
ςηπ Ποάνηπ με ςίςλξ «Ολξκληοχμέμξ υέδιξ Παοέμβαρηπ σμδέρμξσ Ζμεοήριχμ 
Πεοιτεοειακόμ Δτημεοίδχμ για ςημ ποξραομξγή εογαζξμέμχμ ρςιπ μέεπ αμαπςσνιακέπ 
απαιςήρειπ μέρχ καιμξςϊμχμ δοάρεχμ καςάοςιρηπ και πιρςξπξίηρηπ επίκαιοχμ γμόρεχμ και 
δενιξςήςχμ», με κχδικϊ ΟΠ 5002964 ρςξ Δ.Π. «Αμςαγχμιρςικϊςηςα, Δπιυειοημαςικϊςηςα & 
Ιαιμξςξμία», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει με ςημ απϊταρη με αο. ποχς. 
5910/Β3/1367/26-09-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΓ0465ΦΘ8-ΙΔΓ). 
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 Σξμ Ιαμξμιρμϊ 1303/2013 (L347/20-12-2013) ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ 
σμβξσλίξσ ςηπ 17/12/2013 πεοί καθξοιρμξϋ κξιμόμ διαςάνεχμ για ςξ Δσοχπαψκϊ Σαμείξ 
Πεοιτεοειακήπ Αμάπςσνηπ, ςξ Δσοχπαψκϊ Ιξιμχμικϊ Σαμείξ, ςξ Σαμείξ σμξυήπ, ςξ 
Δσοχπαψκϊ Γεχογικϊ Σαμείξ Αγοξςικήπ Αμάπςσνηπ και ςξ Δσοχπαψκϊ Σαμείξ Ηάλαρραπ και 
Αλιείαπ και πεοί καθξοιρμξϋ γεμικόμ διαςάνεχμ για ςξ Δσοχπαψκϊ Σαμείξ Πεοιτεοειακήπ 
Αμάπςσνηπ, ςξ Δσοχπαψκϊ Ιξιμχμικϊ Σαμείξ, ςξ Σαμείξ σμξυήπ και ςξ Δσοχπαψκϊ Σαμείξ 
Ηάλαρραπ και Αλιείαπ και για ςημ καςάογηρη ςξσ καμξμιρμξϋ (ΔΙ) αοιθμ. 1083/2006. 

 Σξμ Ιαμξμιρμϊ 1304/2013 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 17ηπ Δεκ. 
2013, για ςξ Δσοχπαψκϊ Ιξιμχμικϊ Σαμείξ και ςημ καςάογηρη ςξσ Ιαμξμιρμξϋ (ΔΙ) αοιθ. 
1081/2006 ςξσ σμβξσλίξσ, ϊπχπ ιρυϋει. 

 Σξ Μ. 4314/2014 «Για ςη διαυείοιρη, ςξμ έλεγυξ και εταομξγή αμαπςσνιακόμ παοεμβάρεχμ 
για ςημ ποξγοαμμαςική πεοίξδξ 2014-2020» (ΥΔΙ 265/Α/23.12.2014), ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε 
και ιρυϋει. 

 Σξσπ «Διδικξϋπ Όοξσπ για ςημ Τλξπξίηρη Ποξγοαμμάςχμ Ιαςάοςιρηπ Δογαζξμέμχμ και ςημ 
Πιρςξπξίηρη ςχμ Ωτελξϋμεμχμ», πξσ έυξσμ αμαοςηθεί απϊ ςημ Διδική Τπηοερία Διαυείοιρηπ 
ΔΠΑΜΔΙ, ρςξ πλαίριξ ςηπ με αο. ποχς. 3384/936/Α2/27.06.2016 Ποϊρκληρηπ, με κχδικϊ 
Ποϊρκληρηπ 024 και Α/Α ΟΠ ΔΠΑ: 1511. 

 Σξ Μ. 2472/1997 (ΥΔΙ 50/Α/10.04.1997) «Ποξρςαρία ςξσ αςϊμξσ απϊ ςημ επενεογαρία 
δεδξμέμχμ ποξρχπικξϋ υαοακςήοα», ϊπχπ ιρυϋει  

 Σξ Γεμικϊ Ιαμξμιρμϊ Ποξρςαρίαπ Δεδξμέμχμ Ποξρχπικξϋ Φαοακςήοα ςηπ Δσοχπαψκήπ 
Έμχρηπ, ΔΔ 679/2016. 

 Σημ απϊ ςιπ 22/6/2020 Απϊταρη Δ ςξσ τξοέα για ςημ έγκοιρη ςηπ Ποϊρκληρηπ Δκδήλχρηπ 
Δμδιατέοξμςξπ Ωτελξϋμεμχμ για σμμεςξυή ρςη Ποάνη «Ολξκληοχμέμξ υέδιξ Παοέμβαρηπ 
σμδέρμξσ Ζμεοήριχμ Πεοιτεοειακόμ Δτημεοίδχμ για ςημ ποξραομξγή εογαζξμέμχμ ρςιπ 
μέεπ αμαπςσνιακέπ απαιςήρειπ μέρχ καιμξςϊμχμ δοάρεχμ καςάοςιρηπ και πιρςξπξίηρηπ 
επίκαιοχμ γμόρεχμ και δενιξςήςχμ» με κχδικϊ ΟΠ 5002964. 

 
 
3. σμξπςική Πεοιγοατή ςηπ Ποόρκληρηπ 

3.1 Αμςικείμεμξ ςηπ Ποόρκληρηπ 

Ζ Ποάνη ατξοά σπηοερίεπ πξσ παοέυξμςαι ρε 47 χτελξσμέμξσπ - εογαζϊμεμξσπ ςξσ Θδιχςικξϋ 
ςξμέα ςηπ Οικξμξμίαπ και ρσγκεκοιμέμα: 
1. Καςάοςιρη για ςη ρσμπλήοχρη και εμίρυσρη γμόρεχμ ρε ενειδικεσμέμα θεμαςικά 

αμςικείμεμα και ειδικϊςηςεπ, με ρκξπϊ ςημ βελςίχρη ςχμ δενιξςήςχμ ςξσπ, καθόπ και ςημ 
εμίρυσρη ςηπ επαγγελμαςικήπ ςξσπ ικαμϊςηςαπ. Σα ποξγοάμμαςα ρσμευιζϊμεμηπ 
επαγγελμαςικήπ καςάοςιρηπ θα έυξσμ ρσμξλική διάοκεια 120 ώοεπ θεχοηςικήπ καςάοςιρηπ 
και θα σλξπξιηθξϋμ απϊ πιρςξπξιημέμξσπ τξοείπ καςάοςιρηπ.  
Ιάθε Ποϊγοαμμα Ιαςάοςιρηπ θα σλξπξιηθεί με ςη μέθξδξ ςηπ ςηλεκαςάοςιρηπ (ρύγυοξμη 
και αρύγυοξμη ςηλε-εκπαίδεσρη). 

2. Πιρςξπξίηρη απϊ διαπιρςεσμέμξσπ τξοείπ πιρςξπξίηρηπ ποξρόπχμ, ρϋμτχμα με ςξ διεθμέπ 
ποϊςσπξ ΔΚΟΣ EN ISO/IEC 17024. 
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3.2 Μηςοώξ Ωτελξσμέμχμ 

Οι δσμηςικξί χτελξϋμεμξι θα μπξοξϋμ μα σπξβάλλξσμ Αίςηρη ρσμμεςξυήπ μέρχ ςηπ ειδικά 
διαμξοτχμέμηπ για ςξ ποϊγοαμμα ηλεκςοξμικήπ Αίςηρηπ ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ Έογξσ 
https://024.regionalpress.gr/ 
 
Ιάθε εογαζϊμεμξπ ςξσ ιδιχςικξϋ ςξμέα ςηπ Οικξμξμίαπ πξσ θα εκδηλόρει εμδιατέοξμ, ετϊρξμ 
επιλεγεί βάρει ρσγκεκοιμέμχμ κοιςηοίχμ και ςηπ διαδικαρίαπ πξσ πεοιγοάτεςαι ρε επϊμεμξ 
ρημείξ, εγγοάτεςαι ρςξ «Ληςοόξ Ωτελξσμέμχμ». 
 
 
 
4. Καςάοςιρη 

Οι ςίςλξι ςχμ αμςικειμέμχμ Ιαςάοςιρηπ και η διάοκεια ςηπ Θεχοηςικήπ Ιαςάοςιρηπ απξςσπόμεςαι 
παοακάςχ: 
 

ΣΙΣΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

Α/Α ΣΙΣΛΟ 
ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 
ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

1 Διδικϊπ Δημξριξγοατίαπ Δεδξμέμχμ 120 

2 Διδικϊπ Χητιακήπ Ατήγηρηπ ρςα Μέα Λέρα Δπικξιμχμίαπ 120 

3 
Λάμαςζεο εμημεοχςικόμ – πξλιςιρςικόμ και φσυαγχγικόμ ιρςξρελίδχμ 

με ενειδίκεσρη «Διδικϊπ Social Media Marketing» 
120 

4 
Λάμαςζεο εμημεοχςικόμ – πξλιςιρςικόμ και φσυαγχγικόμ ιρςξρελίδχμ 

με ενειδίκεσρη «Διδικϊπ υοημαςξξικξμξμικήπ διαυείοιρηπ» 
120 

5 
Λάμαςζεο εμημεοχςικόμ – πξλιςιρςικόμ και φσυαγχγικόμ ιρςξρελίδχμ 

με ενειδίκεσρη «Διδικϊπ διαυείοιρηπ ιρςξρελίδαπ» 
120 

 
Ιάθε χτελξϋμεμξπ θα παοακξλξσθήρει έμα (1) απϊ ςα παοαπάμχ αμςικείμεμα Ιαςάοςιρηπ, ρε 
μία Πεοιτέοεια. Δμδεικςικά, ξι ρημαμςικϊςεοξι Όοξι Τλξπξίηρηπ ςχμ Ποξγοαμμάςχμ Ιαςάοςιρηπ 
πεοιγοάτξμςαι παοακάςχ: 

 ϋμξλξ χοόμ Ιαςάοςιρηπ: 120 όοεπ. 

 Ώοεπ Ηεχοηςικήπ Ιαςάοςιρηπ: 120 όοεπ. 

 Δκπαιδεσςική Λέθξδξπ: Σηλεκαςάοςιρη (ϋγυοξμη και Αρϋγυοξμη Σηλε-εκπαίδεσρη)  

 Ζ ημεοήρια διάοκεια ςηπ Ηεχοηςικήπ Ιαςάοςιρηπ δεμ μπξοεί μα σπεοβαίμει ςιπ ςέρρεοιπ (4) 
όοεπ και διεμεογείςαι σπξυοεχςικά εκςόπ ςξσ χοαοίξσ εογαρίαπ ςχμ ρσμμεςευόμςχμ/ 
εογαζόμεμχμ.  

 Ζ ημεοήρια εκπαίδεσρη θα ξλξκληοόμεςαι ςξ αογϊςεοξ μέυοι ςημ 22η όοα.  

 Δεμ επιςοέπεςαι παοακξλξϋθηρη ςιπ Ισοιακέπ καθόπ και ςιπ επίρημεπ αογίεπ. 

 Ιάθε χτελξϋμεμξπ σπξυοεξϋςαι μα παοακξλξσθεί αμελλιπόπ ςξ Ποϊγοαμμα Ιαςάοςιρηπ 
καθόπ και μα ρσμμεςάρυει ρςιπ Δνεςάρειπ Πιρςξπξίηρηπ Γμόρεχμ και Δενιξςήςχμ.  

 Δπιςοέπεςαι η απξσρία ςχμ καςαοςιζϊμεμχμ ρε πξρξρςϊ 10% επί ςηπ ρσμξλικήπ διάοκειαπ 
ςχμ χοόμ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ Ιαςάοςιρηπ. Διδικά, για ςα Ποξγοάμμαςα Ιαςάοςιρηπ ρςα 
ξπξία ρσμμεςέυξσμ καςαοςιζϊμεμξι, ξι ξπξίξι είμαι άςξμα με αμαπηοίεπ, ςξ πξρξρςϊ ασςϊ 
ασνάμεςαι ρςξ 20% μεςά απϊ αιςιξλξγία και ρε ρσμεμμϊηρη με ςξμ καςαοςιζϊμεμξ. Σξ ίδιξ 
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πξρξρςϊ 20% ιρυϋει για ςξσπ καςαοςιζϊμεμξσπ, ξι ξπξίξι καςά ςη διάοκεια ςηπ σλξπξίηρηπ 
ςξσ Ποξγοάμμαςξπ Ιαςάοςιρηπ έυξσμ απξδεδειγμέμη μξρηλεία ρε δημϊριξ μξρξκξμείξ, ϊπχπ 
επίρηπ για ςιπ εγκσμξμξϋρεπ γσμαίκεπ και ςιπ γσμαίκεπ πξσ διαμϋξσμ πεοίξδξ λξυείαπ.  
ςιπ πεοιπςόρειπ ασςέπ ξ Τπεϋθσμξπ ςξσ Αμαδϊυξσ θα μερξλαβήρει και θα βξηθήρει ςξμ 
καςαοςιζϊμεμξ μα καλϋφει ςη διδακςική ϋλη, για μα μπξοέρει μα παοακξλξσθήρει 
αποϊρκξπςα ςη ρσμέυεια ςξσ Ποξγοάμμαςξπ Ιαςάοςιρηπ. Ιαςαοςιζϊμεμξι πξσ έυξσμ σπεοβεί 
ςξ χπ άμχ επιςοεπϊμεμξ ϊοιξ απξσριόμ δεμ έυξσμ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςιπ ενεςάρειπ 
πιρςξπξίηρηπ, δεμ δικαιξϋμςαι ξπξιαδήπξςε αμξιβή και Δκπαιδεσςικϊ Δπίδξμα και δεμ ςξσπ 
υξοηγείςαι Βεβαίχρη Παοακξλξϋθηρηπ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ Ιαςάοςιρηπ.  

 ςημ πεοίπςχρη πξσ ξ χτελξϋμεμξπ δεμ ρσμμεςάρυει ρςιπ Δνεςάρειπ Πιρςξπξίηρηπ υάμει ςξ 
δικαίχμα ςξσ Δκπαιδεσςικξϋ Δπιδϊμαςξπ.  

 Ο χτελξϋμεμξπ, καςά ςημ έμαονη ςηπ ρσμμεςξυήπ ςξσ ρςημ Ποάνη, σπξυοεξϋςαι μα 
ρσμπληοόρει ςα εοχςημαςξλϊγια για ςη ρσλλξγή πληοξτξοιακόμ ρςξιυείχμ πξσ ατξοξϋμ 
ρε ποξρχπικά δεδξμέμα, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και εσαίρθηςχμ, για ςημ πεοαιςέοχ 
επενεογαρία ςξσπ απϊ ςιπ αομϊδιεπ σπηοερίεπ και ςημ ανιξπξίηρή ςξσπ ρςξ πλαίριξ ςηπ 
παοακξλξϋθηρηπ ςηπ δοάρηπ μέρχ ρςαςιρςικόμ ρςξιυείχμ (δεικςόμ) και ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ 
εοεσμόμ και ανιξλξγήρεχμ, ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ μξμξθεςικέπ διαςάνειπ ςξσ 
Δσοχπαψκξϋ Ιξιμχμικξϋ Σαμείξσ και ςα ποξβλεπϊμεμα ρςξ Μ. 2472/1997. 

 
 
5. Καςαμξμή ςχμ Ωτελξσμέμχμ αμά Πεοιτέοεια 

 
Η ποόρκληρη ατξοά χτελξύμεμξσπ μόμξ ςιπ παοακάςχ Πεοιτέοειεπ και για όρεπ θέρειπ δεμ 
καλύτθηκαμ από ςημ Α Ποόρκληρη. Διδικόςεοα ξι θέρειπ καςαμέμξμςαι χπ ενήπ: 
 

Σύπξπ Πεοιτέοειαπ Πεοιτέοεια 
Αοιθμόπ 

Ωτελξύμεμχμ 

ε Λεςάβαρη 

Δσςική Λακεδξμία 

4 

Θϊμια Μηριά 

Πελξπϊμμηρξπ 

Βϊοειξ Αιγαίξ 

Ιοήςη 

ε Λεςάβαρη ςεοεά Δλλάδα 4 

Πεοιρρϊςεοξ αμεπςσγμέμεπ Αςςική 39 

Γεμικό ύμξλξ 47 

 
 
 
6. Πιρςξπξίηρη ςχμ Ωτελξσμέμχμ 

Ζ Πιρςξπξίηρη ςχμ απξκςηθέμςχμ ποξρϊμςχμ/ δενιξςήςχμ ςχμ χτελξσμέμχμ ςχμ 
Ποξγοαμμάςχμ Ιαςάοςιρηπ, θα ποαγμαςξπξιηθεί μέρχ ανιξλϊγηρηπ ςχμ γμόρεχμ και ςηπ 
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ικαμϊςηςάπ ςξσπ, απϊ διαπιρςεσμέμξ Υξοέα Πιρςξπξίηρηπ Ποξρόπχμ ρϋμτχμα με ςξ διεθμέπ 
ποϊςσπξ ISΟ/IEC 17024. Ζ σπηοερία πεοιλαμβάμει ςα ενήπ: 

 Σξ ρϋμξλξ ςχμ Ωτελξσμέμχμ είμαι σπξυοεχςικό μα ρσμμεςάρυει ρςημ ποξγοαμμαςιζϊμεμη 
για ςξ ςμήμα ςξσ ενέςαρη. Δτϊρξμ απξσριάρει ή απξςϋυει ρςημ αουικόπ ποξγοαμμαςιρμέμη 
ενέςαρη θα ςξσ δξθεί η δσμαςϊςηςα ρσμμεςξυήπ ρε ποξγοαμμαςιρμέμη για ςξ ςμήμα ςξσ 
επαμενέςαρη. Ζ ενέςαρη και η επαμενέςαρη θα ποαγμαςξπξιηθξϋμ μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ 
θεχοηςικήπ καςάοςιρηπ ςχμ ποξγοαμμάςχμ.  

 ε κάθε Ωτελξϋμεμξ πξσ θα ξλξκληοόρει επιςσυόπ ςιπ ενεςάρειπ πιρςξπξίηρηπ ςξσ 
υξοηγείςαι πιρςξπξιηςικϊ απϊ ςξ ρσμεογαζϊμεμξ με ςξμ αμάδξυξ Υξοέα Πιρςξπξίηρηπ 
Ποξρόπχμ.  

 ε πεοίπςχρη απξςσυίαπ ςξσ Ωτελξσμέμξσ υξοηγείςαι απϊ ςξ Υξοέα Πιρςξπξίηρηπ 
Ποξρόπχμ βεβαίχρη ρσμμεςξυήπ ςξσ ρςιπ ενεςάρειπ πιρςξπξίηρηπ, η ξπξία θα τέοει ςξ 
ϊμξμα ςξσ χτελξϋμεμξσ και ςιπ ημεοξμημίεπ διεναγχγήπ ςχμ ενεςάρεχμ, ρςιπ ξπξίεπ 
ρσμμεςείυε (μία ή δϋξ τξοέπ). 

 
Σξ γμχρςικϊ πεοιευϊμεμξ ςχμ ποξγοαμμάςχμ καςάοςιρηπ πξσ ποξβλέπεςαι μα σλξπξιηθξϋμ ρςξ 
ρυέδιξ δοάρηπ ςηπ Ποάνηπ ρσμάδει με ςα παοακάςχ υήμαςα Πιρςξπξίηρηπ καθόπ καλϋπςει ςξ 
αμςικείμεμξ ςχμ εογαριόμ, εογαριακόμ καθηκϊμςχμ, γμόρεχμ και δενιξςήςχμ πξσ απαιςξϋμ και 
ενεςάζξσμ ςα εμ λϊγχ υήμαςα Πιρςξπξίηρηπ. 
 

ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΧΗΜΑ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 
ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ 
ΔΞΔΣΑΗ 

ΠΡΑΚΣΙΚΗ 
ΔΞΔΣΑΗ 

«Διδικϊπ Δημξριξγοατίαπ 
Δεδξμέμχμ» 

Διδικϊπ Δημξριξγοατίαπ 
Δεδξμέμχμ 

ΜΑΘ ΟΦΘ 

«Διδικϊπ Χητιακήπ Ατήγηρηπ 
ρςα Μέα Λέρα Δπικξιμχμίαπ» 

Διδικϊπ Χητιακήπ Ατήγηρηπ ρςα 
Μέα Λέρα Δπικξιμχμίαπ 

ΜΑΘ ΟΦΘ 

«Λάμαςζεο εμημεοχςικόμ – 
πξλιςιρςικόμ και φσυαγχγικόμ 

ιρςξρελίδχμ» με ςιπ ενήπ 
ενειδικεϋρειπ: 

 «Διδικϊπ Social Media 
Marketing» 

 «Διδικϊπ υοημαςξξικξμξμικήπ 
διαυείοιρηπ» 

 «Διδικϊπ διαυείοιρηπ 
ιρςξρελίδαπ» 

Λάμαςζεο εμημεοχςικόμ – 
πξλιςιρςικόμ και φσυαγχγικόμ 

ιρςξρελίδχμ με ςιπ ενήπ 
ενειδικεϋρειπ: 

 Διδικϊπ Social Media Marketing 

 Διδικϊπ υοημαςξξικξμξμικήπ 
διαυείοιρηπ 

 Διδικϊπ διαυείοιρηπ ιρςξρελίδαπ 

ΜΑΘ ΟΦΘ 

 
 
7. Ανία Δκπαιδεσςικξύ Δπιδόμαςξπ 

Σα Δκπαιδεσςικά Δπιδϊμαςα καςαβάλλξμςαι ετϊρξμ ξι χτελξϋμεμξι έυξσμ ξλξκληοόρει ςη 
Ηεχοηςική Ιαςάοςιρη και έυξσμ ρσμμεςάρυει ρςη διαδικαρία Πιρςξπξίηρηπ. Ζ διαδικαρία 
πιρςξπξίηρηπ είμαι υχοίπ κϊρςξπ για ςξσπ καςαοςιζϊμεμξσπ (ενέςαρη και επαμενέςαρη ετ ϊρξμ 
απαιςηθεί).   
 



                    

ΥΝΔΕΜΟ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

Σισίνη 31, Αθήνα , ΤΚ. 11528 

Τηλ: 210/8254399 Φαξ: 210/8254398 , sepe@otenet.gr, www.regionalpress.gr 

 
 

 
Εσρωπαϊκή Ένωζη 

Εσρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  
  

 

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης 

Σελίδα 8 από 15 
 

Σξ Δκπαιδεσςικϊ Δπίδξμα για κάθε όοα καςάοςιρηπ αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ πέμςε εσοό (5,00 €/ 
όοα), ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ κοαςήρεχμ. 
 
σμξλική Ανία Δκπαιδεσςικξύ Δπιδόμαςξπ: 120 Ώοεπ Καςάοςιρηπ Χ 5,00 € = 600,00 €. 
 
Σημείχρη: Οι απξσρίεπ έχπ ςξσ πξρξρςξύ 10% ςχμ χοώμ καςάοςιρηπ θα επιτέοξσμ αμάλξγη 

μείχρη ςξσ εκπαιδεσςικξύ επιδόμαςξπ.  
 
 
8. Δικαίχμα σμμεςξυήπ  

Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςη Ποάνη έυξσμ ξι Δογαζόμεμξι ςξσ Ιδιχςικξύ ςξμέα ςηπ Οικξμξμίαπ, 
αμεναοςήςχπ ςξσ κλάδξσ ή ςηπ επιυείοηρηπ πξσ απαρυξλξύμςαι και ξι ξπξίξι ποέπει μα 
πληοξϋμ ςιπ παοακάςχ ποξωπξθέρειπ:  
1. Μα είμαι εογαζϊμεμξι ρε επιυειοήρειπ ςξσ Θδιχςικξϋ Σξμέα ςηπ Οικξμξμίαπ με ρυέρη 

εναοςημέμηπ εογαρίαπ. 
2. Μα είμαι Απϊτξιςξι ςξσλάυιρςξμ σπξυοεχςικήπ εκπαίδεσρηπ.  
3. Μα είμαι ηλικίαπ 18-64 εςόμ. 

 
Δεμ έυξσμ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ εογαζόμεμξι  

- ρε επιυειοήρειπ πξσ έυξσμ άμερη ή έμμερη ρυέρη με ςξ δημϊριξ ή εσοϋςεοξ δημϊριξ 
ςξμέα (Μξμικά Ποϊρχπα Θδιχςικξϋ Σξμέα, Ιξιμχτελείπ επιυειοήρειπ, Θδοϋμαςα, κλπ).  

- ρε επιυειοήρειπ μη κεοδξρκξπικξϋ υαοακςήοα. 
 

 
9. Κοιςήοια Απξκλειρμξύ (on/ off) 

Ωπ κοιςήοια απξκλειρμξϋ πεοιγοάτξμςαι ςα κοιςήοια πξσ ξ σπξφήτιξπ χτελξϋμεμξπ ποέπει μα 
πληοξί και μα είμαι ρε θέρη μα απξδείνει, με έμαμ απϊ ςξσπ εμδεδειγμέμξσπ ςοϊπξσπ ϊπχπ 
ποξκϋπςει απϊ ςα δικαιξλξγηςικά πξσ ζηςξϋμςαι. 
 
σγκεκοιμέμα, για μα μπξοεί έμαπ σπξφήτιξπ μα σπξβάλλει Αίςηρη πξσ θα λητθεί σπϊφη ρςη 
διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ - μξοιξδϊςηρηπ, θα ποέπει μα: 
1. Δίμαι εογαζϊμεμξπ ρςξμ Θδιχςικϊ ςξμέα ςηπ Οικξμξμίαπ με ρυέρη εναοςημέμηπ εογαρίαπ, 

δηλαδή μα απαρυξλείςαι: 

 Λε ϋμβαρη Δογαρίαπ Πλήοξσπ Απαρυϊληρηπ και Αξοίρςξσ Φοϊμξσ, ή 

 Λε ϋμβαρη Δογαρίαπ Πλήοξσπ Απαρυϊληρηπ και Οοιρμέμξσ Φοϊμξσ (ρσμπεοιλαμβάμεςαι 
η Δπξυική Απαρυϊληρη), ή 

 Λε ϋμβαρη Δογαρίαπ Λεοικήπ Απαρυϊληρηπ και Αξοίρςξσ Φοϊμξσ, ή  

 Λε ϋμβαρη Δογαρίαπ Λεοικήπ Απαρυϊληρηπ και Οοιρμέμξσ Φοϊμξσ (ρσμπεοιλαμβάμεςαι η 
Δπξυική Απαρυϊληρη). 

2. Δίμαι Απϊτξιςξπ ςξσλάυιρςξμ σπξυοεχςικήπ Δκπαίδεσρηπ, δηλαδή: μα έυει απξλσςήοιξ 
ςοιςανίξσ γσμμαρίξσ ή για ςξσπ σπξφητίξσπ πξσ έυξσμ απξτξιςήρει χπ και ςξ 1980 
απξλσςήοιξ δημξςικξϋ ρυξλείξσ) ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ καςόςεοηπ ςευμικήπ ρυξλήπ ςξσ Μ∆ 
580/1970 ή άλλξπ ιρϊςιμξπ ςίςλξπ ςηπ αλλξδαπήπ.  

3. Δίμαι απϊ 18 εςόμ έχπ 64 εςόμ. 
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Σημείχρη: Οι σπξφήτιξι, ποξκειμέμξσ μα εμςαυθξύμ ρςξ ποόγοαμμα θα ποέπει μα έυξσμ ςημ 

ιδιόςηςα ςξσ εογαζόμεμξσ ρε επιυείοηρη ςξσ Ιδιχςικξύ Τξμέα ςηπ Οικξμξμίαπ με 
ρυέρηπ εναοςημέμηπ εογαρίαπ.  
Κάθε εμδιατεοόμεμξπ έυει δικαίχμα μα σπξβάλλει Αίςηρη Σσμμεςξυήπ ρε μία μόμξ 
Πεοιτέοεια. 

 

10.  Μξοιξδόςηρη Κοιςηοίχμ Δπιλξγήπ 

 

ςξμ επϊμεμξ πίμακα παοαςίθεςαι η καςαγοατή ςχμ κοιςηοίχμ επιλξγήπ πξσ βαθμξλξγξϋμςαι 
βάρει ςχμ ρςξιυείχμ πξσ έυει δηλόρει ξ σπξφήτιξπ ρςημ αίςηρή ςξσ αουικά, καθόπ και η 
βαθμξλξγία πξσ λαμβάμει κάθε κοιςήοιξ. Αμαλσςικϊςεοα: 

1. Δκπαιδεσςικό Δπίπεδξ: για ςξ ρσγκεκοιμέμξ κοιςήοιξ υοηριμξπξιείςαι η μξοιξδϊςηρη 
βάρει ςοιόμ (3) κλιμάκχμ. Ασςέπ είμαι ξι απϊτξιςξι σπξυοεχςικήπ εκπαίδεσρηπ, 
δεσςεοξβάθμιαπ ή μεςαδεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ, ξι απϊτξιςξι ςοιςξβάθμιαπ 
εκπαίδεσρηπ, καθόπ και ξι κάςξυξι μεςαπςσυιακξϋ ή διδακςξοικξϋ διπλόμαςξπ. Ζ 
σφηλϊςεοη μξοιξδϊςηρη δίμεςαι ρςξσπ απξτξίςξσπ σπξυοεχςικήπ, δεσςεοξβάθμιαπ και 
μεςαδεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ, λϊγχ ςηπ ασνημέμηπ αμάγκηπ για απϊκςηρη και 
πιρςξπξίηρη πεοιρρϊςεοχμ γμόρεχμ και δενιξςήςχμ. Ζ αμέρχπ υαμηλϊςεοη μξοιξδϊςηρη 
δίμεςαι ρςξσπ απξτξίςξσπ ςοιςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ, εμό ϊρξι έυξσμ ξλξκληοόρει 
μεςαπςσυιακέπ ρπξσδέπ ή είμαι κάςξυξι διδακςξοικξϋ δεμ λαμβάμξσμ μϊοια απϊ ςξ 
ρσγκεκοιμέμξ κοιςήοιξ, λϊγχ ςηπ υαμηλήπ αμάγκηπ για εμπλξσςιρμϊ γμόρεχμ. 

2. Ηλικία καςά ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ςηπ αίςηρηπ: για ςξ ρσγκεκοιμέμξ 
κοιςήοιξ έυει γίμει ξ διαυχοιρμϊπ και αμςίρςξιυα η βαθμξλϊγηρη ρςιπ ςοειπ (3) κϋοιεπ 
ηλικιακέπ ξμάδεπ πξσ ρςξυεϋει η πλειξφητία ςχμ δοάρεχμ ςηπ μέαπ ποξγοαμμαςικήπ 
πεοιϊδξσ. Ο διαυχοιρμϊπ ςχμ ςοιόμ κλιμάκχμ είμαι ρε «Απϊ 18 έχπ 29 εςόμ», «Άμχ ςχμ 
29 εςόμ έχπ και 45 εςόμ» και «Άμχ ςχμ 45 εςόμ έχπ και 64 εςόμ». Σημ μεγαλϋςεοη 
βαθμξλξγία λαμβάμξσμ ξι σπξφήτιξι πξσ ποξέουξμςαι απϊ ςημ ηλικιακή ξμάδα «άμχ ςχμ 
45 εςόμ έχπ και 64 εςόμ», καθόπ είμαι εκείμξι ρϋμτχμα και με ςα γεμικά υαοακςηοιρςικά 
ςηπ ξμάδαπ – ρςϊυξσ πξσ έυξσμ ποξαματεοθεί, πξσ υοειάζξμςαι ςημ απϊκςηρη ςσπικόμ 
ποξρϊμςχμ όρςε μα είμαι ρε θέρη μα απξδείνξσμ ςξ πλήθξπ ςχμ δενιξςήςχμ και ςηπ 
εογαριακήπ εμπειοίαπ πξσ ήδη διαθέςξσμ. Ακξλξσθξϋμ με τθίμξσρα πξοεία ςα μϊοια πξσ 
λαμβάμξσμ ξι σπξφήτιξι ςχμ ηλικιακόμ ξμάδχμ «άμχ ςχμ 29 εςόμ έχπ και 45 εςόμ» και 
«απϊ 18 έχπ 29 εςόμ». Λεςανϋ ςχμ δϋξ ασςόμ ηλικιακόμ ξμάδχμ μξοιξδξςείςαι 
πεοιρρϊςεοξ η ηλικιακή ξμάδα  «άμχ ςχμ 29 εςόμ έχπ και 45 εςόμ», λϊγχ ςξσ ασνημέμξσ 
πξρξρςξϋ αμεογίαπ πξσ παοαςηοείςαι ρςιπ ρσγκεκοιμέμεπ ηλικίεπ και ςηπ ασνημέμηπ 
αμάγκηπ για εμπλξσςιρμϊ ςχμ ςσπικόμ ςξσπ ποξρϊμςχμ. 

3. Έςη επαγγελμαςικήπ εμπειοίαπ ρςξμ ιδιχςικό ςξμέα καςά ςημ ημεοξμημία σπξβξλήπ 
ςηπ αίςηρηπ: Για ςξ ρσγκεκοιμέμξ κοιςήοιξ έυει γίμει ξ διαυχοιρμϊπ και αμςίρςξιυα η 
βαθμξλϊγηρη ρε ςοειπ (3) κλίμακεπ: «Απϊ 5 - 10 έςη», «άμχ ςχμ 10 εςόμ έχπ και 15 έςη» 
και «άμχ ςχμ 15 εςόμ». Σημ μεγαλϋςεοη βαθμξλξγία λαμβάμξσμ ξι σπξφήτιξι πξσ 
διαθέςξσμ ςημ μεγαλϋςεοη εογαριακή εμπειοία (μεγαλϋςεοη ςχμ 15εςόμ) καθόπ, 
ρϋμτχμα και με ςα γεμικά υαοακςηοιρςικά ςηπ ξμάδαπ – ρςϊυξσ, ξι γμόρειπ και ςα ςσπικά 
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ςξσπ ποξρϊμςα παοξσριάζξσμ ασνημέμη αμάγκη για εμπλξσςιρμϊ εμό παοάλληλα 
υοηριμξπξιξϋμ ρε υαμηλϊςεοξ βαθμϊ ςιπ μέεπ φητιακέπ ςευμξλξγίεπ. Ακξλξσθξϋμ με 
τθίμξσρα πξοεία ςα μϊοια πξσ λαμβάμξσμ ξι σπξφήτιξι με εμπειοία «άμχ ςχμ 10 εςόμ 
έχπ και 15 έςη»  και ξι σπξφήτιξι με εμπειοία «απϊ 5 - 10 έςη».  

Σα έςη εμπειοίαπ σπξλξγίζξμςαι αθοξίζξμςαπ ςιπ ημέοεπ αρτάλιρηπ και διαιοώμςαπ δια 
300. 

 

Σέλξπ, διεσκοιμίζεςαι ϊςι ρε πεοίπςχρη ιρξβαθμίαπ και ετϊρξμ ασςή επηοεάζει ςημ επιλξγή ή ϊυι 
ςξσ χτελξϋμεμξσ θα ενεςάζεςαι η ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ πξσ ιρξβαθμξϋμ και η 
ποξγεμέρςεοη θα επιλεγεί. Δμό, εάμ ρσμπίπςει και η ημεοξμημία σπξβξλήπ ςηπ αίςηρηπ, θα 
ενεςαρςεί η όοα σπξβξλήπ ςηπ ηλεκςοξμικήπ αίςηρηπ. Ηα ποξκϋπςει απϊ ςξ φητιακϊ αμςίγοατξ 
ςηπ αίςηρηπ ςξσ σπξφήτιξσ πξσ θα πεοιλαμβάμει μεςανϋ άλλχμ ρςξιυείχμ και ςημ ημεοξμημία / 
όοα (ρε επίπεδξ δεσςεοξλέπςξσ). 

 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 
ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 
ΔΠΙΛΟΓΗ 

1 
Δκπαιδεσςικϊ 

Δπίπεδξ 

Τπξυοεχςική Δκπαίδεσρη 

ή Δεσςεοξβάθμια Δκπαίδεσρη ή 

Λεςαδεσςεοξβάθμια Δκπαίδεσρη 

10 

Σοιςξβάθμια Δκπαίδεσρη 5 

Λεςαπςσυιακέπ πξσδέπ  ή 

Ιάςξυξι Διδακςξοικξϋ Διπλόμαςξπ 
0 

2 

Ζλικία καςά ςημ 
καςαληκςική 
ημεοξμημία 

σπξβξλήπ ςηπ 
αίςηρηπ 

Απϊ 18 έχπ 29 εςόμ 5 

Άμχ ςχμ 29 εςόμ έχπ και 45 εςόμ 8 

Άμχ ςχμ 45 εςόμ έχπ και 64 εςόμ 10 

3 
Έςη επαγγελμαςικήπ 

εμπειοίαπ 

Απϊ 0 έχπ 5 έςη 0 

Άμχ ςχμ 5 έχπ 10 έςη 5 

Άμχ ςχμ 10 εςόμ έχπ και 15 έςη 8 

Άμχ ςχμ 15 εςόμ 10 

σμξλική 
Βαθμξλξγία 

(Κοιςήοιξ Δπιλξγήπ 1) + (Κοιςήοιξ Δπιλξγήπ 2) + (Κοιςήοιξ Δπιλξγήπ 3) 
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ςημ αμχςέοχ διαδικαρία βαθμξλϊγηρηπ θα ςηοηθξϋμ ξι αουέπ ςηπ ιρόςηςαπ αμδοώμ και 
γσμαικώμ και ςηπ απξςοξπήπ ςχμ διακοίρεχμ καθόπ και ίρη αμςιμεςώπιρη ςχμ ειδικώμ 
πληθσρμιακώμ ξμάδχμ πξσ θα σπξβάλλξσμ αίςηρη ρσμμεςξυήπ. 

 

 

 
11. Τπξβξλή αίςηρηπ 

Ιάθε Αίςηρη υαοακςηοίζεςαι απϊ έμαμ μξμαδικϊ Ιχδικϊ Αίςηρηπ σμμεςξυήπ (ΙΑ). Ζ έμςανη ρςξ 
Ληςοόξ Ωτελξσμέμχμ ποαγμαςξπξιείςαι με ςη ρσμπλήοχρη και σπξβξλή ςηπ αίςηρηπ 
ηλεκςοξμικά. Ζ Αίςηρη βοίρκεςαι ρςημ ηλεκςοξμική διεϋθσμρη https://024.regionalpress.gr/  
 
Κάθε εμδιατεοόμεμξπ μπξοεί μα σπξβάλει ςημ ηλεκςοξμική αίςηρή ςξσ από 1/7/2020 και ώοα 
11.00πμ έχπ 8/7/2020 και ώοα 23.59μμ.  
 
 
12. Δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ 

1. Λεςά ςημ σπξβξλή ςχμ ηλεκςοξμικόμ αιςήρεχμ και μέυοι ςιπ 10/7/2020 και ώοα 15:00 ξι 
εμδιατεοϊμεμξι θα ποέπει μα απξρςείλξσμ ηλεκςοξμικϊ τάκελξ (αουεία pdf) με ςα 
δικαιξλξγηςικά ςξσπ ρςξ sepe@otenet.gr , όρςε μα πιρςξπξιήρξσμ ςα ϊρα δηλόμξσμ ρςημ 
αίςηρή ςξσπ και μα ξλξκληοχθεί η ανιξλϊγηρη - βαθμξλϊγηρη και καςάςανή ςξσπ.  
 

 Ζ μη εμποϊθερμη σπξβξλή ςηπ ηλεκςοξμικήπ αίςηρηπ, ϊπχπ και η μη εμποϊθερμη παοαλαβή  
    ςχμ δικαιξλξγηςικόμ, καθιρςά ςη ρυεςική αίςηρη άκσοη.  
 
 
2. Σα Δικαιξλξγηςικά πξσ ποέπει μα απξρςείλξσμ ξι εμδιατεοϊμεμξι, αοιθμημέμα με ςημ 

παοακάςχ ρειοά, είμαι: 
2.1. Ζ Αίςηρη σμμεςξυήπ (εκςσπχμέμη απϊ ςξ https://024.regionalpress.gr) 
2.2. Αμςίγοατξ Αρςσμξμικήπ Σασςϊςηςαπ ή Διαβαςηοίξσ  
2.3. Αμςίγοατξ ςξσ Σίςλξσ πξσδόμ, ςξ ξπξίξ δήλχραμ ρςημ Αίςηρή ςξσπ. ε πεοίπςχρη 

πξσ ξ ςίςλξπ ρπξσδόμ είμαι απϊ ςξ ενχςεοικϊ, απαιςείςαι αμαγμόοιρη απϊ ΔΟΑΣΑΠ 
(ποόημ   ΔΘΙΑΣΑ) ή ιρξςιμία απϊ Β/θμια Δκπαίδεσρη.    

2.4  Αμςίγοατα ξπξιξμδήπξςε επίρημχμ εγγοάτχμ, ϊπξσ αμαγοάτεςαι ξ: 
2.4.1 Α.Υ.Λ.,  
2.4.2 Α.Λ.Ι.Α,  
2.4.3. Αοιθμϊπ Ληςοόξσ Αρταλιρμέμξσ ςξσ σπξφήτιξσ (Α.Λ. ΘΙΑ). 

      2.5 Αμςίγοατξ Σοαπεζικξϋ λξγαοιαρμξϋ, ρςξμ ξπξίξ θα είμαι Ιϋοιξπ Δικαιξϋυξπ ξ/ η Αιςόμ/ 
     ξϋρα.  

2.6 Απξδεικςικά Δογαριακήπ Ιαςάρςαρηπ: 

 Για ςξσπ Δογαζόμεμξσπ: έμα (1) απϊ ςα παοακάςχ: 

mailto:sepe@otenet.gr
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o Αςξμικϊ Κξγαοιαρμϊ Αρτάλιρηπ, ςξμ ξπξίξ μπξοεί μα εκδόρει απϊ ςξ 
www.efka.gov.gr (ρςξ menu ΑΥΑΚΘΛΔΜΟΘ, sub-menu ΛΘΗΩΣΟΘ - εμέογεια 
Αςξμικϊπ Κξγαοιαρμϊπ Αρτάλιρηπ και επιλέγξμςαπ Δίρξδξπ ρςημ σπηοερία είςε 
ϋμδερη με κχδικξϋπ TAXISNET ή ϋμδερη με κχδικξϋπ Δ.Υ.Ι.Α./Ι.Δ.Α.Ο. με 
ςξσπ κχδικξϋπ TAXISNET και ΑΥΛ & ΑΛΙΑ) ρσμξδεσόμεμξ απϊ Τπεϋθσμη 
Δήλχρη ρςημ ξπξία μα αματέοει ϊςι ξ Τπξφήτιξπ/ α ενακξλξσθεί μα είμαι 
Δογαζϊμεμξπ/ η για ςξσπ μήμεπ πξσ δεμ εμταμίζξμςαι ρςξμ Αςξμικϊ 
Κξγαοιαρμϊ ςξσ έχπ και ςημ Ζμέοα Τπξβξλήπ ςηπ Αίςηρηπ, και η Δςαιοεία ρςημ 
ξπξία εογάζεςαι αμήκει ρςξμ Θδιχςικϊ Σξμέα (Τπεϋθσμη Δήλχρη 2.6α). 

o Σελεσςαία Ιαςάρςαρη Λιρθξδξρίαπ, ρσμξδεσόμεμη απϊ Τπεϋθσμη Δήλχρη 
ρςημ ξπξία μα αματέοει ϊςι ξ Τπξφήτιξπ/ α ενακξλξσθεί μα είμαι 
Δογαζϊμεμξπ/ η έχπ και ςημ Ζμέοα Τπξβξλήπ ςηπ Αίςηρηπ, και η Δςαιοεία ρςημ 
ξπξία εογάζεςαι αμήκει ρςξμ Θδιχςικϊ Σξμέα (Τπεϋθσμη Δήλχρη 2.6β). 

 Για ςξσπ Δπξυικά Δογαζόμεμξσπ: Αμςίγοατξ ςηπ Ιάοςαπ Αμεογίαπ ρε ιρυϋ. 
Ποξκειμέμξσ μα απξδειυςεί η επξυικϊςηςα, η Ιάοςα Αμεογίαπ ποέπει μα 
ρσμξδεϋεςαι: 
o Απϊ ςξ Έμςσπξ Ιαςαγγελίαπ ϋμβαρηπ Δογαρίαπ (Δ6) σπξγεγοαμμέμξ απϊ ςξμ 

Άμεογξ και ςξμ Δογξδϊςη 
o είςε απϊ ςη Βεβαίχρη Κήνηπ ϋμβαρηπ Οοιρμέμξσ Φοϊμξσ (Δ7) σπξγεγοαμμέμη 

απϊ ςξμ Δογξδϊςη  
o ή απϊ Βεβαίχρη Δπξυικϊςηςαπ απϊ ςημ Δπιυείοηρη  
o ή απϊ Αμςίγοατξ ςηπ “Απϊταρηπ Τπαγχγήπ” ρςημ επιδϊςηρη απϊ ςξμ ΟΑΔΔ 

(είςε ποϊκειςαι για ςξ ειδικϊ επξυικϊ βξήθημα ή ποϊκειςαι για ςημ επιδϊςηρη 
αμεογίαπ 3 μημόμ και 5 ημεοόμ για Αρταλιρμέμξσπ, ξι ξπξίξι έυξσμ 
απαρυξληθεί ρε Σξσοιρςικά Ιαι Άλλα Δπαγγέλμαςα ρε Δπιυειοήρειπ πξσ 
λειςξσογξϋμ επξυικά). 
Ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή 
παραρτήματα επιχειρήσεωμ οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συμθήκες ή λόγω τωμ 
χρησιμοποιούμεμωμ πρώτωμ υλώμ λειτουργούμ κατά ημερολογιακό έτος για χρομικό διάστημα μεγαλύτερο 
από δύο και μικρότερο από εμμέα μήμες, κατά το υπόλοιπο δε χρομικό διάστημα του ημερολογιακού έτους 
δεμ απασχολούμ προσωπικό που υπερβαίμει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούμ 
κατά τημ περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους (άρθρ. 31 μ. 4144/13). 

 
       2.7 Απξδεικςικά εςόμ επαγγελμαςικήπ εμπειοίαπ: 

o Αςξμικϊ Κξγαοιαρμϊ Αρτάλιρηπ, ςξμ ξπξίξ μπξοεί μα εκδόρει απϊ ςξ 
www.efka.gov.gr (ρςξ menu ΑΥΑΚΘΛΔΜΟΘ, sub-menu ΛΘΗΩΣΟΘ - εμέογεια 
Αςξμικϊπ Κξγαοιαρμϊπ Αρτάλιρηπ και επιλέγξμςαπ Δίρξδξπ ρςημ σπηοερία είςε 
ϋμδερη με κχδικξϋπ TAXISNET ή ϋμδερη με κχδικξϋπ Δ.Υ.Ι.Α./Ι.Δ.Α.Ο. με 
ςξσπ κχδικξϋπ TAXISNET και ΑΥΛ & ΑΛΙΑ) ρσμξδεσόμεμξ απϊ Τπεϋθσμη 
Δήλχρη ρςημ ξπξία μα αματέοει ϊςι ξ Τπξφήτιξπ/ α ενακξλξσθεί μα είμαι 
Δογαζϊμεμξπ/ η για ςξσπ μήμεπ πξσ δεμ εμταμίζξμςαι ρςξμ Αςξμικϊ 
Κξγαοιαρμϊ ςξσ έχπ και ςημ Ζμέοα Τπξβξλήπ ςηπ Αίςηρηπ, και η Δςαιοεία ρςημ 
ξπξία εογάζεςαι αμήκει ρςξμ Θδιχςικϊ Σξμέα.  
Δτόρξμ έυει ποξρκξμιρςεί χπ Απξδεικςικό Δογαριακήπ καςάρςαρηπ (ρημείξ 
2.6) δεμ απαιςείςαι 2η τξοά. 

2.8 Τπεϋθσμη δήλχρη (η ξπξία θα απεσθϋμεςαι ρςξμ ΖΠΔ), ϊςι ςα ποξρκξμιζϊμεμα έγγοατα 
είμαι Γμήρια Αμςίγοατα ςχμ ποχςξςϋπχμ (Τπεϋθσμη Δήλχρη 2.8). 
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Σημείχρη: Τα παοαπάμχ Δικαιξλξγηςικά ποέπει μα καςαςεθξύμ αοιθμημέμα (2.1 - 2.8) με 

βάρη ςημ ποξαματεοόμεμη ρειοά. 
 
 
3. Δικαιξλξγηςικά πξσ θα ποξρκξμίζξμςαι καςά ςημ έμαονη ςηπ Καςάοςιρηπ: 

 Πίμακαπ Απαρυϊληρηπ Ποξρχπικξϋ (Δ4) απϊ ςημ εςαιοεία ρςημ ξπξία εογάζεςαι. 

 Βεβαίχρη Δογξδϊςη ϊςι είμαι Δογαζϊμεμξπ με ημεοξμημία έκδξρηπ - σπξγοατήπ ςημ 1η ημέοα 
ςηπ Ιαςάοςιρηπ.  

 
ε πεοίπςχρη άομηρηπ ςηπ εςαιοείαπ μα ςξσ εκδώρει ςα παοαπάμχ, θα ποέπει μα 
ποξρκξμιρςεί Τπεύθσμη Δήλχρη, όπξσ  σπξφήτιξπ δηλώμει  όςι ρσμευίζει μα είμαι 
Δογαζόμεμξπ ρε εςαιοεία ςξσ ιδιχςικξύ ςξμέα και ςξ ακοιβέπ Ωοάοιξ Δογαρίαπ, καθώπ και μέξ 
- Δπικαιοξπξιημέμξ Αςξμικό Λξγαοιαρμό Αρτάλιρηπ.  
 
Η μη ποξρκόμιρη ςχμ αμχςέοχ δικαιξλξγηςικώμ θα έυει χπ απξςέλερμα ςη μη καςαβξλή ςξσ 
εκπαιδεσςικξύ επιδόμαςξπ. 
 
 
13. Διαδικαρία Δπιλξγήπ Ωτελξύμεμχμ 

Ιάθε εμδιατεοϊμεμξπ εογαζϊμεμξπ ετϊρξμ επιλεγεί βάρει ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ κοιςηοίχμ και ςηπ 
διαδικαρίαπ πξσ πεοιγοάτεςαι ρςη ρσμέυεια, εγγοάτεςαι ρςξ Ληςοόξ Ωτελξσμέμχμ. Σξ Ληςοόξ 
Ωτελξσμέμχμ ςηοείςαι απϊ ςξμ ΖΠΔ. ςξ Ληςοόξ Ωτελξσμέμχμ καςαγοάτξμςαι ϊλξι ξι 
Αιςξϋμςεπ ςηπ Ποάνηπ, μεςά ςημ ανιξλϊγηρη και μξοιξδϊςηρη ςχμ Αιςήρεόμ ςξσπ, με ςημ έμδεινη 
“Δπιςσυόμ” ή “Άκσοξπ”.  
 
Άκσοη θεχοείςαι μια Τπξφητιϊςηςα ετϊρξμ:  

 Δεμ πληοξί ςιπ ποξωπξθέρειπ ςηπ παοξϋραπ Ποϊρκληρηπ.  

 Ο/ η αιςόμ/ ξϋρα δεμ καςέθερε ή δεμ απξρςείλει εγκαίοχπ ςα ζηςξϋμεμα απϊ ςημ Ποϊρκληρη 
δικαιξλξγηςικά.  

 

Οι δσμηςικξί χτελξϋμεμξι εμταμίζξμςαι καςά τθίμξσρα ρειοά βάρει ςηπ μξοιξδϊςηρηπ ςξσπ αμά 
ξμάδα πεοιτεοειόμ.  
 
Ζ διαδικαρία ρσγκοϊςηρηπ ςχμ Σμημάςχμ Ιαςάοςιρηπ, ακξλξσθεί μία ρειοά απϊ διαδικαρίεπ και 
βήμαςα. Πιξ αμαλσςικά: 
Βήμα 1: σλλξγή ςχμ Αιςήρεχμ ρςημ ηλεκςοξμική βάρη δεδξμέμχμ ςξσ ΗΠΔ 
Βήμα 2: Δπενεογαρία - Σανιμόμηρη Αιςήρεχμ αμά ξμάδα Πεοιτεοειώμ 

 Διαυχοιρμϊπ ςχμ Αιςήρεχμ πξσ δεμ είμαι επιλένιμεπ, ρϋμτχμα με ςα κοιςήοια on/ 
off. 

 Ανιξλϊγηρη - Βαθμξλϊγηρη ςχμ Αιςήρεχμ, πξσ έυξσμ ρσγκεμςοχθεί και ςανιμξμηθεί 
βάρει ςηπ Λξοιξδϊςηρηπ ςχμ Ιοιςηοίχμ Δπιλξγήπ. 
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 σγκοϊςηρη Ποξρχοιμξϋ Πίμακα ςχμ Δπιςσυϊμςχμ καςά τθίμξσρα ρειοά, ςχμ 
Δπιλαυϊμςχμ και ςχμ Απξοοιτθέμςχμ Τπξφήτιχμ Ωτελξσμέμχμ, με ςη σμξλική 
Βαθμξλξγία πξσ θα ποξκϋφει για ςξμ καθέμα. 

Βήμα 3: σλλξγή και Έλεγυξπ Δικαιξλξγηςικώμ 
 Διεσκοιμίζεςαι ϊςι ϊρξι δεμ ποξρκξμίρξσμ ςα ποξβλεπϊμεμα δικαιξλξγηςικά ρςξ 

διάρςημα πξσ έυει ξοιρςεί, ασςξμάςχπ απξοοίπςξμςαι καθόπ θα θεχοηθεί, ϊςι δεμ 
σπάουει πλέξμ εμδιατέοξμ ρσμμεςξυήπ ρςξ ποϊγοαμμα και ξι θέρειπ ασςέπ θα 
καλστθξϋμ απϊ ςξμ Πίμακα ςχμ Δπιλαυϊμςχμ. 

Βήμα 4: Αμαποξραομξγή ςηπ ρσμξλικήπ βαθμξλξγίαπ, ϊπξσ διαπιρςχθεί αμακοίβεια και 
ξοιρςικξπξίηρη ςξσ Πίμακα Δπιςσυϊμςχμ, Δπιλαυϊμςχμ και Απξοοιτθέμςχμ αμά ξμάδα 
Πεοιτεοειόμ. 

Βήμα 5: σγκοόςηρη Σμημάςχμ Καςάοςιρηπ 

 Ποχςαουικϊ κοιςήοιξ ρςη διαμϊοτχρη ςχμ Σμημάςχμ Ιαςάοςιρηπ απξςελεί η 
εμδεικςική καςαμξμή ςχμ χτελξσμέμχμ αμά ξμάδα Πεοιτεοειόμ, ρϋμτχμα με ςη 
Ποϊρκληρη. 

 Ηα λητθξϋμ σπϊφη ςα Αμςικείμεμα Ιαςάοςιρηπ, ϊπχπ ασςά έυξσμ δηλχθεί απϊ ςξσπ 
χτελξϋμεμξσπ ρςημ αίςηρή ςξσπ, με ρειοά ποξςεοαιϊςηςαπ. 

 Σα Σμήμαςα Ιαςάοςιρηπ θα ρσγκοξςξϋμςαι αμαλξγικά με ςξ πλήθξπ ςχμ Αιςήρεχμ 
αμά Αμςικείμεμξ Ιαςάοςιρηπ.  

 
ε πεοίπςχρη πξσ ρϋμτχμα ςϊρξ με ςξμ αοιθμϊ ςχμ αιςήρεχμ και ςξμ πίμακα επιςσυϊμςχμ, ϊρξ 

και με ςημ εμδεικςική καςαμξμή ςχμ χτελξσμέμχμ αμά Πεοιτέοεια δεμ ρσμπληοχθεί ξ αοιθμϊπ 

ςχμ Σμημάςχμ Ιαςάοςιρηπ, ςϊςε ξι διαθέριμεπ θέρειπ μεςατέοξμςαι ρε Πεοιτέοεια ή Πεοιτέοειεπ 

ςηπ ίδιαπ εμϊςηςαπ πεοιτεοειόμ, ϊπξσ ξι Αιςξϋμςεπ έυξσμ ρσμπληοόρει ςημ σφηλϊςεοη 

βαθμξλξγία.  

Ζ διαδικαρία ρσγκοϊςηρηπ ςχμ Σμημάςχμ Ιαςάοςιρηπ γίμεςαι απϊ ςξμ ΖΠΔ, ρε ρσμεογαρία με 
ςξμ πάοξυξ καςάοςιρηπ, μεςά ςημ ειρήγηρη ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ Ανιξλϊγηρηπ ςχμ Αιςήρεχμ 
ςχμ Τπξφητίχμ Ωτελξσμέμχμ. 
 
Ιαςά ςη Διαδικαρία Δπιλξγήπ, ξι χτελξϋμεμξι έυξσμ ςξ Δικαίχμα Τπξβξλήπ Αμςιοοήρεχμ εμςϊπ 
απξκλειρςικήπ ποξθερμίαπ πέμςε (5) ημεοόμ απϊ ςηπ αμαοςήρεχπ ςξσ πίμακα επιςσυϊμςχμ, 
επιλαυϊμςχμ και απξοοιτθέμςχμ αμά πεοιτέοεια (Βήμα 4). Οι αμςιοοήρειπ απξρςέλλξμςαι με e-
mail ρςξ sepe@otenet.gr και ςίθεμςαι αμελληςί εμόπιξμ ςηπ Δπιςοξπήπ Δμρςάρεχμ και 
Αμςιοοήρεχμ πξσ έυει ξοιρςεί απϊ ςξμ ΖΠΔ με ρυεςική απϊταρη ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ. Ζ 
Δπιςοξπή Δμρςάρεχμ και Αμςιοοήρεχμ ενεςάζει ςξ εμποϊθερμξ και ςξ βάριμξ ςχμ αμςιοοήρεχμ 
και γμχμξδξςεί για ςημ έκδξρη απϊταρηπ, ςημ ξπξία κξιμξπξιεί μέρχ ςηπ ιρςξρελίδαπ ςξσ 
έογξσ.  
Ζ Δπιςοξπή Δμρςάρεχμ και Αμςιοοήρεχμ, δϋμαςαι μα ζηςήρει διεσκοιμίρειπ απϊ ςξμ Αιςξϋμςα και 
γεμικόπ μα εμεογήρει ξςιδήπξςε απαιςείςαι ποξκειμέμξσ μα ανιξλξγήρει ςξσπ ιρυσοιρμξϋπ ςξσ 
Αιςξϋμςα. Ζ Δπιςοξπή Δμρςάρεχμ και Αμςιοοήρεχμ ποέπει μα απξταμθεί επί ςχμ αμςιοοήρεχμ, 
εμςϊπ απξκλειρςικήπ ποξθερμίαπ δέκα (10) ημεοόμ απϊ ςημ καςαληκςική ημεοξμημία λήνηπ ςχμ 
εμρςάρεχμ, άλλχπ ςεκμαίοεςαι η ριχπηοή απϊοοιφη ςχμ αμςιοοήρεχμ. 
 

mailto:sepe@otenet.gr
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Διεσκοιμίζεςαι, ϊςι ρςημ πεοίπςχρη πξσ ρϋμτχμα με ςξμ Πίμακα Δπιςσυϊμςχμ δεμ καςαρςεί 
δσμαςή η ρσγκοϊςηρη Σμήμαςξπ Ιαςάοςιρηπ, ςϊςε θα ζηςηθεί απϊ ςξσπ Δπιςσυϊμςεπ Τπξφήτιξσπ 
Ωτελξϋμεμξσπ μα ρσμμεςέυξσμ ρε άλλξ Αμςικείμεμξ Ιαςάοςιρηπ. ςημ πεοίπςχρη αδσμαμίαπ ςξσπ 
ή ρςημ πεοίπςχρη απξυόοηρηπ, ξι διαθέριμεπ πλέξμ θέρειπ θα καλστθξϋμ απϊ ςξσπ Δπιλαυϊμςεπ 
ςηπ ξμάδαπ Πεοιτεοειόμ με ςημ σφηλϊςεοη βαθμξλξγία. Ζ διαδικαρία ρσγκοϊςηρηπ ςχμ 
Σμημάςχμ Ιαςάοςιρηπ γίμεςαι απϊ ςξ δικαιξϋυξ ςηπ ποάνηπ, ςξμ ύμδερμξ Ημεοηρίχμ 
Πεοιτεοειακώμ Δτημεοίδχμ, ρε ρσμεογαρία με ςξμ Αμάδξυξ ςξσ έογξσ. 
 
 
14. Ποξθερμία Τπξβξλήπ Αιςήρεχμ Ωτελξύμεμχμ 

Η ποξθερμία σπξβξλήπ ςχμ ηλεκςοξμικώμ αιςήρεχμ ςχμ εμδιατεοξμέμχμ αουίζει ςημ 
1/7/2020 και ώοα 11:00 και λήγει ρςιπ 8/7/2020 και ώοα 23:59:59. 
 
Η ποξθερμία παοαλαβήπ από ςξμ ΗΠΔ ςχμ δικαιξλξγηςικώμ πξσ πιρςξπξιξύμ ςα όρα 
δηλώθηκαμ ρςημ ηλεκςοξμική αίςηρη λήγει ρςιπ 10/7/2020 και ώοα 15:00. 
 
 


