
�������	
�������
��� � �
������	
� �����
� ������ �����
����
�������� !!"#$%�����&�'��(�����)%*#� ��+����*

�,-,�.�/�.0��,'�-,'1�,0,�.����&�&�'2�'342,��,���.�'5�

��,1�,0.6'�,���.�'�7��',2���6,'

��8&�-9����6���3�,42� #�':.2'5�** "%

�+���(�������6'0,'�6,1';���/;�/

��+&��"*)* !)%")5�"*)* !)%#!

<=>��"*!%$%)###

?@=AB��@@ACD=BEFEGBEGH@EG&IJ

'2'0�.��'�����-,'-,��/�

�
�
':.2'5�"K9!%9"!"!
'&�&���������	
�	��

�����

������

��24�.�2��.;�/�42��;;'-'�

/�L��M��2��������
����N���

/��OP������QR���-QS+���

'���T�����

����
"� ����������� T�� ��QR�� U�'�'0�,�. �', �,�����,.�. �0��:��42 324��42 V -�W,��.�42 3,' �.2 �2,�1/�.

�.� �03'�,'�.� ,�'2��.�'� ��'33�;6'�,42 ��6�' /3�,'�X �� ����
� ���  !!"#$% �T� ���8�������
� ���S�����

U'T�S���T�
�T�T� ���8������T�
�T�T� 
�� ����T���� "!*$V"!"!X

��������

����������������� �!��"#$��%& ���'(����)�*+�,��-�,������.,
�8�T�� ���M��

*& �� 2& $)*$9"!*$ U3�� T� ���8������5 T� Y+�S8� 
�� �(����S� ���T�R��
N �����ZQ��� S�� T� ���S�����T�
� ������� "!*$V
"!"!X �[�� "# 9'9")&*"&"!*$�5 ���� T��������P�
� 
�� ��8O�� 
�� ����
�T��� T� Q�P�� K5 ���& ,&'&* ��� 
�� *&\&* ��� 
�� T� Q�P�� "!5
���& $&
"& �� �� ���P�� ]�"!*$� *!*#" ^A_=B9*`&*"&"!*$ �
T�+��T�
� ���(��� T�� ������	
�� ���T����� S�� YS
���� �����Y� �T��8���
T�� ���8�������
�O ���S�Q���T�� U'T�S���T�
�T�T�5 ���8������T�
�T�T� 
�� ����T����X S�� �T���R� ��� T� ������	
� ������
����(�����
�� 'Q�T�R�� 
�� T� ������	
� �����
� ������ �T� �+����� T�� �T�8�� U����O���� �T� �Q�T�R� 
�� T�
����8�+���X �T� �++Q��5 �]]a "!*$bc*#defe!!*�&
)& �� ������� ���� ���P& *)!)9"!*) T�� ������	
�O ����Z��+��� 
�� T�� ���Z��+��� T�� *%�� -�
��Z���� "!*)5 ����

�P������O 
��N ���TQR�� S�� T� ������	
� ������ ����(�����
�� 'Q�T�R��5 T� ������	
� �����
� ������5 T� ������
���8��5 T� ������	
� 3���S�
� ������ 'S��T�
�� 'Q�T�R�� 
�� T� ������	
� ������ :Q+����� 
�� '+����� 
�� ���� 
�P������O
S��
N ���TQR�� S�� T� ������	
� ������ ����(�����
�� �Q�T�R��5 T� ������	
� �����
� ������5 T� ������ ���8�� 
�� T�
������	
� ������ :Q+����� 
�� '+����� 
�� S�� T� 
�TQ�S��� T�� 
������O ���� ���P& *!`)9"!!#&
$& �� ������� ���� ���P& *)!$9"!*) T�� ������	
�O ����Z��+��� 
�� T�� ���Z��+��� US�� T� ������	
� �����
� ������ 
��
T� 
�TQ�S��� T�� 
������O ���� ���P& *!`*9"!!# T�� ���Z��+���&
 & �� �S
�
���Y� ��� T� ������	
� ���T���� U�O�(�� �T����
�� �8Y��� ��T����
� �O�(�� S�� T� �+����� 'Q�T�R��� "!*$V
"!"!5 ��& ���(���� ]�"!*$� ) $" ^A_=B9")&! &"!*$
#& �� '�
����� T�� ������	
�� ���T����� �8�T�
Q �� T� Y��� T�� 
��T�
�� ���8���� ���� ��(Y��T�� �T� Q�P�� *!%
���QS��(�� * T�� ��P�
�� S�� T� ;��T���S�� T�� ������	
�� ����� �"!*#9] "#"9!*�&
%& �� 
�TL �R�������T��� ������� ���� ���P& $`!9"!*$ T�� ���T����� T�� )�� 6��T��� "!*$ S�� T� ����+����� T�� 
������O
���� ���P& *)!)9"!*) T�� ������	
�O ����Z��+��� 
�� T�� ���Z��+��� ���� 
�P������O 
��N ���TQR�� S�� T� ������	
� ������
����(�����
�� 'Q�T�R��5 T� ������	
� �����
� ������5 T� ������ ���8��5 T� ������	
� 3���S�
� ������ 'S��T�
�� 'Q�T�R��

�� T� ������	
� ������ :Q+����� 
�� '+����� 
�� ���� 
�P������O S��
N ���TQR�� S�� T� ������	
� ������ ����(�����
��
'Q�T�R��5 T� ������	
� �����
� ������5 T� ������ ���8�� 
�� T� ������	
� ������ :Q+����� 
�� '+�����5 
�� ����� T� Q�P��
"! ��T�O5 ���� ��8O��&
`& �� �� '&�& **!$"%9?/:/9*!"!9"!&*!&"!*# /����S�
� '��(��� T����������� 
�� �T�
�TQ�T���� T�� `*K`#9?g:g%*"9)*V!%V
"!* /����S�
�� '��(���� U�P�
�� ����� ���+�R���T�T�� ����N S�� T� ���S�Q���T� T�� ���' "!*$V"!"! h �+�S8��
�����T�T�� ������� ���ZQ��� ��S8����T���T�O��� ��QR�� ���' "!*$V"!"! ��� '�8Y� -��8������� 
�� ���Q������
[����� h -����
���� ��TQ��� ��� T� ���T�+���QT� �R��+�S���� ��QR��X �[�� ) "*9\9*&**&"!*#�5 ���� T��������P�
� 
��

ΑΔΑ: Ω1ΓΨ46ΜΤΛΡ-ΜΟΚ



�������	
�������
��� � �
������	
� �����
� ������ �����
����
�������� !!"#$%�����&�'��(�����)%*#� ��+����"

��8O��&
K& �� Q�P�� K! T�� U�N��
� 2���P����� S�� T� ��ZY���� 
�� ��Z���T�
Q i�S��X ��� 
��NP�
� �� T� Q�P�� ��NT� T�� �&-&
#)9"!! �[�� K`9'9""&!$&"!! �&
*!& �� �&-& *")9"!*# �[�� "!`9'9!$&**&"!*# U'��O�T��� 
�� ��T������� T�� /����S���� -���
�T�
�� 6�T���OP����� 
��
.+�
T���
�� -��
�ZY�����5 ���O�T��� T�� /����S���� ��������O5 �O�T��� /����S���� 6�T���T��T�
�� ��+�T�
�� 
��
/����S���� j�(��
�� ��+�T�
��5 ��+���
����N 
�� ���Y�����5 ��T������� /����S��� ���T���
N 
�� -���
�T�
��
'���S
��T����5 ��
������5 'Q�T�R�� 
�� ��������O 
�� /�����N5 6�T�(��N 
�� -�
TO�&X5 
�� ����� T� Q�P�� "5 ��� �"�
��T�O&
**& �� �&-& *" 9"!*# �[�� "*!9'L9! &**&"!*#� ���� -�������O /����SN5 '��+���TN /����SN 
�� /(�����SN&
*"& �� ��& ���P�& )$#`#9"%&!)&"!* �/�-- *%`� -������� T�� ����
�� 3�����TY�� -��8������� �����
N �&�& T�� ���' 
�� ��&
*)& �� �&- *$%9"!*% �[�� *K"'9*)V*"V"!*%� U��S������ T�� /����S���� ��
������ 
�� 'Q�T�R��X ���� ��8O��&
*$& �� �� '&�& **)!K*9! &**&"!* '��(��� T�� /����S�O ��
������5 'Q�T�R�� 
�� ��������O U'QP��� ���
+���T�
N

�P�
�T� ���	�T��Y�� T�� �&/&- ��'��X �'-'� 4!*;$# )�%V�"[�&
* & �� �� '� ##*) 9�/:/$  9*)&#&"!*% �[��9\9"!#$9* &#&"!*%� ���(��� T�� '��+���T� /����S�O ��
������5 
�� 'Q�T�R��
U����������� T�� �� ���P�� #%%$)9�/:/9#* 9"$V!#V"!* �����S�
�� ���(���� U'���Q�P���� T�� ����
�� /��������
-��8������� T�� ���8�������
�O ���S�Q���T�� 'T�S���T�
�T�T�5 ���8������T�
�T�T� 
�� ����T���� T�� Q�P���  ��� * T�� &
$)*$9"!*$ 
�� 
�TQ�S��� T�� ���P& **"*9$!`-9[!)9"!*" �\L #  � 
���� �����S�
�� ���(����X �\L *"$`�&
*#& �� �� '&�& �/- ��'�� ))`$9K)#9'"9"%&!#&"!*# ����
+��� S�� T� ���Z�+� ���TQ��� �T� ���8�������
� ���S�����
U'T�S���T�
�T�T�5 ���8������T�
�T�T� 
�� ����T����X5 �� T�T+� U��TQ�T��� 
�� ���T������� SN��� 
�� ��R��T�T� ��S�k��Y�
�T� ����T�
� T��Y�X S�� T��� QR��� ���T�����T�T�� !" 
�� !"� �4[�l$# �%Vj"0� 
�� T�� �� '&�& �/- ��'�� $`)K9*)K#9'"9*#&
!K&"!*#& �#%0l$# )�%V\�K� 
��  K% 9*`!"9'"9*%&*!&"!*# �4�*�$# )�%V6��� *� 
�� "� T���������� T�� �T��T��8�&
*%& �� �� '&�& �/- ��'��  K*%9% `9m)9*$V**V"!*% ���(��� YT�R�� T�� ��QR�� U�'�'0�,�. �', �,�����,.�.
�0��:��42 324��42 V -�W,��.�42 3,' �.2 �2,�1/�. �.� �03'�,'�.� ,�'2��.�'� ��'33�;6'�,42 ��6�'
/3�,'�X �� ����
� ���  !!"#$% �T� ���8�������
� ���S����� U'T�S���T�
�T�T� ���8������T�
�T�T� 
�� ����T���� "!*$V
"!"!X5 ���� T��������P�
� �� T� �� '&�&  "!!9***\)9")&`&"!*` �'-'� j'��$# 1,`VK$K�&
*`& �� �� an� K#))* V *#9!$9"!*` ��8�
� -�+T�� ��QR�� T�� -�
���O8�� �24�. 2��.;�/�42 �;;'-'� ���� T� �/- ��'��
S�� T� T���������� T�� ��QR�� �� ����
� ���  !!"#$% �T� ���8�������
� ���S����� U'T�S���T�
�T�T� ���8������T�
�T�T� 
��
����T���� "!*$V"!"!X&
"!& ��� �&2&�& �� [�� 'L % 9)!V!)V"!"! 
�� [�� 'L #$9*$V!)V"!*K 
�� T� ��� )&$&"!"! �+�
T���
� ����� T�� �/- ��'2�� ����
T��� ��
���O8��� T�� ����
+���� !"$5 �O�(�� �� T� ����� ���T�Y��T�� � �+������� T�� 
�TQ�T���� �R�+�
+���� �� T� �YP��� T��
T�+�
�TQ�T����5 T��NT�� T��� �8�T�
�O� ����
�O� ����� �+�������� T�� ��� ���Z+Y��T�� �T� �
Q�T�T� ����
+���&
"*& �� �� '&�& $" K9*!)%\)9"K&%&"!"! ����S��� T����������� ���(���� YT�R�� T�� ���	�T��Y�� T�� �/- ��'��&
""& �� �� '&�& %K%)"9"%&%&"!"! �'-'� #j�j$#6�;0V:W-� YSS��(� T�� �/���� �� PY�� U�+����� ����T�
N ������S��(N S��
T� �8������� 
�� T� �+������� ��S8����T���T�O��� ���S����QT� ��� T� ������	
� �����
� ������ ����� ���S����QT�
���8�k����� ���SS�+��T�
�� ��TQ�T���� �����&

�/'0�%$1#��

T� T���������� T�� ��QR�� U�'�'0�,�. �', �,�����,.�. �0��:��42 324��42 V -�W,��.�42 3,' �.2 �2,�1/�. �.�

�03'�,'�.� ,�'2��.�'� ��'33�;6'�,42 ��6�' /3�,'�X �� �R���

�2�32������3�4������3��3����,�����4�5�

/�"#��&%���6���6(����� 78'+� ���'�#���6�&�� .��&('�$��/#��0��#�� /�9�8��&��&�6%�����/)+&�

*�V�'T�S���T�
�T�T��
���8������T�
�T�T��
���
����T����

!"�V���������S��
��S�k��Y�5����8��������
��
���8������T�
�O�����ZQ++�T��
�T���Y������T�R��
Y��
����T�����

;�S�T�������T�S�Y���
����(Y�����

`%`&K* 5 `�

*�V�'T�S���T�
�T�T��
���8������T�
�T�T��
���
����T����

!"�V���������S��
��S�k��Y�5����8��������
��
���8������T�
�O�����ZQ++�T��
�T���Y������T�R��
Y��
����T�����

6�TQZ��� "" &K")5 %�

*�V�'T�S���T�
�T�T��
���8������T�
�T�T��
���
����T����

!"�V���������S��
��S�k��Y�5����8��������
��
���8������T�
�O�����ZQ++�T��
�T���Y������T�R��
Y��
����T�����

�������T�������T�S�Y���
����(Y�����

"$$&`%"5!!�

*�V�'T�S���T�
�T�T��
���8������T�
�T�T��
���
����T����

!"��V���������S��
��S�k��Y�5����8��������
��
���8������T�
�O�����ZQ++�T��
�T���Y������T�R��
Y��
����T��������T���Q��++Q��5�
2�T���'�S����

6�TQZ��� K!&)#K5$)�

*�V�'T�S���T�
�T�T��
���8������T�
�T�T��
���
����T����

!"��V���������S��
��S�k��Y�5����8��������
��
���8������T�
�O�����ZQ++�T��
�T���Y������T�R��
Y��
����T��������T���Q��++Q��5�

�������T�������T�S�Y���
����(Y�����

*%&$K!5`#�

ΑΔΑ: Ω1ΓΨ46ΜΤΛΡ-ΜΟΚ



�������	
�������
��� � �
������	
� �����
� ������ �����
����
�������� !!"#$%�����&�'��(�����)%*#� ��+����)

2�T���'�S����

.���QR����S8����T���T��T�������T��������	
�������
��������������&

�:��,�2;2���3�4��
�:.*���6 ���)8& �<=>�?���@�� A�����B

�:!����'C"' � 5D�� 5���EF,D5 EE�!��

	:.*���6 �!����'C"'G� ��A��B	

�:�G%��6 �+���#$�#+' �& /�)8& �

'T�
����� T�� ��QR�� ���� � �
�������� 
�� ���T������� ����P�T� SN��� 
�� ��R��T�T� *&!*! ���SS�+��T�N T��
����T�
�O T��Y� �� �+� 8N��& \���
�� �T�8�� T�� ��QR�� ���� � 
�T��T�O �� ���SS�+��T��� �
��� � �T���
��P�O �T��
�+�Y� ��R������ ��S����
Y� ����T�����5 �� Y�(��� �� �O� �
������T�
Q �T�
������ ��� �T� �YT�� ���+�M�� 
�� �+YS8��
+���NR�� ��� �8�T�k�T�� �� 8N���� ����8�� (��T���� �S����5 
�� �Z� �� 
������ PY��T� �
��������� S�� T� ���8������
��P�N �� M�8��T��
Q ���Z+���T�& . ���+�S� 
�� � �8�������� T� �
������T�
N ���S����QT� YS�� �� SN��� T��
��Q�8����� ��+YT�� ��� T�
����N�� T� �QS
� S�� �
�������� T� ���SS�+��T�N T�� ,���T�
�O ���Y� ��� �T� �YT��
���+�M�� 
�� �+YS8�� +���NR�� ��� �8�T�k�T�� �� 8N���� ����8�� (��T���� �S����5 
�� �Z� �� 
������ PY��T� �
���������
S�� T� ���8������ ��P�N �� M�8��T��
Q ���Z+���T�& �� �
������T�
Q ���S�Q���T�5 P� ���� ���++���
�� ��ZY+���� 
�� P�
S��� �� �YP��� oBp_qA_I Bp=J_A_I ���������� ��� kN���5 ��OS8���� 
�� �OS8���� ���(�� �
����������5 �� �R���
�
������T�
� ���S����� �*�� U6YT�� ���+�M�� 
�� �+YS8�� +���NR�� ��� �8�T�k�T�� �� 8N���� ����8�� (��T���� �S����X�
'��P��� ��N� K` �% N��� (���
�� ��������� r  ) N��� �OS8���� �
��������� r )` N��� ��OS8���� �
����������&'��P���
�(�+�O���� ##! QT���&�O�+� '94 
�TQ�T���� �
������T�
�O ���S�Q���T�� �*�� #$&#`! '94&�
������T�
� ���S����� �"��
U������� PY��T� �
��������� S�� T� ���8������ ��P�N �� M�8��T��
Q ���Z+���T�X�'��P��� ��N� *!! �$ N��� (���
��
��������� r  K N��� �OS8���� �
��������� r )% N��� ��OS8���� �
����������&'��P��� �(�+�O���� ) ! QT���&�O�+�
'94 
�TQ�T���� �
������T�
�O ���S�Q���T�� �"�� ) &!!! '94&� ���+�
�� ���P��� T� �(�+���Y� ��� P� �����TY8�� ��
�+� T� ���S�Q���T� �Y�8�T�� �T��� *!*!&�� ���+�
Y� '94 
�TQ�T���� �Y�8�T�� ��� KK&#`! '94&�� ���+�
�� ���P��� T�
�(�+�O��� ��� P� �����TY8�� �� 
QP� T���� 
�TQ�T���� 
�TQ T� Y��R� ��T�O P� ���� T��+Q8��T�  QT��� 
�� �� P�
����Z���� T� " QT���& 6�TQ5 T� �Y��� ���R�S�S�� T� ���S����QT� 
�TQ�T����5 P� ���R�8P�O �R�TQ���� ���T��������
SN���V��R��T�T� *!*! �(�+�O���5 ��� [��Y� ���T��������5 ������T���Y� ��� T� ��/- �� ZQ�� T� ���T��� ?s ate
*%!"$5 �� ���T�T�T� ���� �*� ����RYT���� �� �����T��� ���T�8���&�

-O�T�� T� ���S�Q���T� 
�TQ�T���� � ����+��ZQ�� ��� T�+�
�������� ��OS8���5 ��OS8���� 
�� T�+����T�������
�(��� �����T�� �QS
� �S�� +�S��� �S���� +�S��]EuAqV*K � Q++��� T�
������Y��� +�S����&

�����2.� '2';/�. �0'36'����,�,�', ��� �1�-,� -0'�.��

A: �����'��� /�)8& �

/�*�������TY� �*����+�S� 4(�+�O��� T� ���S����QT� ��TQ�T����9�*&* '�8��� ��T����5�*&"
.+�
T���
� ZQ�� �����Y�5�*&) ��TQ+�S�� ���M�(��5�*&$ '�8��� �R��+�S���� 
�� ���+�S��5�*& ��TQ+�S��
���T�8�T�5�*&# '++�+�S��(��5�*&% ���
T�
� ���+�S�� �(�+�O���& ������TY� �&"�/+������� 
��
����
�+�OP��� T�� [���
�O 
�� ��
����
�O 'T�
���Y�� T�� ��QR��9�"&* )������� �
PY���� �������5�"&"
��TQ�T��� �� �T��8��� 
�� �������T� 
�T��T�k����5�"&) ;�S��T�
� ���TO���� ������QT�5�"&$ [O++�
8���8�Y����5�"& "������� ����T����
Y� �
PY����& ������TY� �)�[Q
�+�� ���Y�����5 ����Y+
����
���M�(�� 
�� ���Z�+�� T�� ��S��9�)&* ;�S�T��� 
�� �+�S
�5�)&" ������T�
� (�++Q��� S�� T� ���S����� *�
"& !! T��5�)&) ������T�
� (�++Q��� S�� T� ���S����� "� "& !! T��5�)&$ ������T�
� ����T�+� h ����
+����
S�� T� ���S�Q���T� *�"& !! T�� 
�� "�"& !! T��5�)& ��8������
�� (Q
�+�� S�� T� ���S�& *� "& !! T��5�)&#
��8������
�� (Q
�+�� S�� T� ���S�& "� "& !! T��5�)&% -�+T�� �O��� �� �����
T��
Q ������T�
Q FEJv=B5�)&`
-��������� ����
+���� �
��+���� ����(Y��T�� �����T�8�� �T� T���
� YT��� TO��� " �������O���� ��

QP� ����(Y���� T�� 8N���5�)&K '���T�+� ��+T�� TO��� �� T���
Y� �(�������� �� �+� T� �++Q���" ��+T��
TO���5 )&*! �� �����(& ���T �� ������S�S� �� 
QP� ����(Y���� T�� 8N���5�)&** '�����S�S� $ �����(&
���T9�T�P��5 �� T��+& "! T���
�O� �T�P��O� �� �+� T� 8N��5 �)&*" '(��� �*&!!! T��5�)&*) �YT� ��������5�)&*$
6�� ������� ���+�S����O& ������TY� �$�[Q
�+�� �R�T���
�� �R��+�S���� T�� ��QR��9�$&* 6�P���+�S��
'R��+�S����5�$&" ���Q���� 'R��+�S���5�$&) ��+�
� 'R��+�S���5�$&$ /+�
� 'R��+�S����&�� /��Y�S� "5)5$5 5#�
�Q ��
YT� ��S����� Y8�� T� �
�+��P� ������TY�� ��*���TQ�T��� ���SS�+��T�N ���Y� /S����&������TY��*&
�SS��(�� 
��T�
�� ��SN����� (��Y� ���T��������5"&�
������T�
� �8Y��� 9�T�
����� 
�TQ�T�����'�+�T�
�
�8Y��� 6�P���T��5 '�+�T�
� ���+�S�� ���S����� 
�TQ�T����5 ���S�� �
������TN 7 �
��������Y�5)&
�
������T�
� �+�
� �Q �T�
����� 
�TQ�T����5 ���PY���� �� M�(��
� ���(� ��� ����+��ZQ�� ����+Y��
���T���T�+�S�� 'R��+�S����5 6�+YT�� �����T����5$&\�Z����� Y��R�� �+�������� T����T����T��8��� T����T��5
��+��� ������O /9� 
�� /��OP��� �����T��5�T��8��� ����T����
�O ����PO��5 &-�+T�� ����8P����� O+��5#&
��TQ�T��� ������� �
������T�
�O �+�
�O5%&'�+�T�
� ���+�S�� ���S����� �P� ��S�Q(�T�� � �
������T��9

ΑΔΑ: Ω1ΓΨ46ΜΤΛΡ-ΜΟΚ



�������	
�������
��� � �
������	
� �����
� ������ �����
����
�������� !!"#$%�����&�'��(�����)%*#� ��+����$

����T�� T�+�
�TQ�T�����5`&��TQ�T��� T� ���+�SYT� 
�T��T�k��Y� 7 ���+�8�T� S�� T� T����& . 
�TQ�T���
P� ��(Y��� T� �+��� �T��8��� T��� 
�� ���S�� ���S��(�� T� ���� 8���T� S�� T� ����Z��� �T� �O�T���
T�+�
�TQ�T����5K&��TQ�T��� �
������TN ��� Y8�� ����T�� S�� T� T���� �� T� �T��8��� T��� 
�� ���S��
���S��(�� T���& ��P������� ����T� S�� T�� ���Z+������� N��� T�+�
�TQ�T����5*!&��������+�S��
�
��������Y� 
�� �
������TN9-�+T�� ����
�+�OP���� ��N (���
�� ��������� 
�� ��N T�+�
�TQ�T����5
�T�T��T�
Q 
�� ��S
�T��T�
Q �T��8��� T� ��(��N T�+�
�TQ�T����5**&��T�S��(� T�� ������� 
�� T� ���S��N
T�� 
QP� 
�T��T�k����� 
�PL �+� T� ��Q�
��� T�� �
������T�
�O ���S�Q���T�� T�+�
�TQ�T���� ���9�� ��NT��
�

�����5��9�� �+�
+������5���+�
�� 8���� ����
�+�OP����9��P����
� �T�
������5*"&���T���T�+�S��
�R��+�S���� �
������TN5*)&���T���T�+�S�� �R��+�S���� �
��������Y�5*$&\�Z��N���� ����
�+�OP����5* &
�
P��� �+�������� T�� ���S�Q���T�� 
�TQ�T����5*#&�
P��� 'R��+�S���� ���S�Q���T�� 
�TQ�T����5*%&
���ZQ���� �
������TN5*`&���ZQ���� �
��������Y�&��"����T������� ����P�T� 3N��� 
�� -�R��T�T�
���SS�+��T�N ���Y� /S����&�� ������TY� �����*&�O�Z��� [��Y� ���T��������5"&-����
���� ���T��������
�����T� ��8���� ��� ������T���Y� (��Y�5)&���S����� �R�TQ��� ���T��������5$&��T��TQ���� �����T�8��
T� �
������PYT� �T�� �R�TQ���� ���T��������5 &\�Z��N���� �����T�8�� �T�� �R�TQ���� ���T��������5#&
'��T�+Y���T� �R�TQ��� 
�� ����RYT����5%&���T�����T�
Q 3N��� 
�� -�R��T�T�

�

�:�!2.,��.3�D5

.D!2.���
!2.,� �5����2��!2.,� ��5�!��

�,3����
.�,���32��
�32�32�� ,2����,�;���

*!#!* �����TY8�T�������8�+�O����5�
��T�����8�+�O�����
������8�
Q���S�k����� wT���

�������T����
���T�S�Y���
����(Y�����

*`"5!!

*!#!* �����TY8�T�������8�+�O����5�
��T�����8�+�O�����
������8�
Q���S�k����� wT���

;�S�T����
���T�S�Y���
����(Y�����

#!K5!!

*!#!* �����TY8�T�������8�+�O����5�
��T�����8�+�O�����
������8�
Q���S�k����� wT��� 6�TQZ��� "*K5!!

*!#!"
'���8�+�O����5���T�����8�+�O�����
���
���8�
Q���S�k���������������TY8������
�R�TQ��������T��������

wT���
�������T����
���T�S�Y���
����(Y�����

*`"5!!

*!#!"
'���8�+�O����5���T�����8�+�O�����
���
���8�
Q���S�k���������������TY8������
�R�TQ��������T��������

wT���
;�S�T����

���T�S�Y���
����(Y�����

#!K5!!

*!#!"
'���8�+�O����5���T�����8�+�O�����
���
���8�
Q���S�k���������������TY8������
�R�TQ��������T��������

wT��� 6�TQZ��� "*K5!!

]e! '���8�+�O����5��������+��Z���Y��T��
��T�����8�+���Y� '��P��� 6�TQZ��� ""!5!!

]e! '���8�+�O����5��������+��Z���Y��T��
��T�����8�+���Y� '��P���

;�S�T����
���T�S�Y���
����(Y�����

#!`5!!

]e! '���8�+�O����5��������+��Z���Y��T��
��T�����8�+���Y� '��P���

�������T����
���T�S�Y���
����(Y�����

*`"5!!

;3�5�!2��3�����FE���2����

B: . ��������� Y��R�� T�� ��QR�� ���k�T�� � ����A����
&


: . ��������� +�R�� T�� ��QR�� ���k�T�� � 	���������&

��: . �Q+�M� T�� ���
�� �Y������� T�� ��NT�� 
O���� ���Y�S�� ���S��T������T�� Y�� �B��A����H&

�5,2.2�5��,3�����2�����,����3�4��

���QT��� T�� 8������S�Q���T�� T�� ��QR��5 ���
���Y�� Y���T� ��� T� ���Y�S��� T�� ���S���T�
�� �����
�����5 � �(��T�T�� �
��
��Q�T��� �+�������� T�� 
�TQ�T���� 
�� T�� ���T�������� 
�� T� ���T�T�T� �+�������� T� ���S����QT� �� �OS8��� 
��
��OS8��� T�+�
�TQ�T��� 
�� T�+����T�������5 �(��� �����T�� �8�T�
� �QS
�&�

ΑΔΑ: Ω1ΓΨ46ΜΤΛΡ-ΜΟΚ



�������	
�������
��� � �
������	
� �����
� ������ �����
����
�������� !!"#$%�����&�'��(�����)%*#� ��+���� 

.�,�5����!����2���!���5����3�4����5��.�,���32��!���5��

�4-,�����'�.3�0,42�-'�'2.� �/2�;,�.�-.6��,'
-'�'2.

��,;�W,6.�
-.6��,'�-'�'2.

I:�!���5�����2���3��,�,2.DJ

�'&*&�w���������Q��

A&������8�����
[�' *&$")&#)$5*K *&$")&#)$5*K

AA&�[�' " & ! 5`* " & ! 5`*�

�F5�E��!���5D5������3��,�,2.� *&$$K&*$!5!! *&$$K&*$!5!!�

K:�!���5�����2���E���2��5�F�.��,�F�

\&$&*&��66�����-'�'2���ZQ���������T�O��x������T�����+YR����Q���������N�
�������
�O `&$)*5$ `&$)*5$ �

�F5�E��!���5D5����2���E���2��5�F�.��,�F� `&$)*5$ `&$)*5$ �

�F5�E�� *&$ %& %*5$ *&$ %& %*5$ 

�F5�E2.��!����2��!���5�� *&$ %& %*5$ 

2!2D,2.���F��,�;�� !5!!

���52�;F��5����3�L��E��2����� !5!!�

�F5�E2.��.��,����3�4�� *&$ %& %*5$ 

��: . ���+YR��� ������� ���Q� S�� T� ���+�S���� T�� �T���R�� T�� ����� �Y�8�T�� �� �:�AB:AB�-�A y
�	: 3�� T� ��QR�5 �� �(����k����� ���+�SY� ��+������Y�� 
��T��� ���� �� �R���

-'�'2���\'��,�'�;���,.6�2�/������/� �'0'6��0�,��['06�3.� ��-,���['06�3.�

\&$&*��66�����-'�'2���ZQ���������T�O��x������T��

���+YR����Q���������N��������
�O��z{�* x�
* x

�T�� �����TN���� �+�������� ��QR�� �9
�� �Y���� ��T�� ����Y�S�� �� ���� �Y�� ���T����T�����5 �(����k�T�� �� ���TQR��� T��
/�'�/-5 T�T+�� a| �Q�P�� ")V" � ���� ��8O�� 
�� �O�T�� � ���� ���+YR���� Y������ ���Q�� ��� ���+�S�k�T�� �� T�
�(����S� �T�P���O �����T�O * x T� ���+YR��� Q���� ����N �������
�O5 8���� � ��Q�8�� ����T��� � S���
���+�S����� S�� T� ������������ T�� �(����k����� �����T�O& �T�� Q����� ���Q�� �������
�O5 ��� 8����������OT�� ��
ZQ�� ���+�S����O5 �� �������+��ZQ�T�� T�8� [�'5 Y�T� 
� � ��T�� ���T�+�� ���+YR��� ���Q�& ���������T�� ���5 � 8����
���+�SN ��+������Y�� 
��T��� �(����k�T�� T��� ��� T� ��
���O8�5 ��� 
�� ��� T� �/- �T� ����
�T�
� ���+�P���� T��
���+�R���T�T�� T� ����N5 ��T��� �� 
���� �����T��� �� ���TY++�� T� ��P� T����� T�� ���P����� ��� T� -�
���O8� 
��
T� ��P��T�T� ���T���
N5 ���k�T�� �+YS8� S�� T� ���+�P���� T�� ���+�R���T�T�� T� �8�T�
N ����N&

ΑΔΑ: Ω1ΓΨ46ΜΤΛΡ-ΜΟΚ



�������	
�������
��� � �
������	
� �����
� ������ �����
����
�������� !!"#$%�����&�'��(�����)%*#� ��+����#

�: �,�2;2� ��3���� �3�4�� �,� �3��3���� !����2D5 �5!F�D5

��: � ������	 �	
��� �� 
����� ��� ���T���T�� S�� �SS��(� �T� ���S����� -������ ����O��� 	�����	� �� �:�AB:AB�-�A y

. ������� ���Q� T�� ��QR�� �������k�T�� �� �
�+�OP���

�FEE��2.��������2����F�;3���,�!�,�F5�;3���,�!�,���5�,�5��3�4�

.D!:���
.D!:��3�4�����

?.D!2.���
5�32���F@M

�3�,������3����

53����
5�32�����
��������	
��	�

���������	����

������

��F�F��3�D5�
�3���3��.F��,2

.D5�53�2D5
�F5�E����F

�*K** "!*%��*K**!!!! VV sma � *&$ %& %*5$ �

} � 
���
�� ����P��� T�P�T�� �� ��8O ��TQ T� YS
���� T�� �' ��� T� /����S�&

�A: �� ���+YR��� ���� �������� ���Q��5 � ����� ���T���T�� S�� �SS��(� �T� �-� �Y�8�T�� �� �:�AB:AB�-�A y&

�: �3�2 ;3���,�!�,����

� ��
���O8�� ���8���OT�� � T������ T��� ����� T�� ���(���� YT�R�� 
�� � �+�������� T� ��QR�5 �O�(�� �� T��� ����� 
�� T�

8���
� ���S�����T���� ��T��5 
�PN� 
�� � T������ T�� ���8��N���� ��� ����T�P�T�� �T� �����Y� ���Q�T��� ,5 T� ����� ���T�+��

��������T� �Y��� T�� ���(���� YT�R��&

�� �����T��� ��� � �+������� T�� ��QR�� ���
+��� ��� T��� ����� T�� ���(���� YT�R��5 � -' ����R�TQk�� T� ��QR� 
�� ������

� ���Z�� �T� �Q
+��� T�� ���(���� YT�R�� T��&

����������������� �!��"#$��%& ���'(����)�*+�,��-�,������.,

!�+�69'G�5$�&

�

�

�$+��� ��/'�#��N+��

�G+&���+���

���Q�T����,���/��10�4��,��-,�',�/1425�T�����������T�+�����������T���Y����T���'��(������T�R���
���Q�T����aa������
���������+��������
���Q�T����,,,��'��S��(�
Q�-�+T����(�+���Y����QR������

.'�+'/'$&%&��

*&�/����S����'Q�T�R���
�������O���5�2�
��� V%5�'P��

ΑΔΑ: Ω1ΓΨ46ΜΤΛΡ-ΜΟΚ



�������	
�������
��� � �
������	
� �����
� ������ �����
����
�������� !!"#$%�����&�'��(�����)%*#� ��+����%

"&�/����S����/S������(��Y���8����T���T�����
)&��P�
��'�8����T�����O����'�����������T����+�
T���
Q�

%*�#��������+'����

V�3��(��������
���3�����TY���-��8�����������S����QT�����'5����
������
V�3��(�������	�T��Y����/-���'��
V�6�Q����'*5�')5�\)�
����

ΑΔΑ: Ω1ΓΨ46ΜΤΛΡ-ΜΟΚ



�������	
�������
��� � �
������	
� �����
� ������ �����
����
�������� !!"#$%�����&�'��(�����)%*#� ��+����`

��3�3,��� �� F��;3D�2� !2.�2�F;D5
� ��
���O8�� T�� ��QR�� U�'�'0�,�. �', �,�����,.�. �0��:��42 324��42 V -�W,��.�42 3,' �.2 �2,�1/�. �.�
�03'�,'�.� ,�'2��.�'� ��'33�;6'�,42 ��6�' /3�,'�X ��+��ZQ�� � T������ T�� ����
QT� ���8��N���� �

�: ,�3��� .�25�,2.D5 .�2 �52.D5 .�5�5D5
�A� 2� T���� T� ����T�
� 
�� �P�
� 2���P���� 
�TQ T� �
TY+��� T�� ��QR�� 
�� ����� ��� �(��Q T�� �������� ���ZQ����5 T�

���(��� �Q�T�R�5 T�� 
��T�
Y� ���8O����5 T� ���T�T� ��T�RO ���N 
�� S���
N5 T� �� ��Q
���� 
�� T� ����Z�����T�T�
'T��� �� '�������&

�: FE���2��� �3�4��
�A� 2� T���� T� 8������S�Q���T� �+�������� T�� ��QR�� 
�� T� ��� �Y���� ���Y�S� 
�� ����� T� 8������S�Q���T� �QP����


�� �+�
+������ T� ���Y�S� ��������
����T�
N ���S��N 
�� �QP���� 
�� �
TY+���� T� 
O��� ���Y�S� T��
��QR��5 ���� ��TQ ���T��N�T�� �T� ���(��� YT�R�� T�� ��QR��&

��8� ����ZQ���� T�� 8������S�Q���T�� �+�������� T� ���Y�S� ��������
����T�
N ���S��N5 ���� ��T�
���������k�T�� �T� ���(��� YT�R�� T�� ��QR��5 ���(Y��� T� ��T���
��� �Q
+��� T�� ���(���� YT�R�� T�� ��QR��
���+��� � ��QR� ���TQ���T�� ��� T� ���&

�T�� �����TN���� ��QR�� �� ���Y�S� ��������
����T�
N ���Y�S� � �SS��(� T�� ���~��+�S����O T��� S��T�� �� �O�
(Q����& �T� ��NT� (Q�� �SS�Q(�T�� �T� �-� � ���~��+�S����� T� ��������
����T�
N ���S��N& �(���5 T� ���Y�S�
T� ��������
����T�
N ���S��N �+�
+��N�T�� �T�� T�� 8������S�Q���T��5 � ���~��+�S����� T�� ��QR�� ���
�T��T��8�� �T� 
O��� ���Y�S� �SS�Q(�T�� �T� �-�5 ��TQ ��� �8�T�
� ��T��� T�� -' � T�� �[ ���� T� --�& ����N�5

• . �Q+�M� T�� 
O���� ���
�� �Y������� �� ������ � ����Z�� T� ��������� �Q+�M�� T�� ��NT�� ���
��
�Y������� T�� 
O���� ���Y�S�� ��� ���k�T�� �T� ������*! T�� '��(���� �T�R��& �� �����T��� ��Y�Z���� ��T�O T��
8���
�O ����� � '��(��� �T�R�� P� ��
+�P�� ��TQ ��� �����������T�
� ����T�+� T�� -' 
�� T� Q���
T� ���Y+����
T��N ��N& . �����Q� ���P����� ��8O�� �� T� ���(O+�R� ��
��T�
N � ����
�T�
N ���(Q��� ��� ���TY++��
T� �+������� T�� ��QR�� � +�S� ��TY��� Z���&

/���ZQ���� T�� 8������S�Q���T�� �+�������� T� 
O��� ���Y�S� �O�T�� � ���(Y��� T� ���T����� T�� ��
���O8��
��� T� -' 
�� T� ���Z�+� �T� ��
���O8� +�M�� ����P�T�
N �YT�� �T�� ��S
�
���Y� ���P����N5 �++Q 
�� T� �Q
+���
T�� ���(���� YT�R�� T�� ��QR��&

�AA� 2� ����(�+�k�� T� +��T���S�
� ���TY+���� T�� ��QR��5 +��ZQ�T�� �+� T� ������T�T� �YT�� S�� T� �
��� ��T�5 �� ZQ�� T�

����T�
� �+����� T�� (��Y� +��T���S��� 
�� ��T������ T�� ��QR�� 
�� T� �T��T��8� �������T�T� T��5 �T� �����T���
��� � (��Y�� +��T���S��� 
�� ��T������ T�� ��QR�� �� T��T�k�T�� �� T� ��
���O8� ��T��&

�AAA� 2� +��ZQ�� YS
���� ��� T� ����
� /������� -��8������� T�� �&� �� ��++�
T�
Q T� �[� S�� T�� �����
����� T�� ���
���R��5
�QP���� 
�� T����������� ������� ���ZQ���& �T�� �����TN���� ��QR�� ��� �
T�+�OT�� �� ���� �Y��5 � ��
���O8��
���8���OT�� � ���ZQ++�� �8Y��� ���(���� S�� T� �
TY+��� T�� Y�S�� �� ���� �Y�� ��� T� ���S��(� T��5 
�� � ���ZQ++��
��T��� �RYT���� S�� T������������ ��T��& �T�� �����TN���� ��8���+�S�
N Y�S�5 � ��
���O8�� 
�������� T� ���(���
��T����T�����&

�Au� 2� �����N�� YS
���� T� ����
� /������� -��8������� T�� �&� �� ��++�
T�
Q T� �[� �8�T�
Q �� T� �RY+�R� T�� ��QR��5
�����T��� �� �T� �(��Q T�� ��������
����T�
Y� �Y�S���� S�� T� �+������� T�� 
�� � ����TY++�� �+� T� �8�T�
Q YSS��(� ���
�(���O �T� (���
� 
�� ��
����
� �+������� T�� ��QR�� Y�� 
�� T� �+�
+����� T��5 �O�(�� �� T�� �����
����� T��
���T���T�� ���8������� 
�� �+YS8��&

�u� 2� ���S��T������ �+�� T�� ������T�T�� �Y�S����5 S�� T� ���Y���� T�� �+�
+����Y�� �+���(����
�O ���T���T�� ��� h
���' �� T� �����Y� 
�� YSS��(� T�� ��QR�� ��� �+������ 
�� ����
�T��� T� �����Y� 
�� YSS��(� ���S�����T����O 
��
�+�������� ��� ����T�OT�� S�� T� 8����T���
����
� ���8������5 T� ����
�+�OP��� T�� (���
�O 
�� ��
����
�O
�T�
���Y�� 
�� T� ���
TN5 T�� ���+�P�O����5 T��� �+YS8���5 T� �R��+�S��� ��QR�� 
�� S��
�T��� T� �������� �+YS8��
T�� ��QR��&

�uA� 2� ����(�+�k�� T� �
��Z���5 T� ����T�T� 
�� �+���T�T� T� �T��8��� ��� ���ZQ++�� �T� ��� V ���'5 �O�(�� �� T�
8���
� �+����� ��� ���Z+Y��T�� �T�� �8�T�
Y� ���TQR��� 
�� � ���S��T������ ����O����T� �+���(����
N ���T��QT�
T�� �� T� ���h ���' S�� T� ��T���T� ���Z�+� �T��8���5 �(��� ����T��T��&

�uAA� 2� �(����k�� T� ����� �O�T��� ����
�+�OP���� -��
TN ���'5 �Q+�S� �� T� ������� ���+�
�� T�� �T� ����
�+�OP���
T� ���
TN T�� ��S8����T���T�O���� ��QR��&

�uAAA� 3�� ��QR��� ���5 � ��
���O8�� ���8���OT�� � Y8�� �S
�T��T��Y� �O�T��� ���T� T�� (��Y� T�� ��T� � Y8�� ����Z��� �� Q++�
T���
� � 
�T��
� �O�T���� ��++�S��5 ���R��S�����5 ���P�
����� 
�� ��T�Z�Z���� �����Y� �����T�8�T� �@ACJEq=v=�5
���� ����T��T��5 ���
���Y�� �(��� � ����(�+�k�T�� � �
��Z��� 
�� ��Q�
��� T� �����Y� T� �����T�8�T� 
��
�(�TY��� � YS
���� ���Y���� T�� ��� h ���' �� T� � +�S� �T��8���&

�� ��
���O8�� Y8�� T� ��PO� S�� T� YS
��� 
�� YS
���� ��++�S�5 ���R��S���� 
�� ���P�
���� T� ���
TN 
�� T�
�����Y� ������Y� �����T�8�T� �@ACJEq=v=� 
�� �T�� �����TN���� ��� � ��++�S� T��� �����S��T�� ��� T��� (�����

ΑΔΑ: Ω1ΓΨ46ΜΤΛΡ-ΜΟΚ



�������	
�������
��� � �
������	
� �����
� ������ �����
����
�������� !!"#$%�����&�'��(�����)%*#� ��+����K

�+�������� � ����8��� T� ��QR�� ��&8& �YT�� ���SS�+��T�
�� ��TQ�T����5 -��Y� (��T���� �����N 
��&

	: ;3���,�!�,��� �3�4��

�A� 2� +��T���S�� ��8����� ���T�������� �
TY+���� T�� ��QR��5 � ������ P� �R��(�+�k�� T� ���T�+����T�
� Y+�S8� T��
����T�T�� 
�� ����T�T�� T� �+�
N5 T� �������N 
�� T�� T�+�
�O ������TY�� ���T�+Y���T��5 
�PN� 
�� � �(����k��
���T���
Y� �����
����� �+YS8�� T� �+����N5 � ������ P� �R��(�+�k�� T� �����T�T� 
�� 
���
�T�TQ T���&

�AA� 2� T���� R�8����T� +�S��T�
� ������ S�� T� ��QR�5 �T� ����� P� 
�T�8���OT�� �+�� �� ���Q�� ��� �T��T��8�O �+����
���� T�� ���Q�� ��� ��+N�T�� �T� ����
� /������� -��8������� T�� �&� � �T� ���Q���� [��Y�5 �Y�� T� -�+T��
-�+���� -���N&

�AAA� 2� ���ZQ++�� ��(��� ����T��T�� ��� T� (O�� T�� Y�S��� �T� ����
� /������� -��8������� T�� �&�& �� ��++�
T�
Q �T� �[�

�� �T� '�8� ���T��������5 ��TQ T� �+�
+����� T�� ��QR��

�� �T��8��� S�� T��� �������S�O����� T�
��� ��� T� 8����T���
����
� ���8������ T� ���T�PY��� ����&
Z� ���
���������Y� 8����T���
����
� �Q+��� S�� T� ������������ T� 
�P��N ����� S�� T� Y�S� ��� ���QS��

Y����5 �(��� S�� T� ������������ T� 
�P��N ����� �(����k�T�� � � +�S� �YP����&
�T� �����T��� ��QR�� 9 Y�S�� ���� � ���+�S����� T� 
�P��N ����� T�� Z���k�T�� �T� �YP��� T�� 
�TL ���
���
�����T� �^B=v J=vp� �� ����T��T�� � S��� 
Q���� ��������S� �T� �����T� 8����T���T���� T�� ��QR�� �T� T�+�
� ��T���
�+������ ��� ���ZQ++�� � ��
���O8��&
�T� �����T��� ��QR�� 9 Y�S�� ��� �� ���� �T�
�����
Q ���T� � �
 T� ���TY�� �
T����� T� �����5 � ��
���O8��
���8���OT�� � ���ZQ++�� �T����� �T��8��� S�� T� 
�P��Q Y����T�� ��QR�� S�� ������� T��N �TN ��� T� �+�
+�����
T�� Y�� T� ���P����� S�� T� ���Z�+� T�� Y
P���� �+�
+������ T�� ��5 ��+�S�� �� T� ���� 8���
� �T�S��
����S��T��&
�T� �����T��� ��QR��5 � ����� ���QS�� Q���� Y���� ��� 
�TQ T� �+������� T��5 T� ����� ��T��� �� �+�(P���
���M� 
�TQ T� 8��� YS
����� T�� ��QR��5 � ���+YR��� ���Q� T�� ��QR�� ���N�T�� 
�TQ T� 
�P��Q Y���� ���
����8P��� Q���� 
�TQ T� ��Q�
��� �
TY+���� T��5 T� ��S�T��� 
�TQ T� ��T��� T�+�
�� �+������ ��� ���ZQ++�� �
��
���O8��&

�: �2�.O2� P ��E��F�2� P E�;�2

�A� 2� PYT�� �T� ��QP���5 �(��� k�T�P�O5 
�PL �+� T� ��Q�
��� �
TY+���� T�� ��QR�� 
�� S�� ��� 8��� � ��
���O8�� ���8���OT��
S�� T� T����� T���5 �+� T� YSS��(�5 ��
���+�S�T�
Q 
�� �T��8��� T�� ��QR��5 �T� ����
� /������� -��8������� T�� �&�&5 '�8�
���T��������5 '�8� �+YS8��5 ���T���� ����
�+�OP���� 
�� �� �+� T� �+�S
T�
Q ��S�� T�� �++Q��� 
�� T�� ������	
��
�����&

�AA� 2� ����Y8�T�� ���T������ �+YS8��� ��� �+� T� ������� �P�
Q 
�� ������	
Q �+�S
T�
Q ��S��5 T��� �T� Y��� T���5 ���

�� �T��� 8N���� �+�������� T�� ��QR��5 
�� � ����
�+O�� T� Y+�S8� ����
���k�T�� ���������T� �T��8��� ��� �(��Q
T� �
TY+��� T�� ��QR��5 �(��� k�T�P�O&

A: !����2�,�,�

�A� 2� ����Y8�T�� T� �������+�M� T��� �T� 
�TQ+�S� T� ��QR�� T�� �&�& ��� ������������ � ����
� /������� -��8������� T��
�&�& �� ��++�
T�
Q � �[�5 �T� �����
T��
� �O+� ���&p�F=&IJ5 
�TQ T� ���Z+������ �T� Q�P�� ** 
�� �T� ���Q�T��� 1,,
T�� ��& *)!)9"!*)5 
�� �T� ����� ��(Y��T��� � ������� T�� ��
���O8�� 
�� T�� ��QR��5 �O�M� T�� ��QR��5 ���������
Y��R�� T�� ��QR��5 
�T�+�
T�
� ��������� ��QR��5 ���+�
� ���+YR��� ���Q�5 �����T� ��S8����T���T����5 T�8������
��

N��
��5 � Q++� 
�TQ++�+� Y���R� T�� T���P�����5 8N��5 ������� T�� 
�T�S����� ���Y�Z���� T�� ��QR��&

�AA� 2� +��ZQ�� �+� T� �YT�� �+���(������ ��� ���Z+Y��T�� �T� ���Q�T��� �aa T�� �������O *)!)9"!*) 
�� ����
�T����

�� 2� ���TQ �������� ���
���5 ����T�
�O ��SYP���5 �T� ��S�TQR�� T� Y�S� �������� � 
�T��
��N �� ���T�
������ ��� T� 
���5 �� ���+�
� ������� ���Q� Q� T�  !!&!!! ���N5 
�TQ T� (Q�� �+�������� T���&

Z� 2� T���P�T�� ����� �����T�
� �+Q
� � ���
��� ����T�
�O ��SYP���5 �� ������ �O
�+� ���T� ��� T� 
���5
�T�� T��N ��N ��� T� �+�
+����� T�� Y�S�� �������� � 
�T��
��N � �S��Q� (���
�O ���N��T���
�T�
���Y��5 �� ���+�
� ������� ���Q� Q� T�  !!&!!! ���N&
�� �����T�
Y� �+Q
�� � ���
����5 �� ������ �8���Qk�T�� �O�(�� �� T� T�8�
Q 8���
T����T�
Q ��� 
�P���k�T��
�T� `"*9"!*$5 ��S�Q(�� T� ������� 
�� T� 
O��� �T�8� T��5 T� Y�Z+��� T�� Y���� ��k� �� T� ��(��Q �T�
����5 
�� T� ������ � T� ������ ��� �T���k�� T� Y�S�&

S� 2� +��T���S�� �����
T��
� T���5 �T� ����� P� ���TQ �T��8��� T�� ��QR��5 ���� �OT��� ����S��(�5 �Q+�S�� ��
T� ������� T�� �T���R��5 �T�8�� 
�� ���T�+Y���T�5 ���������T�� T� 8����T���T�
� �T���R� ��� T� ����&

�� 2� T���P�T�� �(���� �� �+���(����� �8�T�
Q �� T� ��QR�5 �� ��QR��� ��� �� �����T�� �T� ���8�Y���
���
��� � �+�
N&

�� 2� �����N�� T��� �����TY8�T�� �� ��QR��� ��� ��S8����T���T�OT�� ��� T� ���5 
�� 
�TQ �����T��� ��� T�
���' � ������ ���8��5 �8�T�
Q �� T� ��S8����T���T��� T�� ��� T� ���5 � T� ���' � T� �&�& 
�� T� �+������� T��

ΑΔΑ: Ω1ΓΨ46ΜΤΛΡ-ΜΟΚ



�������	
�������
��� � �
������	
� �����
� ������ �����
����
�������� !!"#$%�����&�'��(�����)%*#� ��+����*!

�T� �+����� ���8�������
�O ���S�Q���T��& . � +�S� ���Y���� ���S��T������T�� �� 
QP� YSS��(� � Q++�
���T�����T�
� ��� 8����������OT�� 
�TQ T� �+������� T�� ��QR�� � ���QS�T�� �T� �+����� ��T�&

�T� 2� �R��(�+�k�� �T� �� �����TY8�T�� �� ��QR��� ��� �+�����OT�� �T� �+����� T�� ���T�Z��+��� S�� T�
'���8�+��� T� 2Y� ��'2� ���� ����
Q �������Y�� S�� T� ����T���R� T�� �'2 ��� ���Y8�T�� ��� T��� ������
T�� ��� 
�� T� ����
Q 
��O+�� S�� T� �'2& �QP� YSS��(� ��� �(��Q �T� �+������� ���� ��QR�� 
�� T� �����
����PO�T�� �T� 
��� � �T��� �����TY8�T��5 �������+��Z���Y� T� ���T�����T�
N �����T�8�� � Q++�
���T�����T�
N5 ����+��ZQ�� ��+��� �T� � ��QR� ����T���8P�
� �T� �+����� T�� �'2&

�: ,�3��� �,�2;2D5 .�2 !2.�2�E���,2.D5 ��� !2.�2�F;�F�

�A� 2� T���� 
�� � �����N�� (Q
�+� ��QR�� �� �+� T� �T��8��� ��� �(���O �T� �
TY+��� T�� ��QR�� Y�� T� �+�
+�����5
T� ����+����� 
�� T� +��T���S�� T��& �T� (Q
�+� T�� ��QR�� � T���OT�� �+� T� ��
���+�S�T�
Q YSS��(� �8�T�
Q �� T��
���Q�� 
�� T��� +�S��T�
�O� �+YS8��� S�� ��Q�T��� �O� �"� �TN5 ��� T� )* -�
��Z���� ��� �
�+��P�� T� ���Z�+� T�
+�S������N �T��� ������� ����+��ZQ�T�� � T�+�
� ���Q� T�� �+�
+����Y�� ��QR��& . -' �����N�� T� ��
���O8� S��
T� ��������� Y��R�� T�� �������� ���P�����T�T�� T� �SS�Q(� 
�TQ T� �+�
+����� T�� ��QR��& �� ��TY�� �T��8���

�� ��
���+�S�T�
Q YSS��(� ���T���OT�� ��T� ��� T� ���(� ���T�TO��5 � ���
���������Y� �T�S�Q(� T� ���T�TO�� �
�� 
��N� �����
T�O� (����� �����Y�5 ����+��Z���Y� T� �+�
T���
N �
����� T� ���T�T��� �SS�Q(� �
�SS�Q(� ��� ��Q�8�� ��� �� �+�
T���
� ���(�&

�AA� 2� 
�������� �T� ������� ����
� /������� -��8������� T�� �&� �� ��++�
T�
Q �T� �[� T� YT��� �&,&*�# U��TQ�T���
T������ (�
Y+�� ��QR��X5 �T� �����5 ��T�RO Q++�5 
�T�S�Q(�T�� T� �T��8��� T��T�T�T�� 
�� � ���OP��� T� (��Y� �T���
������� T���OT�� �T��8��� 
�� YSS��(�5 
�PN� 
�� � ���(� ��� T� ����� P� T���OT��5 T� ��S�T��� �� T� ���Z�+� T��
��NT�� -�+T��� -�+���� -��Q��&

�AAA� 2� T���� ����
�T����� ����� � ����������O� ��� T�P�T�� ��� T� ����
� P����
� �+����� �(����S�� T�� ��QR�� � ��� T�P�T��
��� T� ����
� /������� -��8������� T�� �&� �� ��++�
T�
Q T� �[�&

�Au� 2� T���� T�� �
�+��P�� ��
��8����� �����O����5 ���
���Y�� �� ��QR��� � ���T������ T� ��
����� T�� �����(��Q� T�
�������

�� 3�� ��QR��� ��Y����� �� ������� � ����S�S�
� ��Y����5 �T�� �YT� � � �TN ��� T� T�+�
� �+����� � �T�� T��
���P������ ��� ���k�T�� �T��� 
���� ���� 
��T�
N ���8O��� � �� ��Y+P���

• ��O�� � ��T�S
�TQ�T��� ���� ����S�S�
�� ����T����T�T�� �
T�� T�� �����8�� ���S�Q���T��

• �++�S� T�� ����
T����
�O 
�P��TNT�� ��� �T��8���� �������� � ����� ���Y8�� �� ��� �T������ � ������� ��S�����
���
���+�S�T� �+��Y
T���

• ������T�
� ��T�Z�+� ��� �����Qk�� T� (O��5 T��� �T�8��� � T� �(����S� T� ��� ��� P� �����O�� �
������O��� T��� ��8�
�O� �T�8���&

Z� w++�� ��
��8����� �����O���� ��� ���k�T�� ��� T� ����
� /������� -��8������� T�� �&� �� ��++�
T�
Q T� �[� �

�P���k�T�� ��� T� P����
� �+����� ��� ��Y��� T� ��QR�&

. T����� T� ��
��8���� ���8��N��� ���Z�Z��N�T��5 ��TQ T� �+�
+����� T�� ��QR��5 �� ����
�T�
Y� � 
�� ���T�����
���+�P�O���� ��� T� -&'& � T� �[& ��T� �����T��� ��� � ���8�Y��� T������ T� ��
��8���� �����O���
��T�Z�ZQk�T�� �� Q++� (��Y�5 ��T�� ���������k�T�� 
�� � ���8�Y��� �(��Q ��T� T� (��Y��&

B: ����'$�Q�'�
�������
���i����T���'��(������T�R�������S�Q(�T�����+�T�
Q��T�����Q�T����"��U����
���i�����+�����������QR��X�T��

���������T�+�����������T���Y������T��&�

�

ΑΔΑ: Ω1ΓΨ46ΜΤΛΡ-ΜΟΚ



Παράρτημα 2: «Ειδικοί Όροι υλοποίησης πράξης» 

Σελίδα 1 από 18 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 

 

 
Παράρτημα 2: «Ειδικοί Όροι υλοποίησης πράξης» 
Ο Δικαιούχος οφείλει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση με Α.Π. ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ 3384/936/Α2/27.06.2016 (α/α ΟΠΣ 1511 και κωδικό 024) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει καθώς και με τους ακόλουθους όρους της παρούσας Απόφασης Ένταξης. Πιο ειδικά: 

 
1. Ο Δικαιούχος οφείλει να εφαρμόζει, κατά την υλοποίηση των εγκεκριμένων ενεργειών 

κατάρτισης και πιστοποίησης, τα οριζόμενα στην ενότητα «Ειδικοί όροι για την υλοποίηση 
προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων και την πιστοποίηση των ωφελουμένων», που 
ακολουθεί. 

2. Όταν η υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης γίνεται με τη μέθοδο της Τηλεκατάρτισης 
(e-learning), ο δικαιούχος οφείλει υποχρεωτικά να συμμορφωθεί με τα αναγραφόμενα 
στην ενότητα «Οδηγίες Υποχρεωτικής Εφαρμογής όταν η υλοποίηση Προγραμμάτων 
Κατάρτισης γίνεται με τη μέθοδο της Τηλεκατάρτισης (e-learning)» που ακολουθεί. 

3. Ο Δικαιούχος θα πρέπει να αποστείλει στη Μονάδα Β3 «Διαχείρισης Πράξεων των 
Θεματικών Στόχων 6, 8, 10 και 11 πλην των πράξεων ΤΠΕ» εντός 15 εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, τα ακόλουθα: 
α) Υπογεγραμμένη Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου που θα 
υλοποιηθεί με τη διαδικασία αυτή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στο 
Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης που έχει κοινοποιηθεί στον Δικαιούχο, το εγκεκριμένο ΤΔΠ 
και την Απόφαση Ένταξης καθώς επίσης και Απόφαση Έγκρισης αυτής από το αποφασίζον 
όργανο του Φορέα. Ο δικαιούχος διατηρεί το βάρος απόδειξης, ότι (i) διαθέτει το 
κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και μέσα για την εκτέλεση του έργου και (ii) η επιλογή 
του για την υλοποίηση του έργου με ίδια μέσα αποτελεί την πλέον συμφέρουσα επιλογή 
για την εκτέλεση του έργου από οικονομικής άποψης σε σύγκριση με τις τιμές που 
προσφέρονται στην αγορά. Η τήρηση των ανωτέρω από τον Δικαιούχο ενδέχεται να 
αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου από κάθε αρμόδιο όργανο. 
β) Υπογεγραμμένο Τεχνικό Παράρτημα ενεργειών προς υλοποίηση βάσει του Σχεδίου 
Δράσης, που υποβλήθηκε και αξιολογήθηκε με την αίτηση χρηματοδότησης από την ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ, στο οποίο θα πρέπει να εξειδικεύονται τα ακόλουθα: i) οι ενέργειες του σχεδίου 
δράσης ανά υποέργο με έμφαση στις εκροές, σε γνώσεις και δεξιότητες, των 
προγραμμάτων κατάρτισης, ii) η μεθοδολογία υλοποίησης των υποέργων της πράξης, 
συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης 
(συμβατική ή e-learning), iii) η διαδικασία πιστοποίησης και τα σχήματα πιστοποίησης, 
σύμφωνα με την ομάδα στόχου και τις προαναφερόμενες εκροές των προγραμμάτων 
κατάρτισης και iv) η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων στην οποία θα πρέπει να 
παρουσιάζονται με σαφήνεια και πληρότητα τα κριτήρια επιλογής και η μεθοδολογία 
αξιολόγησης και τελικής επιλογής. Τα ανωτέρω θα πρέπει να στοχευμένα σε πληροφορία 
και περιορισμένα σε έκταση ανάλυσης. 
Επισημαίνεται ότι ο Δικαιούχος ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να μεταβάλει στοιχεία της 
εγκεκριμένης πράξης, ήτοι: ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων, το φυσικό 
και οικονομικό αντικείμενο αυτής, όπως περιγράφεται στο σχέδιο δράσης που 
αξιολογήθηκε από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ. Σε αντίθετη περίπτωση, μεταβολή ουσιωδών 
στοιχείων της αρχικά υποβληθείσας και εγκριθείσας αίτησης χρηματοδότησης, 
δύναται να επιφέρει ανάκληση της Απόφασης Ένταξης. 
Για την επιλογή των ωφελουμένων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η γνωμοδότηση της ΕΥΚΕ 
με αρ. πρωτ. 57217/ΕΥΚΕ2156/31-5-2016 με θέμα «Γνωμοδότηση για την ύπαρξη ή μη 
στοιχείων Κρατικών Ενισχύσεων στο σχέδιο πρόσκλησης πράξεων κατάρτισης του ΕΠ 
ΕΠΑνΕΚ (2014-2020) με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων 
Εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα». 
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γ) Απόφαση του Δικαιούχου για τον ορισμό Υπευθύνου Πληροφόρησης και Επικοινωνίας  
ο οποίος θα διατηρεί επικοινωνία με την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, ενδεικτικά, με σκοπό: 

 
- την ορθή εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
- την τήρηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 

28ης Ιουλίου 2014, για θέματα πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
- το σχεδιασμό, την οργάνωση και παρακολούθηση των ενεργειών πληροφόρησης και 

επικοινωνίας, 
- την προβολή των ενεργειών του Δικαιούχου μέσω της ιστοσελίδας μας 

www.antagonistikotita.gr και των λογαριασμών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook, Twitter, Linkedin). 

 
4. Ο Δικαιούχος θα πρέπει να αποστείλει στη Μονάδα Β3 «Διαχείρισης Πράξεων των 

Θεματικών Στόχων 6, 8, 10 και 11 πλην των πράξεων ΤΠΕ» σχέδιο Πρόσκλησης Επιλογής 
Ωφελουμένων, πριν προβεί στη δημοσίευσή της. Ο Δικαιούχος μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας επιλογής των ωφελουμένων και πριν την έναρξη των ενεργειών κατάρτισης, 
θα πρέπει να αποστείλει στην αρμόδια Μονάδα Β3 το πρακτικό επιλογής και τους 
σχετικούς πίνακες κατάταξης (και σε επεξεργάσιμη μορφή / υπολογιστικά φύλλα) με τους 
ωφελούμενους που θα επιλεγούν, εκείνους που θα απορριφθούν και τους επιλαχόντες. 

5. Ο Δικαιούχος οφείλει να μεριμνήσει για την κατάλληλη ενημέρωση και ευρεία 
πληροφόρηση/δημοσιότητα κατά το στάδιο της διαδικασίας επιλογής ωφελουμένων 
τηρώντας τις Αρχές της Ίσης Μεταχείρισης και της Διαφάνειας. Στο πλαίσιο αυτό η 
ελάχιστη διάρκεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων/ωφελουμένων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ημερολογιακών 
ημερών. 

6. Σε περίπτωση εφαρμογής νέου σχήματος πιστοποίησης, απαιτείται η προσκόμιση της 
έγκρισής του, από τον ΕΣΥΔ, πριν την έναρξη υλοποίησης των ενεργειών Κατάρτισης. 

7. Το γνωστικό περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης που εντάσσεται στο σχέδιο 
δράσης θα πρέπει να καλύπτει, κατ' ελάχιστον, το αντικείμενο των εργασιών, εργασιακών 
καθηκόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτεί κι εξετάζει το Σχήμα Πιστοποίησης που 
θα εφαρμοστεί. 

8. Η πρακτική άσκηση, στην περίπτωση που είναι απαραίτητη για την πιστοποίηση των 
ικανοτήτων/δεξιοτήτων των ωφελουμένων πραγματοποιείται μόνον εκτός ωραρίου και 
δεν επιτρέπεται να διενεργείται στις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται οι ωφελούμενοι 
καθώς επίσης και στις επιχειρήσεις των παρόχων κατάρτισης ή συνδεδεμένες με αυτούς 
ή/και σε εκείνες που συνδέονται – με οποιοδήποτε τρόπο – με τους ωφελούμενους από 
την εφαρμογή της Πράξης. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να καλύπτονται λειτουργικές ή 
άλλες δαπάνες των επιχειρήσεων στις οποίες διενεργείται η πρακτική άσκηση και θα 
πρέπει να εξετάζονται οι τέσσερις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παρ. 1 της ΣΛΕΕ για την 
ύπαρξη ή μη κρατικής ενίσχυσης. 

9. Ο δικαιούχος θα πρέπει να τηρεί τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της πρόσκλησης και 
εφόσον δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την παρεχόμενη διαδικτυακή υπηρεσία για την 
υποβολή των Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων ΕΚΤ στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020, θα 
μπορεί να χρησιμοποιεί τη διαθέσιμη ηλεκτρονική φόρμα για την συμπλήρωση και 
υποβολή τους μέσω της εφαρμογής ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 – 2020 / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ. Για 
την πρόσβαση στο δελτίο ο δικαιούχος θα πρέπει να λάβει κωδικό με αποκλειστικό 
δικαίωμα Συμπλήρωσης και Υποβολής Απογραφικού Δελτίου, υποβάλλοντας σχετικό 
αίτημα χορήγησης κωδικού πρόσβασης στο ΟΠΣ. 

10. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών κατάρτισης και πιστοποίησης, ο δικαιούχος οφείλει 
να  προσκομίσει  κατάσταση  ωφελουμένων  (και  σε  επεξεργάσιμη  μορφή/υπολογιστικά 

http://www.antagonistikotita.gr/
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φύλλα) που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή 
ΕΟΠΠΕΠ . 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

 
1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 
1.1 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
Ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων που θα συμμετέχουν σε κάθε τμήμα κατάρτισης 
κατά την έναρξη αυτού πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 άτομα και να μην υπερβαίνει τα 
25 άτομα. 

 
1.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΏΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
• Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και, προαιρετικά, 

πρακτική άσκηση, ανάλογα με τις απαιτήσεις πιστοποίησης των ικανοτήτων/δεξιοτήτων 
των ωφελουμένων που θα συμμετέχουν σε αυτό. 

• Η ελάχιστη διάρκεια ενός προγράμματος κατάρτισης εργαζομένων είναι οι 30 ώρες και   
η μέγιστη 300 ώρες. 

• Στην περίπτωση που στο πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση, η 
διάρκεια αυτής θα πρέπει να είναι κατ΄ ελάχιστον 20% και κατά μέγιστο 40% της 
συνολικής διάρκειας αυτού. 

• Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης ή/και της πρακτικής άσκησης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες και διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του 
ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων/εργαζομένων. 

• Η ημερήσια εκπαίδευση θα ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η  ώρα. 
• Δεν επιτρέπεται κατάρτιση (θεωρία ή πρακτική) κατά τις Κυριακές και τις επίσημες 

αργίες. 
• Σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα συμπεριλαμβάνονται και τα 

διαλείμματα. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, τα διαλείμματα δύναται να 
πραγματοποιηθούν εφ’ όσον προβλέπονται από την επιχείρηση. 

• Το Πρόγραμμα Κατάρτισης δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνέχειες. Μπορεί  να  
διακόπτεται στις περιόδους Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιρινών διακοπών ή/και    
σε εξαιρετικές έκτακτες περιπτώσεις. 

 
1.3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
• H θεωρητική κατάρτιση πραγματοποιείται σε αίθουσες που βρίσκονται σε δομές 

αδειοδοτημένες ως ΚΔΒΜ1 ή/και ΚΔΒΜ2. Σε νησιωτικές και ορεινές απομακρυσμένες 
περιοχές δύναται να χρησιμοποιούνται λειτουργικές αίθουσες πρωτοβάθμιας ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει υποχρεωτικά, 
σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 5% και μέχρι 10% επί του συνόλου των ωρών του 
θεωρητικού μέρους του προγράμματος, θεματικές ενότητες που αφορούν στα 
ακόλουθα αντικείμενα: 

- «Υγεία και ασφάλεια στην εργασία» 
- «Βασικές αρχές εργατικού δικαίου» 
- «Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων» 
- «Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης» 

Σε προγράμματα μικρής διάρκειας, μέχρι 50 ώρες, δεν είναι υποχρεωτικό να 
περιλαμβάνονται οι ανωτέρω θεματικές ενότητες, εκτός και αν το πρόγραμμα  
κατάρτισης το απαιτεί. 

ΑΔΑ: Ω1ΓΨ46ΜΤΛΡ-ΜΟΚ



Παράρτημα 2: «Ειδικοί Όροι υλοποίησης πράξης» 

Σελίδα 4 από 18 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 

 

 
• Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές μεθόδους 

και τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων. 
• Τα προγράμματα με αντικείμενο κατάρτισης σε ειδικότητα που εντάσσεται στον κλάδο 

Τ.Π.Ε. θα πρέπει να υλοποιούνται σε κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες πληροφορικής  
σε δομές αδειοδοτημένες ως ΚΔΒΜ1 ή/και ΚΔΒΜ2. Σε νησιωτικές και ορεινές 
απομακρυσμένες περιοχές δύναται να χρησιμοποιούνται λειτουργικές αίθουσες 
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.. Αντιστοίχως στην περίπτωση που το 
πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει και εκπαιδευτικές ενότητες σε Τ.Π.Ε, οι 
συγκεκριμένες ενότητες θα πρέπει να υλοποιούνται σε αίθουσες  πληροφορικής  σε 
δομές αδειοδοτημένες ως ΚΔΒΜ1 ή/και ΚΔΒΜ2. Σε νησιωτικές και ορεινές 
απομακρυσμένες περιοχές δύναται να χρησιμοποιούνται λειτουργικές αίθουσες 
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Όταν η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται με τη μέθοδο Τηλεκατάρτισης (E-
Learning) τότε είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες 
Υποχρεωτικής Εφαρμογής , όπως αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στις «Κατευθυντήριες 
Οδηγίες Υποχρεωτικής Εφαρμογής όταν η Υλοποίηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης 
γίνεται με τη μέθοδο της Τηλεκατάρτισης (E-Learning)», που ενσωματώνονται στην  
ενότητα που ακολουθεί. 

 
1.4 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΌΡΟΙ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική στα προγράμματα κατάρτισης που περιέχονται στο 
Σχέδιο Δράσης εκτός των περιπτώσεων που είναι απαραίτητη για την πιστοποίηση των 
ικανοτήτων/δεξιοτήτων των ωφελουμένων. 

 
Στην περίπτωση που προβλέπεται πρακτική άσκηση, ισχύουν τα ακόλουθα: 

 
• Η πρακτική άσκηση δύναται να υλοποιηθεί: 

o είτε σε αίθουσες δομών αδειοδοτημένες ως ΚΔΒΜ1 ή/και ΚΔΒΜ2 (μόνον όταν 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί με τη μορφή μελετών περίπτωσης (case studies).  
Σε νησιωτικές και ορεινές απομακρυσμένες περιοχές δύναται να χρησιμοποιούνται 
λειτουργικές αίθουσες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

o είτε σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού 
τομέα. 

• Κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα  
ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη μεθοδολογία πρακτικής άσκησης για τους στόχους 
των συγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης και η συνάφειά της με το θεωρητικό  
μέρος του προγράμματος, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στους 
καταρτιζόμενους να γνωρίσουν ουσιαστικά την πρακτική πλευρά του επαγγελματικού 
αντικειμένου στο οποίο καταρτίζονται. 

• Η πρακτική άσκηση δεν επιτρέπεται να διενεργείται στις επιχειρήσεις στις οποίες 
εργάζονται οι ωφελούμενοι. 

• Κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι υποχρεωτική η παρουσία εκπαιδευτή στον 
χώρο στον οποίο αυτή διενεργείται. 

• Η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση γίνεται μόνο με την εποπτεία 
ατόμων που ορίζονται από την επιχείρηση και αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος 
στη θέση εργασίας κατά την παραγωγική διαδικασία. Όταν η πρακτική άσκηση υλοποιείται 
σε επιχείρηση, διδάσκων εκπαιδευτής είναι ο ορισμένος από την επιχείρηση υπεύθυνος 
πρακτικής άσκησης, ο οποίος είναι εργαζόμενος της επιχείρησης συνδεόμενος με αυτήν  
με οιανδήποτε σχέση εργασίας ή ο ίδιος ο επιχειρηματίας. Την ευθύνη για τη διενέργεια 
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όλων των τμημάτων της πρακτικής άσκησης του συγκεκριμένου προγράμματος 
κατάρτισης φέρει ο επόπτης που έχει καθορισθεί από τον πάροχο. 

• Οι πάροχοι κατάρτισης που επιλέγουν να συνεργαστούν με επιχειρήσεις, οργανισμούς και 
νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα για την 
πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων, λαμβάνουν υπόψη τα 
παρακάτω: 

o Ο χώρος (έδρα της επιχείρησης, υποκατάστημα κλπ.) στον οποίο θα 
πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση θα πρέπει να βρίσκεται  στην  ίδια 
Διοικητική Περιφέρεια που υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του προγράμματος 
κατάρτισης. 

o Ο αριθμός των καταρτιζομένων που τοποθετούνται κατά την ίδια χρονική περίοδο 
σε επιχείρηση πρακτικής άσκησης, ακολουθεί την αριθμητική αντιστοιχία που 
απεικονίζεται στον κάτωθι πίνακα. Σε περίπτωση που ο παρακάτω αριθμητικός 
υπολογισμός οδηγεί σε δεκαδικό αριθμό, ο μέγιστος αριθμός των καταρτιζομένων 
ισούται με τον επόμενο μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό: 

Η κατανομή των ωφελουμένων ανά επιχείρηση γίνεται με βάση τον αριθμό απασχόλησης 
αυτής, ως εξής: 

 
o Όταν η επιχείρηση απασχολεί 1-5 εργαζόμενους, ο μέγιστος αριθμός των 

ωφελουμένων είναι ίσος του αριθμού των απασχολουμένων αυτής. 
o Όταν η επιχείρηση απασχολεί 6 – 10 εργαζόμενους, ο μέγιστος αριθμός των 

ωφελουμένων είναι ίσος με το 80% του αριθμού των απασχολουμένων αυτής. 
o Όταν η επιχείρηση απασχολεί 11-50 εργαζόμενους, ο μέγιστος αριθμός των 

ωφελουμένων είναι ίσος με το 70% του αριθμού των απασχολουμένων αυτής. 
o Όταν η επιχείρηση απασχολεί 51-70 εργαζόμενους, ο μέγιστος αριθμός των 

ωφελουμένων είναι έως 35 άτομα. 
o Όταν η επιχείρηση απασχολεί 71-250 εργαζόμενους, ο μέγιστος αριθμός των 

ωφελουμένων είναι ίσος με το 50% του αριθμού των απασχολουμένων αυτής. 
o Όταν η επιχείρηση απασχολεί 251-418 εργαζόμενους, ο μέγιστος αριθμός των 

ωφελουμένων είναι έως 125 άτομα. 
o Όταν  η επιχείρηση απασχολεί >418  εργαζόμενους, ο  μέγιστος αριθμός  των 

ωφελουμένων είναι ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολουμένων αυτής 
 

• Σε περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις δεν απασχολούν κανένα άτομο με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας (αυτοαπασχολούμενοι), είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση 
ενός (1) καταρτιζομένου/ωφελουμένου. 

• Αντικατάσταση επιχείρησης πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος κατάρτισης. Εξαίρεση γίνεται μόνον: 

i. στην περίπτωση που η επιχείρηση πρακτικής άσκησης α) παύσει τη λειτουργία της, ή 
β) υπαχθεί στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα ή γ) αλλάξει τόπο εγκατάστασης, ή 
δ) συγχωνευθεί ή εξαγοραστεί από άλλη επιχείρηση , ή ε) τεθεί σε αδράνεια, 

ii. σε περίπτωση που συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας, 

iii. άπαξ, με αιτιολογημένο αίτημα του ωφελουμένου. 
 

2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
 

Η διαδικασία της πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων θα 
οργανώνεται με βάση το ισχύον Εθνικό ή Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και θα εξειδικεύεται 
ανάλογα με το επάγγελμα και την ειδικότητα. Κάθε επαγγελματικό πρόγραμμα κατάρτισης 

ΑΔΑ: Ω1ΓΨ46ΜΤΛΡ-ΜΟΚ



Παράρτημα 2: «Ειδικοί Όροι υλοποίησης πράξης» 

Σελίδα 6 από 18 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 

 

 
υποχρεωτικά θα πρέπει να οδηγεί σε πιστοποίηση ικανοτήτων- δεξιοτήτων των 
ωφελουμένων. 

2.1 ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η Πιστοποίηση που αφορά στις ειδικότητες θα διενεργηθεί από διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ. Η πιστοποίηση θα 
παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες που είναι ελεγμένες από τους  αρμόδιους 
φορείς διαπίστευσης ή τον ΕΟΠΠΕΠ. 

2.2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΌΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
• Το σύνολο των Ωφελουμένων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχουν στις εξετάσεις 

πιστοποίησης μετά την ολοκλήρωση των επαγγελματικών προγραμμάτων που 
περιλαμβάνονται σε κάθε σχέδιο δράσης. 

• Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) σε 
περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής των ωφελουμένων κατά την πρώτη 
εξέταση. 

 
2.3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ / ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
• Σε κάθε Ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις ή επανεξετάσεις 

πιστοποίησης χορηγείται πιστοποιητικό από τον συμβεβλημένο με τον Δικαιούχο Φορέα 
Πιστοποίησης. 

• Σε περίπτωση αποτυχίας του Ωφελουμένου 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). 

2.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
2.4.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

• Ο ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης 
καθώς και να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και  δεξιοτήτων. 

• Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων σε ποσοστό 10% επί της συνολικής διάρκειας 
των ωρών του προγράμματος. 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. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος του παρόχου θα πρέπει να 
μεσολαβήσει και να βοηθήσει τον καταρτιζόμενο να καλύψει τη διδακτική ύλη, για να 
μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του  προγράμματος. 
Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω των ανωτέρω  επιτρεπτών 
ορίων απουσιών δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους χορηγείται βεβαίωση 
παρακολούθησης του προγράμματος. 

• Σε περίπτωση αδυναμία συμμετοχής των ωφελουμένων στην πρώτη εξέταση  
πιστοποίησης  γνώσεων  και  δεξιοτήτων,  ο  ωφελούμενος  δύναται  να  συμμετάσχει στη 
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δεύτερη προγραμματισμένη εξέταση (επανεξέταση). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις 
οποίες ο ωφελούμενος, κατόπιν αιτιολόγησης, αδυνατεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις και 
στις επανεξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δύναται να εξεταστεί σε 
διαφορετική ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας πιστοποίησης δύναται να 
διενεργήσει εξετάσεις σε ημερομηνίες άλλες από τις προγραμματισμένες, εντός του ορίου 
που ορίζει η παρούσα. 

• Στην περίπτωση που ωφελούμενος υπερβεί το ως άνω επιτρεπόμενο όριο απουσιών ή δεν 
συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης χάνει το δικαίωμα του εκπαιδευτικού 
επιδόματος. Κατά την έναρξη της συμμετοχής του στη δράση, ο ωφελούμενος 
υποχρεούται να συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια για τη συλλογή πληροφοριακών 
στοιχείων που αφορούν σε 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. 

 
2.4.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 
• Κατά την υλοποίηση προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης των οποίων η ημερήσια 

διάρκεια ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες, χορηγούνται από τον πάροχο κατάρτισης προς τους 
καταρτιζόμενους εδέσματα και αναψυκτικά/καφέδες. 

• Οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται να διαθέσουν στους ωφελούμενους τα 
ερωτηματολόγια για τη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων κατά την έναρξη (και μετά τη 
λήξη) της συμμετοχής των ωφελουμένων στη δράση, να συλλέξουν τα δεδομένα των 
απαντήσεων των ωφελουμένων τα οποία αφορούν σε προσωπικά δεδομένα, 
συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων, και να τα εισαγάγουν στην προβλεπόμενη 
εφαρμογή της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας 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 στον Ν. 2472/97. 

 
3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 
Οι εκπαιδευτές θεωρητικής κατάρτισης, καθώς και οι εκπαιδευτές πρακτικής άσκησης με τη 
μορφή των case studies να προέρχονται από το μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών του 
ΕΟΠΠΕΠ. Εξαιρετικά, σε περιοχές και θεματικά αντικείμενα κατάρτισης όπου τεκμηριώνεται η 
έλλειψη ή η ανεπάρκεια πιστοποιημένων εκπαιδευτών σε συγκεκριμένα ΣΤΕΠ, να παρέχεται η 
δυνατότητα αξιοποίησης μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων σε ποσοστό που δεν 
υπερβαίνει το 20% του συνόλου των ωρών κατάρτισης. 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΟΤΑΝ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  (E-LEARNING) 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Σύμφωνα με έναν κλασικό ορισμό, η τηλεκατάρτιση ορίζεται ως η εκπαιδευτική διαδικασία 
κατά την οποία: 

1. Το μέγιστο της εκπαιδευτικής επικοινωνίας μεταξύ του εκπαιδευτή και των μαθητών 
του γίνεται χωρίς αυτοί να βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο. 
2. Υφίσταται αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του εκπαιδευτή και των μαθητών του 
προκειμένου να διευκολύνεται και να υποστηρίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία. 
3. Χρησιμοποιούνται τεχνολογικά μέσα για να υλοποιηθεί η αμφίδρομη επικοινωνία. 

Πρακτικά, και για τους σκοπούς του παρόντος, ως τηλεκατάρτιση ορίζεται η ολοκληρωμένη 
εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία χρησιμοποιείται ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα 
-που καλείται «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης» (Ο.Σ.Τ.Κ.)- για τη διεκπεραίωση 
του συνόλου της διαδικασίας, εξασφαλίζοντας στους εκπαιδευομένους αυτονομία και ευελιξία 
σε σχέση με τον χρόνο και τον ρυθμό μάθησης. 

Η αποτελεσματικότητά της τηλεκατάρτισης εξαρτάται από τον άρτιο μαθησιακό σχεδιασμό 
(learning design) του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ο εκπαιδευόμενος οφείλει να μην είναι 
παθητικός καταναλωτής υλικού αλλά ενεργός συμμέτοχος στη μαθησιακή διαδικασία. Θα 
πρέπει να συνεργάζεται, να επιλύει προβλήματα, να συμμετέχει ενεργά στις μαθησιακές 
δραστηριότητες που θα περιγράφονται στο σχέδιο μαθήματος αξιοποιώντας τα διάφορα 
εργαλεία που προσφέρει ένα Ο.Σ.Τ.Κ. Συνεπώς, το Ο.Σ.Τ.Κ. που απαιτείται για την  
υλοποίηση του Προγράμματος Κατάρτισης συνιστά απλώς την απαραίτητη υποδομή για το 
περιβάλλον της τηλεκατάρτισης και δεν αρκεί από μόνο του για την επίτευξη των  
μαθησιακών στόχων. 

 
2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 
Για την έγκριση της υλοποίησης ενός Προγράμματος Κατάρτισης με τη μέθοδο της 
Τηλεκατάρτισης, ο Πάροχος Κατάρτισης θα υποβάλλει στην εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή / 
Δικαιούχο ("Υπηρεσία") σχετικό Αίτημα, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον : 

 την ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης (Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Τηλεκατάρτισης) 

 στοιχεία πρόσβασης (όνομα χρήστη, συνθηματικό πρόσβασης) στην πλατφόρμα για 
την Αναθέτουσα Αρχή 

 έγγραφα που να πιστοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της πλατφόρμας 
 

 στοιχεία για την υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας, ήτοι: 
 

o στοιχεία του Διοικητικού Υπευθύνου του Προγράμματος 

o στοιχεία του Υπευθύνου Διαχείρισης και Υποστήριξης του Συστήματος 
Τηλεκατάρτισης (“System Administrator”) 
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o στοιχεία των Εκπαιδευτών 

o ώρες λειτουργίας του Help Desk Τεχνικής Υποστήριξης 

o μεθοδολογία παροχής τεχνικής υποστήριξης των Εκπαιδευομένων από το Help 
Desk Τεχνικής Υποστήριξης 

 ιδιωτικό συμφωνητικό με Πάροχο Τηλεκατάρτισης, εφ' όσον χρησιμοποιείται 
 

Τα στοιχεία αυτά κατατίθενται προκειμένου να είναι εφικτός ο έλεγχος της συμβατότητας του 
προτεινόμενου Προγράμματος Κατάρτισης με τις προδιαγραφές που ορίζονται στις 
"Κατευθυντήριες Οδηγίες Υποχρεωτικής Εφαρμογής" . 

Μετά από τον έλεγχο των ανωτέρω κι εφόσον η Υπηρεσία εγκρίνει το Αίτημα, ο Πάροχος 
Κατάρτισης δύναται να υποβάλλει Δήλωση Έναρξης του Προγράμματος. 

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία απορρίψει το Αίτημα λόγω ελλιπών στοιχείων ή μη 
συμμόρφωσης με τις ορισθείσες προδιαγραφές, ο Πάροχος Κατάρτισης δύναται να 
επανυποβάλει το Αίτημα εντός τριών (3) ημερών. Η Υπηρεσία θα ελέγξει εκ νέου το Αίτημα 
του Παρόχου Κατάρτισης και είτε θα το απορρίψει οριστικά είτε θα το εγκρίνει και θα 
επιτρέψει στον Πάροχο Κατάρτισης να υποβάλει Δήλωση Έναρξης του Προγράμματος. 

Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της παροχής υπηρεσιών Τηλεκατάρτισης (ενδεικτικά: 
προδιαγραφές συστημάτων, υποδομών και τεχνικής υποστήριξης Τηλεκατάρτισης, 
προδιαγραφές μαθημάτων, καταγραφή και εξαγωγή δεδομένων (reports), εκπαιδευτική 
υποστήριξη των Εκπαιδευομένων κ.λπ.) καθορίζονται στις επόμενες παραγράφους. 

 
3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Σ.Τ.Κ.) 

Η Τηλεκατάρτιση πρέπει να υλοποιείται μέσω ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.). Ακολούθως παρατίθενται οι ελάχιστες λειτουργικές και τεχνικές 
προδιαγραφές του Ο.Σ.Τ.Κ. 

 
3.1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Το περιβάλλον του Συστήματος θα πρέπει να διατίθεται στην Ελληνική γλώσσα. 

Το Σύστημα θα παρέχει κατ' ελάχιστον την ακόλουθη λειτουργικότητα: 

• Ολοκληρωμένη διαχείριση χρηστών, παροχή αναλυτικού προφίλ χρηστών με 
προσδιοριστικά πεδία, και στοιχεία ασφαλούς πρόσβασης και αυθεντικοποίησης 
(authentication) στο σύστημα, μέσω μοναδικού ονόματος χρήστη (username) και 
κωδικού πρόσβασης (password). 

• Υποστήριξη πολλαπλών / διακριτών ρόλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Κάθε λογαριασμός χρήστη είναι συνδεδεμένος με έναν ή περισσότερους ρόλους 
συστήματος. 
Ένας ρόλος ορίζει ένα σύνολο από δικαιώματα (permissions) πρόσβασης σε δεδομένα 
και λειτουργίες για τους χρήστες, στους οποίους ο ρόλος αυτός αποδίδεται. Ένας 
ρόλος μπορεί, σε διαφορετικό πλαίσιο, να αποδοθεί σε διάφορους χρήστες και σε 
διαφορετικά πλαίσια. Για παράδειγμα, ένας ρόλος μπορεί να αποδοθεί σε έναν χρήστη 
στο πλαίσιο ολόκληρου του συστήματος, στο πλαίσιο ενός προγράμματος κατάρτισης, 
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στο πλαίσιο ενός μεμονωμένου μαθήματος-ενότητας, ή ακόμα και στο πλαίσιο μιας 
συγκεκριμένης δραστηριότητας ενός μαθήματος (π.χ. ένα forum). 

• Διαχείριση και οργάνωση καταρτιζομένων: Μέσω του περιβάλλοντος διεπαφής, οι 
εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να εγγράψουν καταρτιζόμενους σε 
προγράμματα κατάρτισης, σε τμήματα κατάρτισης και σε μεμονωμένα μαθήματα ή σε 
όποια άλλη εκπαιδευτική δομή έχει σχεδιαστεί εντός του Ο.Σ.Τ.Κ. Η ενέργεια 
εγγραφής μπορεί να εκτελείται είτε για μεμονωμένους χρήστες (καταρτιζόμενους),  
είτε για ομάδες αυτών (λ.χ. τμήματα – τάξεις). 

• Διαχείριση εκπαιδευτών: Μέσω του περιβάλλοντος διεπαφής, οι εξουσιοδοτημένοι 
χρήστες θα μπορούν να αντιστοιχίσουν χρήστες του Ο.Σ.Τ.Κ. που κατέχουν το ρόλο 
του Εκπαιδευτή με ένα ή περισσότερα προγράμματα, μαθήματα – ενότητες κ.ο.κ. Οι 
καταρτιζόμενοι θα ενημερώνονται για το ποιος/ποιοι είναι οι Εκπαιδευτές και 
αντιστοίχως οι Εκπαιδευτές θα ενημερώνονται μέσω του συστήματος για τις  ενότητες 
/ δραστηριότητες και τα τμήματα ή και μεμονωμένους χρήστες που καλούνται να 
υποστηρίξουν. 

• Σχεδιασμός δομής και οργάνωση προγραμμάτων τηλεκατάρτισης. Ο  
σχεδιασμός γίνεται με αποτύπωση ιεραρχικών δομών ενοτήτων, μαθημάτων, 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο μαθημάτων κ.ο.κ. Οι δραστηριότητες μπορεί να είναι 
μαθήματα ασύγχρονης ή σύγχρονης τηλεκατάρτισης ή συνδυασμός τους. Πέραν του 
υλικού "θεωρίας", το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης μέσω 
εργασιών ή ασκήσεων (tests) τα οποία θα είναι ενσωματωμένα στην εφαρμογή ενός 
μαθήματος τηλεκατάρτισης (e-learning course) είτε θα διατίθενται ως αυτόνομες 
δραστηριότητες αξιολόγησης. Σε αυτή την περίπτωση, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να μεταφορτώνει (upload) την εργασία του στο σύστημα για 
αξιολόγηση. 

 
3.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κάθε μάθημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να παρέχεται στους Εκπαιδευόμενους με τη μορφή 
εφαρμογής τηλεκατάρτισης (e-learning course), η οποία θα ενσωματώνει μια σειρά από 
λειτουργίες. Το περιβάλλον διεπαφής του μαθήματος τηλεκατάρτισης θα πρέπει να παρέχει 
κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες λειτουργίες: 

• Προβολή, ανάπτυξη, σύμπτυξη ιεραρχικής δομής μαθήματος (ενότητες, αντικείμενα, 
κ.ο.κ) (course structure view). 

• Ελεύθερη πλοήγηση και άμεση μετάβαση σε οποιοδήποτε σημείο του μαθήματος 
(learner controlled navigation) ή σειριακή πλοήγηση (course controlled navigation) 
ανάλογα με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες. 

• Μηχανή Αναζήτησης περιεχομένου εντός του μαθήματος (με εισαγωγή λέξεων). 
• Προβολή βοήθειας στη χρήση του μαθήματος (online help). 
• Έλεγχος αναπαραγωγής περιεχομένου (αναπαραγωγή, παύση, επόμενο – 

προηγούμενο, κ.ο.κ). 
• Προβολή ενότητας και συγκεκριμένης οθόνης μαθήματος. 
• Προβολή τίτλου μαθήματος. 
• Έλεγχος έντασης αναπαραγωγής ήχου – σίγαση ήχου. 
• Πρόσβαση σε σημειώσεις μαθήματος. 
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• Πρόσβαση σε συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό (εκπαιδευτικά βοηθήματα, αρχεία για 

μεταφόρτωση, ιστοσελίδες). 
• Προβολή Γλωσσαρίου μαθήματος (όροι που διαπραγματεύεται το μάθημα και 

επεξήγηση αυτών, σε αλφαβητική σειρά). 
• Προβολή προτεινόμενης βιβλιογραφίας και προτεινόμενων συνδέσμων (web links) για 

περαιτέρω εμβάθυνση στα αντικείμενα του μαθήματος. 
• Πρόσβαση στις ενότητες αξιολόγησης του μαθήματος. 
• Χρήση διαδραστικών στοιχείων "εξερεύνησης" εννοιών και περιεχομένου εντός του 

μαθήματος που ενισχύουν την ενεργή συμμετοχή του καταρτιζόμενου έτσι ώστε αυτός 
να μην είναι απλώς παθητικός δέκτης πληροφορίας. 

 
3.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
Η σύγχρονη τηλεκατάρτιση πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον το 20% του συνόλου 
των ωρών του προγράμματος. Η σύγχρονη τηλεκατάρτιση στηρίζεται στη χρήση των 
τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης και "εικονικών ηλεκτρονικών τάξεων" επιτρέποντας στον 
Εκπαιδευτή και τους Εκπαιδευόμενους να βρίσκονται μεν σε διαφορετικούς χώρους αλλά να 
συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία σε "πραγματικό" χρόνο (real time). Η μέθοδος 
της σύγχρονης τηλεκατάρτισης ενισχύει την ηλεκτρονική μάθηση από απόσταση φέρνοντας 
σε άμεση επαφή τον Εκπαιδευτή με τους Εκπαιδευόμενους. 

Η σύγχρονη τηλεκατάρτιση δεν αφορά στη μονόπλευρη "εκπομπή" ενός μαθήματος μέσω 
τεχνολογιών ζωντανής αναμετάδοσης (live streaming / broadcasting). Αντιθέτως, όλοι οι 
συμμετέχοντες της "εικονικής τάξης" πρέπει να έχουν τη δυνατότητα της επικοινωνίας και 
αλληλεπίδρασης ενώ ο Εκπαιδευτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει άμεση 
ανατροφοδότηση καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Το υποσύστημα σύγχρονης τηλεκατάρτισης πρέπει – κατ’ ελάχιστον – να διαθέτει τις 
παρακάτω δυνατότητες : 

• Αμφίδρομη μετάδοση ήχου και εικόνας (οπτική και ηχητική επικοινωνία σε 
πραγματικό χρόνο). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλοι οι συμμετέχοντες (Εκπαιδευτής 
και Εκπαιδευόμενοι) θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εκπομπής και λήψης ήχου και 
εικόνας με τη χρήση κατάλληλου αλλά και ευρέως διαδεδομένου εξοπλισμού 
(υπολογιστές, web κάμερες, μικρόφωνα, ηχεία, ακουστικά). 

• Ο Εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει τον πλήρη έλεγχο της επικοινωνίας εντός  
της εικονικής τάξης (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση μικροφώνων / καμερών των 
συμμετεχόντων, δυνατότητα "αποβολής" συμμετέχοντα) 

• Οι Εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να μπορούν να ζητούν το λόγο και να στέλνουν 
μέσω κατάλληλων εργαλείων/εικονιδίων την ατομική τους ανατροφοδότηση. 

• Σύγχρονη επικοινωνία μέσω μηνυμάτων (chat engine). Η επικοινωνία μέσω 
γραπτού κειμένου ενισχύει την άμεση επικοινωνία μέσα στην εικονική τάξη και θα 
πρέπει να υποστηρίζεται η ανταλλαγή τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών μηνυμάτων. 

• Δυνατότητα φόρτωσης και χρήσης αρχείων Office και άλλων αρχείων 
πολυμέσων ως υλικού παρουσίασης. Ο επιμορφωτής πρέπει να έχει  τη 
δυνατότητα να φορτώσει πολλαπλά αρχεία οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος και να εναλλάσσει κατά βούληση το υλικό παρουσίασης. 

• Εργαλείο ηλεκτρονικού πίνακα (whiteboard) με λειτουργίες φόρτωσης αρχείων 
εκπαιδευτικού υλικού και κατάδειξης-υποσημείωσης, κ.λπ. Ο ηλεκτρονικός πίνακας θα 
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πρέπει να ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς με τη χρήση των εργαλείων  
του επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή των Εκπαιδευομένων. 

• Εργαλείο διαμοίρασης εφαρμογών και κειμένων (application and document 
sharing). Απαραίτητο εργαλείο σε περιπτώσεις εκμάθησης εφαρμογών Η/Υ (λ.χ. 
Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής ή οποιαδήποτε άλλης εφαρμογής  λογισμικού), 
όπου ο Εκπαιδευτής διαμοιράζει στην "εικονική τάξη" οποιαδήποτε εφαρμογή του Η/Υ 
του και πραγματοποιεί "ζωντανά" επίδειξη των λειτουργιών της. 

• Δυνατότητα δημιουργίας ομάδων εργασίας ("εικονικά δωμάτια"). Ο 
Εκπαιδευτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χωρίσει τους Εκπαιδευόμενους σε 
ομάδες εργασίας κατά βούληση και για επιθυμητό χρονικό διάστημα. Οι ομάδες 
εισέρχονται σε ιδιωτικά "δωμάτια", τα μέλη τους αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με ήχο 
και εικόνα και επιβλέπονται κατά τη διάρκεια των εργασιών τους από τον Εκπαιδευτή. 

• Το υποσύστημα θα πρέπει να έχει καθαρά εκπαιδευτική προσέγγιση κάνοντας 
χρήση επιπλέον εκπαιδευτικών εργαλείων που ενισχύουν την εκπαίδευση από 
απόσταση. Χαρακτηριστικά εργαλεία αποτελούν η δυνατότητα διεξαγωγής σύντομων 
ερευνών (polls), γρήγορων ερωτήσεων, κοινόχρηστων σημειώσεων κ.α. 

• Το περιβάλλον του υποσυστήματος θα πρέπει να έχει αρθρωτή (modular) 
διάταξη/σχεδίαση που θα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να το διαμορφώνουν 
σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους. Επιπλέον, με τη συγκεκριμένη λειτουργία, ο 
Εκπαιδευτής θα μπορεί να "επιβάλλει" σε όλη την "εικονική τάξη" μια συγκεκριμένη 
διάταξη (layout) που θεωρεί ότι είναι η πλέον κατάλληλη για την τρέχουσα 
εκπαιδευτική ενότητα/μάθημα. 

• Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό από τους Εκπαιδευόμενους: επαρκεί η 
χρήση οποιουδήποτε Η/Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο και με οποιοδήποτε εξοπλισμό 
ήχου (ενσωματωμένα / εξωτερικά ηχεία / ακουστικά ή μικρόφωνα, και κάμερα) 

• Υποστήριξη απόδοσης ρόλων στους χρήστες (λ.χ. Εκπαιδευόμενος, Εκπαιδευτής 
κ.λπ.) 

 
Το υποσύστημα σύγχρονης τηλεκατάρτισης θα πρέπει να είναι πλήρως ενοποιημένο 
(integrated) με το υποσύστημα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης έτσι ώστε να εξασφαλίζονται : 

• Η χρήση ενός πλήρως ενοποιημένου συστήματος από τους Εκπαιδευόμενους, οι οποίοι 
θα εισέρχονται με το μοναδικό τους κωδικό πρόσβασης και θα έχουν πρόσβαση στο 
σύνολο των ενεργειών και δεδομένων τηλεκατάρτισης από ένα περιβάλλον. 

• Η δυνατότητα σχεδιασμού, χρονικού προγραμματισμού και ένταξης των συνεδριών 
σύγχρονης τηλεκατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης 

• Η ενοποιημένη παρουσίαση του προγράμματος στους Εκπαιδευόμενους, η οποία 
περιλαμβάνει τα μαθήματα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, το χρονοπρογραμματισμό  
των συνεδριών σύγχρονης τηλεκατάρτισης καθώς και τυχόν άλλο υλικό μελέτης, 
ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κ.α. 

• Η εξαγωγή αναφορών συμμετοχής στις "εικονικές τάξεις" (ώρα εισόδου – ώρα 
εξόδου). 
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3.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
Η ασύγχρονη τηλεκατάρτιση υλοποιείται μέσω του Υποσυστήματος Ασύγχρονης 
Κατάρτισης, το οποίο θα πρέπει να αποτελείται απαραιτήτως από Εφαρμογή Διαχείρισης της 
Εκπαίδευσης – Learning Management System (LMS), και από Εφαρμογή Διαχείρισης του 
Εκπαιδευτικού Περιεχομένου – Learning Content Management System  (LCMS).  Οι 
εφαρμογές θα πρέπει να προσλαμβάνονται από τον χρήστη ως ένα ενιαίο ομογενοποιημένο 
περιβάλλον. 

Το μέρος της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης θα υλοποιείται χωρίς φυσική παρουσία Εκπαιδευτή 
και Εκπαιδευομένου μέσω του Διαδικτύου (σε χώρους επιλογής του Εκπαιδευομένου). Οι 
Εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο Σύστημα Τηλεκατάρτισης καθ' 
όλη τη διάρκεια της ημέρας είτε από δικό τους χώρο είτε από χώρους (Αίθουσες 
Πληροφορικής) που θα διαθέτει (συγκεκριμένες ώρες και ημέρες) ο Πάροχος Κατάρτισης. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά και οι λειτουργικότητες του υποσυστήματος είναι τα κάτωθι : 
 

• Σχεδιασμός δομής και οργάνωση προγραμμάτων ασύγχρονης  
τηλεκατάρτισης. Ο σχεδιασμός γίνεται με αποτύπωση ιεραρχικών δομών ενοτήτων, 
μαθημάτων, δραστηριοτήτων στο πλαίσιο μαθημάτων κ.ο.κ. Οι δραστηριότητες μπορεί 
να είναι μαθήματα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης καθώς και επιπρόσθετο ψηφιακό 
εκπαιδευτικό υλικό οποιουδήποτε τύπου. Πέραν του υλικού "θεωρίας", το σύστημα θα 
πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης μέσω εργασιών ή ασκήσεων (tests) τα 
οποία θα είναι ενσωματωμένα στην εφαρμογή ενός μαθήματος τηλεκατάρτισης (e- 
learning course) είτε θα διατίθενται ως αυτόνομες δραστηριότητες αξιολόγησης. Σε 
αυτή την περίπτωση, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
μεταφορτώνει (upload) την εργασία του στο σύστημα για αξιολόγηση. 

• Διαχείριση εκπαιδευτικών πακέτων: Το Ο.Σ.Τ.Κ. θα πρέπει να υποστηρίζει την 
μεταφόρτωση/εισαγωγή εκπαιδευτικού υλικού, πολλαπλών κατηγοριών και 
μορφοτύπων (πχ αρχεία .doc, pdf, .mov κ.λπ.) και την αρχειοθέτηση του εντός του 
συστήματος διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου. Επιπλέον, θα πρέπει να 
υποστηρίζει πλήρως την ένταξη και ενσωμάτωση πακέτων που έχουν αναπτυχθεί 
σύμφωνα με διεθνή πρότυπα τηλεκατάρτισης (π.χ. πρότυπο SCORM), την οργάνωση 
αυτών των πακέτων σε κατηγορίες / υποκατηγορίες καθώς και την σύνδεση αυτών με 
συγκεκριμένα επίπεδα εντός της εκπαιδευτικής δομής ενός ή περισσότερων 
προγραμμάτων κατάρτισης. 

• Βαθμολόγηση / αξιολόγηση: Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το σύστημα θα πρέπει 
να παρέχει δυνατότητα εισαγωγής και διαχείρισης διαφόρων τύπων αξιολογήσεως 
προκειμένου να ελέγχεται ο βαθμός κατανόησης του εκάστοτε γνωστικού 
αντικειμένου. Οι αξιολογήσεις αυτές μπορούν να είναι πλήρως αυτοματοποιημένες και 
να βαθμολογούνται αυτόματα βάσει της ορθότητας των απαντήσεων του 
καταρτιζόμενου (κάνοντας χρήση "κλειστών" ερωτήσεων διαφόρων τύπων) ή να 
βαθμολογούνται "χειροκίνητα" από τον εκπαιδευτή της ενότητας. Οι βαθμολογίες θα 
πρέπει να είναι δυνατόν να καταχωρούνται στο ατομικό εκπαιδευτικό προφίλ του κάθε 
καταρτιζόμενου και να παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής τους από το σύστημα. 

• Διαχείριση επιπλέον εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: Δυνατότητα ανάθεσης 
εργασιών,  διεξαγωγής  σύντομων  ερευνών,  οργάνωσης  προσωπικών   συζητήσεων 
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Εκπαιδευομένου – Εκπαιδευτή καθώς και σχεδίασης ερωτηματολογίων και τεστ 
γνώσεων και δεξιοτήτων με βαθμολόγηση. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Παρόχου 
Κατάρτισης θα μπορεί να συμπεριλάβει όλα τα ανωτέρω εργαλεία ή μέρος αυτών κατά 
την σχεδίαση του προγράμματος εκπαίδευσης. 

• Δυνατότητα παρακολούθησης της συμμετοχής και επίδοσης των 
Εκπαιδευομένων στο κάθε μάθημα και παροχής οδηγιών στον κάθε Εκπαιδευόμενο για 
βελτίωση της επίδοσής του. 

• Διαχείριση συνεργατικών εργαλείων ( forums, wikis, chat). 
• Δυνατότητα τήρησης αρχείων ανά Εκπαιδευόμενο. 

 
3.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 
Το Σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής της πορείας και των 
ενεργειών του Εκπαιδευομένου (tracking) καθ' όλη τη διάρκεια εκάστου εκπαιδευτικού 
προγράμματος καθώς και τη δυνατότητα εξαγωγής αναφορών (reports), οι οποίες θα 
αποτυπώνουν την εκπαιδευτική πορεία του Εκπαιδευομένου. 

 
Το Σύστημα πρέπει να καταγράφει την πρόσβαση των Εκπαιδευομένων στις ενότητες του 
προγράμματος καθώς επίσης και τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες που θα 
υλοποιούνται στα πλαίσια εκάστοτε προγράμματος τηλεκατάρτισης. 

 
Όπως θα αναφερθεί σε επόμενη υποενότητα (Υπ. 3.6.), το σύστημα θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με το πρότυπο SCORM. Κατά συνέπεια πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
καταγραφής όλων των δεδομένων που ορίζει το πρότυπο καθώς και την εξαγωγή αυτών σε 
μορφή αναφορών. Οι αναφορές μπορούν να εξάγονται ανά πάσα στιγμή από το σύστημα σε 
μορφή φύλλων εργασίας Microsoft Excel αλλά και να παραμένουν προσβάσιμες μέσω του 
περιβάλλοντος διεπαφής από κατάλληλα εξουσιοδοτημένους χρήστες, εξασφαλίζοντας έτσι 
την επικαιροποίηση και την ακεραιότητα των δεδομένων. Επίσης, στις αναφορές παρέχεται 
δυνατότητα ελεγχόμενης και διαβαθμισμένης πρόσβασης σε επίπεδο δεδομένων. Για 
παράδειγμα: 

• Ένας χρήστης με το ρόλο του Εκπαιδευόμενου μπορεί άμεσα να προβάλλει τα ατομικά 
στοιχεία προόδου του σε όλες τις ενότητες του προγράμματος κατάρτισης που 
παρακολουθεί 

• Ένας χρήστης με το ρόλο του Εκπαιδευτή μπορεί να προβάλλει τα αντίστοιχα στοιχεία 
για όλους τους Εκπαιδευόμενους του τμήματος ή τάξης το οποίο του έχει "ανατεθεί" 

• Ένας χρήστης με το ρόλο του Διοικητικού Υπευθύνου μπορεί να προβάλλει τα 
αντίστοιχα στοιχεία για όλα τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται στο 
σύστημα. 

 
Οι αναφορές (reports) που θα πρέπει να παράγονται από το σύστημα σχετίζονται με: 

• Το χρόνο ενασχόλησης του Εκπαιδευόμενου με τα μαθησιακά αντικείμενα – ενότητες, 
τις οποίες παρακολουθεί. Το Σύστημα καταγράφει την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης 
(date/time stamp) του Εκπαιδευόμενου στο εκάστοτε μάθημα, χρονικά στοιχεία της 
ολοκλήρωσης-τελευταίας εξόδου από το μάθημα καθώς επίσης και τη συνολική 
διάρκεια παρακολούθησης του μαθήματος (ως το άθροισμα των χρόνων 
παρακολούθησης κάθε φορά που ο Εκπαιδευόμενος προσπέλασε το μάθημα μέσω του 
συστήματος). 
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• Την έκταση του εκπαιδευτικού υλικού που προσπελάστηκε από τον Εκπαιδευόμενο 
• Το σύστημα καταγράφει και διατηρεί στη βάση δεδομένων του: 

o την κατάσταση προσπέλασης του κάθε μαθησιακού αντικειμένου [δεν 
προσπελάστηκε (not attempted) / δεν ολοκληρώθηκε (incomplete) / 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία (passed) / ολοκληρώθηκε με αποτυχία (failed) 

o Το σημείο εξόδου από το μάθημα έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί ως σημείο 
εκκίνησης για την επόμενη προσπάθεια του Εκπαιδευόμενου (αν αυτός το 
επιθυμεί) 

o Το ιστορικό της κάθε προσπάθειας (attempt) στο μάθημα 
• Την έκταση της εμπλοκής του και της επίδοσης του Εκπαιδευομένου σε ασκήσεις και 

τεστ αυτοαξιολόγησης. Το σύστημα καταγράφει τους χρόνους συμμετοχής στις 
αξιολογήσεις που παρέχονται, τους χρόνους "αντίδρασης" (latency) του 
Εκπαιδευόμενου, δηλ. το χρόνο που περνάει από την ώρα που προβάλλεται μια 
ερώτηση μέχρι να υποβληθεί η απάντησή της καθώς και το βαθμό που έχει επιτύχει σε 
κάθε αξιολόγηση (score results). 

• Την συγκεντρωτική εμπλοκή του Εκπαιδευόμενου και την πρόσβασή του στο Σύστημα 
και το εκπαιδευτικό υλικό σε επίπεδο προγράμματος κατάρτισης. 

 
3.6 Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Τηλεκατάρτισης 
Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να 
συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα SCORM και AICC για τη φορητότητα 
εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει συμμορφώνεται 
με το πρότυπο Section 508 ή, εναλλακτικά, με το πρότυπο EN 301 549 για την 
προσβασιμότητα του περιεχομένου. 

Η πρόσβαση στο Ο.Σ.Τ.Κ. θα γίνεται μέσω του Διαδικτύου από κεντρικό δικτυακό τόπο τύπου 
portal, μέσω του οποίου θα γίνεται η διαπίστευση των χρηστών (Εκπαιδευομένων), οι οποίοι 
θα διαθέτουν ονομαστικές άδειες πρόσβασης τουλάχιστον για το διάστημα που διαρκεί το 
πρόγραμμα τηλεκατάρτισης ώστε να έχουν εποπτεία όλης της μαθησιακής πορείας τους. 

Σε κάθε περίπτωση το Ο.Σ.Τ.Κ θα πρέπει να λειτουργεί ικανοποιητικά με τις συνήθεις 
τηλεπικοινωνιακές γραμμές, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των καταρτιζομένων από 
τους προσωπικούς υπολογιστές τους. 

Το Σύστημα θα πρέπει να έχει δυνατότητα διαχείρισης και ταυτόχρονης χρήσης τουλάχιστον 
του συνολικού αριθμού των χρηστών που έχει αναλάβει. Οι χρήστες με τα ατομικά τους 
στοιχεία σύνδεσης θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων (που 
θα καθορίζεται από το διαχειριστή του Συστήματος). 

Κάθε χρήστης του Συστήματος (διαχειριστής, εκπαιδευτής, εκπαιδευόμενος κ.λπ.), ανάλογα 
με το ρόλο και τα δικαιώματά του, θα μπορεί μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον να διαχειρίζεται 
τα επιμέρους εργαλεία του Συστήματος. 

Το Σύστημα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον δυνατότητες για σχεδιασμό εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, διαχείριση των εργασιών των Εκπαιδευομένων (ανάθεση, υποβολή, 
διόρθωση, βαθμολόγηση εργασιών κ.α.), επέκταση της λειτουργικότητάς του με προσθήκη – 
παραμετροποίηση αρθρωμάτων (modules), φόρτωση ψηφιοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού 
διαφόρων μορφών κ.α. 
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4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 
4.1 Εκπαιδευτική Προσέγγιση 

 
Τα μαθήματα θα πρέπει να υιοθετούν τις βασικές αρχές που διέπουν την εκπαίδευση 
ενηλίκων. Ως εκ τούτου, τα μαθήματα θα πρέπει να είναι δομημένα σε θεματικές ενότητες / 
γνωστικά αντικείμενα, να διατίθενται απαραιτήτως στην ελληνική γλώσσα και να 
ενσωματώνουν: 

• Κείμενο εισαγωγής 
• Στόχοι του μαθήματος και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Γνώσεις ή/και 

Δεξιότητες που αναμένεται να αποκτηθούν με την επιτυχή παρακολούθηση κάθε 
θεματικής ενότητας του μαθήματος 

• Περίληψη του περιεχομένου κάθε θεματικής ενότητας 
• Βιβλιογραφία (συμβατική και διαδικτυακή) που χρησιμοποιήθηκε στη διδασκαλία των 

θεματικών ενοτήτων 
• Βιβλιογραφία (συμβατική και διαδικτυακή) και οδηγίες για περαιτέρω μελέτη 
• Αναφορά στα Πνευματικά Δικαιώματα του συντάκτη του εκπαιδευτικού υλικού 
• Εκτεταμένο πολυμεσικό υλικό (εικόνες, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, γραφήματα, 

αρχεία ήχου και video) που καθιστούν την παρουσίαση του μαθήματος περισσότερο 
ολοκληρωμένη 

• Λέξεις-Κλειδιά (Γλωσσάριο σημαντικών όρων) 
• Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης που παρέχουν ανατροφοδότηση στον εκπαιδευόμενο, 

αλλά και στον πάροχο της εκπαίδευσης, σχετικά με τον βαθμό κατανόησης και 
αφομοίωσης του περιεχομένου του μαθήματος. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι 
διαφόρων τύπων, να κάνουν χρήση πολυμεσικών στοιχείων (όπου αυτό είναι εφικτό) 
και να τίθενται τόσο εμβόλιμα κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και στο τέλος  
κάθε θεματικής ενότητας. 

 
4.2 Λειτουργικά Στοιχειά Μαθημάτων E- Learning 

 
Τα μαθήματα θα πρέπει να ενσωματώνουν στοιχεία διαδραστικότητας διαφόρων τύπων έτσι 
ώστε να απαιτούν την ενεργό συμμετοχή του εκπαιδευόμενου, και να υιοθετούν κατά το 
δυνατό τη φιλοσοφία “pull” όπου ο εκπαιδευόμενος "αντλεί" και ανακαλύπτει περιεχόμενο  
από το μάθημα, αντί να γίνεται μόνο χρήση της μεθοδολογίας “push” όπου το περιεχόμενο 
απλά παρουσιάζεται σειριακά, και ο εκπαιδευόμενος γίνεται "παθητικός" δέκτης της 
πληροφορίας. 

 
Ως συμμετοχή και παρακολούθηση εκπαίδευσης μέσω e-learning δεν μπορεί να θεωρηθεί η 
λήψη (download) ή η απλή ανάγνωση αναρτημένων ψηφιοποιημένων εγγράφων (Word, 
PowerPoint, PDF, κ.α.) διότι με αυτό τον τρόπο δεν είναι δυνατή η αποτίμηση της εμπλοκής 
του εκπαιδευόμενου στη μαθησιακή διαδικασία και η έκταση της συμμετοχής του στην 
κατάρτιση. Τέτοια έγγραφα ή αρχεία μπορούν να χρησιμοποιούνται επικουρικά στο μάθημα 
π.χ. ως υλικό για περαιτέρω εμβάθυνση. 

 
Τα μαθήματα θα πρέπει να ενσωματώνουν φυσική αφήγηση (και όχι μηχανική, τύπου text to 
speech), καθώς και εγγεγραμμένα video με τη μορφή recorded webinar σε συγκεκριμένα 
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σημεία τους. Σε αυτά τα σημεία μπορεί να παρουσιάζονται video όπου ο καθηγητής θα 
διδάσκει και θα εξηγεί επιλεγμένες έννοιες ή αντικείμενα. 

 
4.3 Έκταση Μαθημάτων 

Η έκταση των ηλεκτρονικών μαθημάτων θα πρέπει να είναι τέτοια που να συμβαδίζει με τις 
προβλεπόμενες ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και να καλύπτει το σύνολο του 
προβλεπόμενης ύλης. 

Για κάθε ώρα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον    δεκαπέντε 
(15) μοναδικές «οθόνες». Ως «οθόνη» θεωρείται η οπτική παρουσίαση υλικού (κειμένου, 
εικόνων, άλλου πολυμεσικού υλικού). Η έκταση του υλικού ανά εκπαιδευτική οθόνη θα 
πρέπει να είναι επαρκής (π.χ. μία εκπαιδευτική οθόνη, η οποία περιέχει μία πρόταση κειμένου 
ή μόνο μία εικόνα δεν θεωρείται επαρκής σε καμία περίπτωση). 

Πέραν των απαιτούμενων «οθονών» θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό υλικό 
αρχεία videos (όπως στην περίπτωση των webinars, videos από το διαδίκτυο, κ.ο.κ.) ή 
στοιχεία με εκτεταμένη διαδραστικότητα (π.χ. role playing games) καθώς και tests 
αυτοαξιολόγησης. 

Επισημαίνεται ότι η χρήση και ενσωμάτωση αρχείων video στα ηλεκτρονικά μαθήματα θα 
γίνεται για λόγους υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας και παρουσίασης συγκεκριμένων 
εννοιών και θεμάτων. Συνεπώς, η χρήση αρχείων video δεν υποκαθιστά το απαιτούμενο 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Ακόμη, τα όποια αρχεία video ενσωματώνονται θα πρέπει να είναι 
στην Ελληνική γλώσσα ή τουλάχιστον να φέρουν ελληνικούς υπότιτλους. Τέλος, η χρήση  
των recorded webinars που αναφέρεται παραπάνω, δεν αφορά σε καμία περίπτωση την απλή 
βιντεοσκόπηση / καταγραφή της διδασκαλίας – εισήγησης σε μια τάξη. Τα videos αυτά, πέρα 
από την εικόνα και τον ήχο του εκάστοτε εκπαιδευτή, πρέπει να εμπεριέχουν και στοιχεία του 
διδασκόμενου αντικειμένου, τα οποία θα προβάλλονται σε μορφή κειμένου ή/και εικόνας 
κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής του video 

 
5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ  ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 
Ο Πάροχος Κατάρτισης (ή ο συνεργαζόμενος Πάροχος Υπηρεσιών Τηλεκατάρτισης) πρέπει να 
διαθέτει έναν Υπεύθυνο της συνολικής διαχείρισης και υποστήριξης του Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Τηλεκατάρτισης (“System Administrator”), ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη 
της παρακολούθησης της τηλεκατάρτισης σε τεχνικό επίπεδο. 

Ο Πάροχος Τηλεκατάρτισης πρέπει να διαθέτει υποδομές σε πιστοποιημένο Data Center, 
που να αποδεικνύεται με αντίστοιχες συμβάσεις, διασφαλίζοντας έτσι την αδιάλειπτη και 
απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών τηλεκατάρτισης και την πλήρη κάλυψη των αυξημένων 
απαιτήσεων αυτών. Επίσης πρέπει να διαθέτει σχέδιο διασφάλισης των δεδομένων 
τηλεκατάρτισης μέσω δομημένης λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup). 

Η παρεχόμενη τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη προς τους Εκπαιδευόμενους και τους 
Εκπαιδευτές κατά την διάρκεια υλοποίησης πρέπει να περιλαμβάνει: 

Τεχνική Υποστήριξη τύπου Help Desk: Τεχνική υποστήριξη από κατάλληλα εκπαιδευμένα 
στελέχη για τη χρήση του Συστήματος τηλεκατάρτισης, την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, 
την επίλυση αποριών τεχνικής φύσεως και την αξιοποίηση των λειτουργικών δυνατοτήτων 
που  προσφέρει  προκειμένου να  διασφαλιστεί  η  ομαλή  διεξαγωγή  της τηλεκατάρτισης.  Η 
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υποστήριξη θα παρέχεται και σε ατομικό επίπεδο, τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας, σε καθορισμένες ώρες που θα έχουν γνωστοποιηθεί στους Εκπαιδευόμενους 
πριν την έναρξη του Προγράμματος Κατάρτισης. 

 
Ηλεκτρονικά εγχειρίδια: Κάθε χρήστης θα μπορεί να προσφεύγει στην υποστήριξη από 
αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης (manuals) που πρέπει να διαθέτει η πλατφόρμα. 
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Παράρτημα 3  

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΚ 

«Κατάρτισης εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» 

 

(ερωτηματολόγια όπως θα δίνονται για συμπλήρωση στους συμμετέχοντες) 

 

 

 

 

Συνημμένα:  

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (προσαρμοσμένο στο σχεδιασμό των δράσεων 

κατάρτισης εργαζομένων του ΕΠΑνΕΚ) 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (προσαρμοσμένο στο σχεδιασμό των δράσεων 

κατάρτισης εργαζομένων του ΕΠΑνΕΚ) 

Διευκρινήσεις για υποχρεώσεις Δικαιούχων (ενημέρωση που αφορά σε υποχρεώσεις του 
Δικαιούχου φορέα -  να τίθεται σε γνώση των συμμετεχόντων) 
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 ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΚ 

Κατάρτιση – Πιστοποίηση εργαζομένων  

(όπως θα δίνεται για συμπλήρωση στους συμμετέχοντες)   

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (κατά την είσοδο στην πράξη)  

 

Αγαπητέ κύριε/κυρία, 

Συνημμένα θα βρείτε ερωτηματολόγιο που αφορά στο πρόγραμμα “ ……………………….” στο οποίο 

συμμετέχετε.  

Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η συλλογή 

στοιχείων για τους ωφελούμενους, γι’ αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία.  

Παράλληλα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα τύχουν 
επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», Δικαιούχος/χοι)  για το σκοπό της 
παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και 
για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 έως 22 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών καθώς και με τους κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού, όπως αυτοί 
ορίζονται στο Ν.4624/2019, διατηρείτε - ως υποκείμενα των δεδομένων - τα δικαιώματα 
ενημέρωσης και πρόσβασης, τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), 
το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το 
δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται 
αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας». 
 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση. 

1. ΕΠΩΝΥΜΟ:  

2. ΟΝΟΜΑ:  

3. Α.Φ.Μ.:  

4. ΑΜΚΑ:  

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΗΜ/ΜΗΝ/ΕΤΟΣ)  

6. ΦΥΛΟ: Α                                Γ    

7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:  
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8. Ημ/νία έναρξης πρόσφατου διαστήματος 
ανεργίας: 

 

9. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 

(Επεξήγηση : Πρέπει να δηλώνεται η 
διεύθυνση στην οποία κατοικεί ο συμμετέχων 
κατά την ημερομηνία που εισέρχεται στη 
δράση. Αν πρόκειται για άτομο που έχει 
περισσότερες από μία κατοικίες (π.χ. 
φοιτητές που προσωρινά διαμένουν στον 
τόπο των σπουδών τους), καταγράφεται η 
διεύθυνση που είναι επίσημα δηλωθείσα στη 
Διοίκηση). 

 

11. Τ.Κ.:  

12. ΔΗΜΟΣ:  

13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (υλοποίησης της Πράξης / 
Υποέργου) 

Συμπληρώνεται με βάση την Περιφέρεια 

υλοποίησης της πράξης στο ΟΠΣ 

14. EMAIL: ((παρακαλείσθε για την ορθή 
συμπλήρωση) 

 

15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 

 

Παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις, σημειώνοντας στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο Χ σε ότι 

από τα παρακάτω ίσχυε πριν την ημερομηνία εισόδου σας στο πρόγραμμα κατάρτισης. Συνεπώς όλα τα 

δεδομένα σας για την εργασιακή σας κατάσταση, το εκπαιδευτικό σας επίπεδο, το είδος του νοικοκυριού 

στο οποίο διαμένετε και την κοινωνική ομάδα στην οποία ενδεχομένως ανήκετε, θα πρέπει να 

απαντηθούν σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και την κατάσταση που ίσχυε πριν την ημερομηνία 

εισόδου σας στο πρόγραμμα κατάρτισης.  

Α. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (κατά την Είσοδο) 

Προσοχή: Η παρούσα δράση αφορά σε εργαζόμενους και πρέπει να απαντάται το ερώτημα Α2 και το 

Α2.1  ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΞΑΙΡΕΣΗ η οποία, εφόσον ισχύει, πρέπει να τεκμηριώνεται: Στις περιπτώσεις 

εποχικά εργαζόμενων οι οποίοι κατά την είσοδο στην πράξη δεν εργάζονται, θα συμπληρώνεται απάντηση 

ΝΑΙ, είτε στο ερώτημα Α1 (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΝΕΡΓΟΥ) είτε στο ερώτημα Α3 & A3.1 

(ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΝΕΡΓΟΥ).  

Κωδικός Περιγραφή Ερωτήματος Απάντηση 

A1 

  
Είμαι εγγεγραμμένος/η άνεργος/η στον ΟΑΕΔ με κάρτα 

ανεργίας σε ισχύ (συμπεριλαμβάνονται και οι εποχικά 

εργαζόμενοι για το διάστημα που δεν εργάζονται) 
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Α2 Είμαι εργαζόμενος    

Αν είστε εργαζόμενος παρακαλούμε σημειώστε σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε :   

A2.1  Απασχολούμαι στον ιδιωτικό τομέα : 
 

A2.1.1 

Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης  
και   αορίστου χρόνου 

 

A2.1.2 

Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης 
και ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική 
απασχόληση)   

A2.1.3 

Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και 
αορίστου χρόνου   

A2.1.4 

Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και 
ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική 
απασχόληση)   

A2.1.5 Απασχολούμαι με εκ περιτροπής απασχόληση    

A2.1.6  Απασχολούμαι αμειβόμενος/η με εργόσημο   

Α3 

Δεν ανήκω σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες (Δεν είμαι 
ούτε εγγεγραμμένος άνεργος στον ΟΑΕΔ ούτε 
εργαζόμενος/αυτοαπασχολούμενος)  

 

Α3.1 

Δεν είμαι εγγεγραμμένος/νη στον ΟΑΕΔ, ούτε εργάζομαι, αλλά 

αναζητώ εργασία και είμαι άμεσα διαθέσιμος να εργαστώ 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α3 να ΣΥΜΠΛΗΡΏΝΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ Η Α3.1  

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (κατά την Είσοδο) 

Κωδικός Περιγραφή Ερωτήματος Απάντηση 

Β 

Συμμετέχετε σε κάποιο (άλλο) πρόγραμμα κατάρτισης ή 
εκπαίδευσης ή δια βίου μάθησης, επιδοτούμενο ή μη; Αν ναι, 
σημειώστε σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε: 

 
(Επεξήγηση 1: Η ερώτηση αφορά τη συμμετοχή σας σε κάποιο άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή διά βίου 

μάθησης τη χρονική στιγμή κατά την είσοδο σας σε αυτήν την πράξη του ΕΚΤ). Προσοχή το παραπάνω ερώτημα 

απαντάται ΝΑΙ αν ο συμμετέχων όταν εισέρχεται στην πράξη είναι ΗΔΗ σε εκπαίδευση - κατάρτιση. Η απάντηση δεν 

αφορά την πράξη στην οποία εισέρχεται ακόμα και αν πρόκειται για εκπαίδευση ή κατάρτιση. Ανάλογα με την 

παραπάνω απάντηση θα απαντηθούν και τα σχετικά υποερωτήματα. Πχ Φοιτητές που συμμετέχουν σε πράξεις ΕΚΤ 

θα έχουν πάντα ΝΑΙ στα ερωτήματα: “Β.4.Φοιτητής/τρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης” 

(Επεξήγηση2: Η συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης ή διά βίου μάθησης εννοεί μαθητές όλων των 

εκπαιδευτικών βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων σε  Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Γενικά και 

Επαγγελματικά Λύκεια, σπουδαστές σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης που παρέχουν αρχική επαγγελματική 

κατάρτιση στους απόφοιτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, σπουδαστές και πρακτικά ασκούμενους σε 

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, συμμετέχοντες σε προγράμματα Κέντρων Δια Βίου Μάθησης που παρέχουν 

συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, γενική εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματικό προσανατολισμό και δια βίου 

συμβουλευτική, σπουδαστές Κολλεγίων, σπουδαστές και πρακτικά ασκούμενους Σχολών που εποπτεύονται από τα 

Υπουργεία  Πολιτισμού, Ναυτιλίας, Τουρισμού κλπ, και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης.) 

Εάν απαντήσατε «ΝΑΙ» στην ερώτηση, σημειώστε σε ποιά από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε: 
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Β1 

Mαθητής/τρια πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο. Συμπεριλαμβάνονται και τα 
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)   

Β2 

Σπουδαστής/τρια σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ή σε ΙΕΚ 
ή σε Κολλέγιο ή σε Σχολές που εποπτεύονται από άλλα 
Υπουργεία εκτός του Υπουργείου Παιδείας, όπως π.χ. η 
Ναυτική Ακαδημία, Τουριστικές Σχολές κλπ    

Β3 

Συμμετέχων/ουσα σε κάποιο πρόγραμμα συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης (π.χ ΚΕΚ)   

Β4 

Είμαι Φοιτητής/τρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους 
φοίτησης   

Β5 

Συμμετέχω σε πρόγραμμα πρακτικής  άσκησης με αμοιβή 
(ως φοιτητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σπουδαστής ΙΕΚ, 
τουριστικών σχολών, Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κτλ)   

Β6 Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια ή    υποψήφιος/ια  Διδάκτωρ   

Β0 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή δια βίου μάθησης 
στο οποίο συμμετέχετε, συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο 
προγράμματος του ΕΣΠΑ?  
(Επεξήγηση : Nα απαντηθεί από όσους έχουν απαντήσει ΝΑΙ σε 
κάποια από τις ερωτήσεις Β1- Β6) 

 Γ.ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (κατά την Είσοδο) 

Σημειώστε σε ποιά από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε: 
(Υποχρεωτικά ΝΑΙ σε ένα ΜΟΝΟ από τα ερωτήματα το ανώτερο μορφωτικό επίπεδο που κατέχει ο 

συμμετέχων.) 

Κωδικός Περιγραφή Ερωτήματος Απάντηση 

Γ1 Δεν έχω αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο    

Γ2  Απόφοιτος/η  Δημοτικού Σχολείου   

Γ3 Απόφοιτος/η  Γυμνασίου ή ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)   

Γ4 Απόφοιτος/η  Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού)   

Γ5 

 Απόφοιτος/η ΙΕΚ ή ιδιωτικού Κολλεγίου ή Σχολών που 
εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία (Τουριστικές Σχολές, 
Ναυτική Ακαδημία κλπ)   

Γ6 Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ   

Γ7  Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος   

Γ8 Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος   

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά την Είσοδο) – Συμπληρώνονται προαιρετικά 

Κωδικός Περιγραφή Ερωτήματος Απάντηση 

Δ1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 
 

Δ2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 
 

Δ3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 
 

Δ4 

Έχει γεννηθεί ένας ή και οι δύο γονείς σας στο εξωτερικό (σε 
οποιαδήποτε χώρα, εντός ή εκτός της ΕΕ).;   
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Δ5 Μουσουλμανική Μειονότητα  της Θράκης   

Δ6 Ρομά    

Επεξήγηση: Τσιγγάνοι που ομιλούν τη γλώσσα Ρομανί, διαβιούν εντός των γεωγραφικών ορίων της ελληνικής επικράτειας και είναι 
πολίτες της Ε.Ε. 

Δ7 Mετανάστες    

Επεξήγηση : Μετανάστης είναι ο αλλοδαπός που διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα, για διάστημα άνω του έτους με άδεια διαμονής 
που του παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, που 
διαμένουν στην Ελλάδα με άδεια διαμονής ως συντηρούμενα μέλη) 

Δ8 

Πρόσφυγες /Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας /αιτούντες 
άσυλο ή αιτούντες διεθνή προστασία/ασυνόδευτοι ανήλικοι   

Eπεξήγηση : Πρόσφυγες είναι οι Αλλοδαποί ή ανιθαγενείς  που τους έχει χορηγηθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή καθεστώς 
πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας, δηλ. αντίστοιχη άδεια διαμονής.  Αιτούντες άσυλο ή αιτούντες διεθνή 
προστασία: Αλλοδαποί ή ανιθαγενείς που τους έχει δοθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή «δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού» 
ή ««δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία» Ασυνόδευτοι ανήλικοι  Είναι τα πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών, τα οποία φθάνουν 
στην Ελλάδα, χωρίς να συνοδεύονται από ενήλικα υπεύθυνο για τη φροντίδα τους, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή 
πρακτική και για όσο χρόνο κανένας υπεύθυνος ενήλικας δεν ασκεί στην πράξη την επιμέλειά τους ή οι ανήλικοι που 
εγκαταλείπονται ασυνόδευτοι μετά την είσοδό τους στην Ελλάδα. 

Δ9 Απεξαρτημένα άτομα / άτομα υπό απεξάρτηση    

Επεξήγηση Τα άτομα πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία εγκεκριμένο κατά νόμο 
θεραπευτικό πρόγραμμα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης 

Δ10 Φυλακισμένοι /Αποφυλακισμένοι/Ανήλικοι παραβάτες   

Επεξήγηση Φυλακισμένοι : τα άτομα που εκτίουν ποινές ή μέτρα που συνεπάγονται στέρηση της ελευθερίας τους σύμφωνα με 
απόφαση ποινικής δικαστικής αρχής. Οι αποφυλακισμένοι είναι τα άτομα που έχουν αποφυλακιστήριο.  Ανήλικοι παραβάτες 
θεωρούνται όσοι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 13-18 ετών και τους έχουν επιβληθεί από τα Δικαστήρια ανηλίκων αναμορφωτικά 
ή θεραπευτικά μέτρα ή, για την ηλικιακή ομάδα 15-18 ετών, το μέτρο του ποινικού σωφρονισμού  Συμπεριλαμβάνονται και 
περιπτώσεις επιβολής αναμορφωτικών μέτρων από Ανακριτή ή Εισαγγελέα, όταν αυτός απέχει από την άσκηση ποινικής δίωξης, 
καθώς και περιπτώσεις εισαγωγής ανηλίκων σε ίδρυμα ) 

Δ11 

 Άτομα με Αναπηρία με πιστοποίηση από το Κέντρο 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)   

Επεξήγηση : Σύμφωνα με το  Ν.4331/2015, το ΚΕ.Π.Α. εξασφαλίζει ενιαία υγειονομική κρίση για τον καθορισμό του βαθμού 
αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των 
ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται πιστοποίηση της αναπηρίας) 

Δ12 

Άτομα με Αναπηρία χωρίς πιστοποίηση από το Κέντρο 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)   

Δ13  Άστεγος ή άτομο που έχει αποκλειστεί από τη στέγαση   

Επεξήγηση Tα άτομα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, τα οποία στερούνται πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή 
ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές 
υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Συμπεριλαμβάνονται ιδίως αυτοί που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες, αυτοί που 
φιλοξενούνται από ανάγκη προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα 
καταλύματα . Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι γυναίκες που φιλοξενούνται σε ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας και οι ενήλικες που 
φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας και οι οποίοι δεν σπουδάζουν) 

Δ14  Δικαιούχος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος   

Τα άτομα που λαμβάνουν το εν λόγω εισόδημα στη βάση των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής της ισχύουσας Κ.Υ.Α. αριθμ. 
39892/ΓΔ1.2/7.11.2014 (ΦΕΚ 3018 Β- 07.11.2014 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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2. Απογραφικό Δελτίο Ωφελουμένου κατά την έξοδο από την πράξη  

 

(όπως θα δίνεται για συμπλήρωση στους συμμετέχοντες)   

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΚ  

Κατάρτιση – Πιστοποίηση εργαζομένων  

 ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

  

Αγαπητέ κύριε/κυρία, 

Συνημμένα θα βρείτε ερωτηματολόγιο που αφορά στο πρόγραμμα “ ……………………………  ” στο οποίο 

συμμετέχετε.  

Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η συλλογή 

στοιχείων για τους ωφελούμενους, γι’ αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία.  

Παράλληλα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα τύχουν 

επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», Δικαιούχος/χοι)  για το σκοπό της παρακολούθησης του 

προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των 

προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ. 

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών καθώς και με τους κανόνες εφαρμογής του 

Κανονισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο Ν.4624/2019, διατηρείτε - ως υποκείμενα των δεδομένων - τα 

δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης, τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη 

λήθη), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το 

δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά 

βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας».. 

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση. 

  

1. ΕΠΩΝΥΜΟ: 
 

2. ΟΝΟΜΑ: 
 

3. Α.Φ.Μ.: 
 

4. ΑΜΚΑ: 
 

5. ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ημ/μήνας/έτος) 
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6. ΦΥΛΟ 
Α                                Γ    

7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: 
 

8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 
 

9. Τ.Κ.: 
 

10. ΔΗΜΟΣ: 
 

11. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
 

12. EMAIL: 
 

13. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ή 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

 

 

Παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις, σημειώνοντας στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο Χ σε ό,τι 
από τα παρακάτω ισχύει αμέσως μετά από την ημερομηνία λήξης συμμετοχής (σε διάστημα έως 
τέσσερις (4) εβδομάδες (π.χ. εάν η ολοκλήρωση ή αποχώρηση από το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στις 
10 Ιανουαρίου 2017, απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις για το τι ισχύει αυστηρά έως τις 8 Φεβρουαρίου 
2017).  

Α. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κατά την Έξοδο) 

Κωδικός  Περιγραφή Ερωτήματος Απάντηση: 

Α1 

Είμαι εγγεγραμμένος/η άνεργος/η στον ΟΑΕΔ με κάρτα 

ανεργίας σε ισχύ (συμπεριλαμβάνονται και οι εποχικά 

εργαζόμενοι για το διάστημα που δεν εργάζονται) 
  

Α2 Είμαι εργαζόμενος/νη ή αυτοαπασχολούμενος/νη   

Αν είστε εργαζόμενος παρακαλούμε σημειώστε σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε :   

A2.1  Απασχολούμενος στον ιδιωτικό τομέα :   

A2.1.1 
Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους 
απασχόλησης  και   αορίστου χρόνου   

A2.1.2 

Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους 
απασχόλησης και ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται 
η εποχική απασχόληση)   

A2.1.3 
Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας μερικής 
απασχόλησης και αορίστου χρόνου   

A2.1.4 

Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας μερικής 
απασχόλησης και ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται 
η εποχική απασχόληση)   

ΑΔΑ: Ω1ΓΨ46ΜΤΛΡ-ΜΟΚ



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 
 

Απογραφικά Δελτία συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα & 
σχετικές οδηγίες_ ΕΠΑνΕΚ__Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΠ και Οριζοντίων 
Θεμάτων_ Μάρτιος 2019 (επικαιροποίηση_ Σεπτέμβριος 2019_ ως προς θέματα προστασίας 
προσωπικών δεδομένων) 

 

A2.1.5 Απασχολούμαι με εκ περιτροπής απασχόληση    

A2.1.6  Απασχολούμαι αμειβόμενος/η με εργόσημο   

A2.2 Απασχολούμενος στο δημόσιο τομέα (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ)   

A2.2.1 
 Απασχολούμενος με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου   

A2.2.2 
 Απασχολούμενος με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου   

A2.2.3   Είστε Μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος ;   

Α2.3  Είμαι αυτοαπασχολούμενος/η   

    Επεξήγηση: α) όσοι έχουν δική τους επιχείρηση ανεξαρτήτως από το εάν έχουν ή δεν έχουν πωλήσεις 

παρεχόμενες υπηρεσίες ή κέρδη (περιλαμβάνονται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούν 

δραστηριότητα). β) άτομα που βρίσκονται σε φάση έναρξης επαγγέλματος (π.χ έχουν αγοράσει ή 

παραγγείλει εξοπλισμό) και γ) όσοι εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση και αμείβονται ή όσοι 

εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση και δεν αμείβονται αλλά ζουν μαζί στο ίδιο νοικοκυριό, δηλ. 

συμβοηθούντα μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων 

Α2.0 

Αν έχετε απαντήσει ΝΑΙ στην ερώτηση Α2 , η θέση 
απασχόλησης που κατέχετε συγχρηματοδοτείται στο 
πλαίσιο προγράμματος του ΕΣΠΑ? 

 

Α3 

Δεν ανήκω σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες (Δεν 
είμαι ούτε εγγεγραμμένος άνεργος στον ΟΑΕΔ ούτε 
εργαζόμενος/αυτοαπασχολούμενος)  

 

Α3.1 

Δεν είμαι εγγεγραμμένος/νη στον ΟΑΕΔ, ούτε εργάζομαι, 

αλλά αναζητώ εργασία και είμαι άμεσα διαθέσιμος να 

εργαστώ 

 

Α3.2 

Δεν εργάζομαι, δεν είμαι εγγεγραμμένος άνεργος , δεν 

αναζητώ εργασία 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α3 να ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ  αν ισχύει η περίπτωση  Α3.1 ή η  Α3.2 

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (κατά την Έξοδο) 

Β 

Συμμετέχετε σε κάποιο (άλλο) πρόγραμμα κατάρτισης ή 
εκπαίδευσης ή δια βίου μάθησης, επιδοτούμενο ή μη; Αν 
ναι, σημειώστε σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες 
ανήκετε:   

Μετά την ημερομηνία λήξης συμμετοχής σας στο πρόγραμμα συμμετέχετε σε κάποιο άλλο πρόγραμμα 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ή δια βίου μάθησης επιδοτούμενο ή μη;                           

  Επεξήγηση: Η συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης ή δια βίου μάθησης εννοεί 

μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων σε  Σχολεία 

Δεύτερης Ευκαιρίας, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, σπουδαστές σε Σχολές Επαγγελματικής 

Κατάρτισης που παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους της υποχρεωτικής 

τυπικής εκπαίδευσης, σπουδαστές και πρακτικά ασκούμενους σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής 
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Κατάρτισης, συμμετέχοντες σε προγράμματα Κέντρων Δια Βίου Μάθησης που παρέχουν συνεχιζόμενη 

επαγγελματική κατάρτιση, γενική εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματικό προσανατολισμό και δια βίου 

συμβουλευτική, σπουδαστές Κολλεγίων, σπουδαστές και πρακτικά ασκούμενους Σχολών που 

εποπτεύονται από τα Υπουργεία  Πολιτισμού, Ναυτιλίας, Τουρισμού κλπ, και φοιτητές τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης.   

Εάν απαντήσατε «ΝΑΙ» στην ερώτηση, σημειώστε σε ποιά από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε: 

Β1 

Mαθητής/τρια πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο. 
Συμπεριλαμβάνονται και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)   

Β2 

Σπουδαστής/τρια σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 
σε ΙΕΚ ή σε Κολλέγιο ή σε Σχολές που εποπτεύονται από 
άλλα Υπουργεία εκτός του Υπουργείου Παιδείας, όπως π.χ. 
η Ναυτική Ακαδημία, Τουριστικές Σχολές κλπ    

Β3 
Συμμετέχων/ουσα σε κάποιο πρόγραμμα συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης (π.χ ΚΕΚ)   

Β4 
Είμαι Φοιτητής/τρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους 
φοίτησης   

Β5 

Συμμετέχω σε πρόγραμμα πρακτικής  άσκησης με αμοιβή 
(ως φοιτητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σπουδαστής ΙΕΚ, 
τουριστικών σχολών, Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κτλ)   

Β6 
Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια ή    υποψήφιος/ια  
Διδάκτωρ   

Β0 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή δια βίου 
μάθησης στο οποίο συμμετέχετε, συγχρηματοδοτείται στο 
πλαίσιο προγράμματος του ΕΣΠΑ?    

Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΑΞΗΣ (κατά την Έξοδο) 

Ε1 
Αποκτήθηκε εξειδίκευση μετά την συμμετοχή σας στο 
πρόγραμμα (πιστοποιητικό, δίπλωμα, πτυχίο κοκ)   

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή 

 

                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:  

 

            ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

  

ΑΔΑ: Ω1ΓΨ46ΜΤΛΡ-ΜΟΚ



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 
 

Απογραφικά Δελτία συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα & 
σχετικές οδηγίες_ ΕΠΑνΕΚ__Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΠ και Οριζοντίων 
Θεμάτων_ Μάρτιος 2019 (επικαιροποίηση_ Σεπτέμβριος 2019_ ως προς θέματα προστασίας 
προσωπικών δεδομένων) 

 

Οδηγίες και Διευκρινήσεις για Υποχρεώσεις Δικαιούχων  

Η ενημέρωση που ακολουθεί αφορά σε υποχρεώσεις του Δικαιούχου φορέα και παρακαλείσθε να 
βεβαιώνεσθε ότι τίθεται σε γνώση όλων  των συμμετεχόντων. 
 
  

Το ερωτηματολόγιο εισόδου συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες τις πρώτες μέρες συμμετοχής τους 
στην πράξη, ιδίως σε περιπτώσεις παρεμβάσεων διάρκειας λίγων ημερών (π.χ. σεμινάρια επιμόρφωσης 
υπαλλήλων, προγράμματα διά βίου μάθησης κλπ). Εάν υπάρχουν περιπτώσεις που αποφασιστεί η 
συλλογή των δεδομένων των απογραφικών δελτίων εισόδου σε προγενέστερο της έναρξης υλοποίησης 
της πράξης στάδιο, απαιτούνται ενέργειες από τον Δικαιούχο για την επαλήθευση/επιβεβαίωση των 
δεδομένων κατά την είσοδο των συμμετεχόντων στην πράξη, στις περιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν 
αλλάξει δεδομένα που επηρεάζουν τις τιμές των δεικτών (π.χ. Υπεύθυνη Δήλωση που θα επιβεβαιώνει ότι 
τα δεδομένα της αίτησης ισχύουν και κατά την έναρξη υλοποίησης αποτελεί ισχυρή απόδειξη για την 
ποιότητα των στοιχείων). Οι ερωτήσεις δε του Ερωτηματολογίου Εισόδου θα πρέπει να απαντηθούν 
σύμφωνα με ό,τι ίσχυε πριν την είσοδό των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, δηλαδή πριν την ημερομηνία 
που ξεκίνησαν το πρόγραμμα.). 

 
Το ερωτηματολόγιο εξόδου συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες μετά την έξοδό τους από την πράξη, 
όποτε και αν αυτή συμβεί για κάθε συμμετέχοντα (ολοκλήρωση όλων των δράσεων της πράξης ή έξοδος 
του συμμετέχοντα πριν την ολοκλήρωση όλων των δράσεων της πράξης). Ανάλογα με τη φύση της πράξης 
και προκειμένου πάντοτε να εξασφαλίζεται η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από όλους τους 
συμμετέχοντες, προσδιορίζεται κατόπιν συνεργασίας της ΔΑ με τον Δικαιούχο εάν η συλλογή τους θα 
ξεκινήσει αμέσως μετά την έξοδο των συμμετεχόντων από την πράξη ή αν δύναται να πραγματοποιηθεί 
και μετά την πάροδο 4 εβδομάδων από την ημερομηνία εξόδου των συμμετεχόντων. Στο Ερωτηματολόγιο 
Εξόδου όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου θα πρέπει να απαντηθούν σύμφωνα με ό,τι ίσχυε κατά 
την έξοδο των συμμετεχόντων από το πρόγραμμα, δηλαδή αμέσως μετά από την ημερομηνία λήξης 
συμμετοχής τους στο πρόγραμμα (και σε διάστημα έως τέσσερεις (4) εβδομάδες  από την ημερομηνία 
αυτή 
 
H  τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου εξόδου που αφορά το αν αποκτήθηκε κάποιο πιστοποιητικό 
ως αποτέλεσμα της δράσης , να συμπληρώνεται από το Δικαιούχο ως εξής  : 
“MONO για όσους συμμετέχοντες έδωσαν εξετάσεις αμέσως μετά ή έως και 4 εβδομάδες μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους στη δράση, και πήραν το πιστοποιητικό , δηλ. πέτυχαν στις εξετάσεις , δίνεται απάντηση 
ΝΑΙ (και το ΟΠΣ δίνει τιμή 1 στο δείκτη CR03). Μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων ο δείκτης 
έχει τιμή 0 και όταν βγουν τα αποτελέσματα, επικαιροποιείται η τιμή του ώστε να μετρηθούν όσοι πήραν 
το πιστοποιητικό».  
 
 
Ένα μήνα μετά την είσοδο και ένα μήνα μετά την έξοδο των συμμετεχόντων στις πράξεις, οι Δικαιούχοι 
πρέπει να έχουν κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες με σκοπό να έχουν εξασφαλίσει τη συλλογή των 
δεδομένων των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου αντίστοιχα (συμπληρωμένα ερωτηματολόγια 
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) των συμμετεχόντων. Εάν πρόκειται για πράξεις στις οποίες εισέρχονται 
(ή/και εξέρχονται) οι συμμετέχοντες σταδιακά και όχι όλοι μαζικά κατά την έναρξη (ή/και λήξη) 
υλοποίησης των πράξεων, οι Δικαιούχοι πρέπει να εξασφαλίζουν σε μία συνεχή διαδικασία τη σταδιακή 
συλλογή των απογραφικών δελτίων για κάθε συμμετέχοντα που εισέρχεται (εξέρχεται) στην πράξη.»  

 

Απογραφικό δελτίο εισόδου για κάθε συμμετέχοντα συμπληρώνεται άπαξ κατά την πρώτη είσοδό του 
στην πράξη, ενώ απογραφικό δελτίο εξόδου κάθε φορά που εξέρχεται από το πρόγραμμα 
μάθησης/επιμόρφωσης. Στις περιπτώσεις πράξεων που ενδέχεται ο ίδιος συμμετέχων να 
εξέλθει/εγκαταλείψει την πράξη και να επανέλθει αργότερα, δεν συλλέγεται για αυτόν δεύτερο 
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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 
 

Απογραφικά Δελτία συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα & 
σχετικές οδηγίες_ ΕΠΑνΕΚ__Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΠ και Οριζοντίων 
Θεμάτων_ Μάρτιος 2019 (επικαιροποίηση_ Σεπτέμβριος 2019_ ως προς θέματα προστασίας 
προσωπικών δεδομένων) 

 

απογραφικό δελτίο εισόδου κατά την επάνοδό του στην πράξη, αλλά συλλέγεται δεύτερο απογραφικό 
δελτίο εξόδου και μετά τη δεύτερη λήξη συμμετοχής του στην πράξη, σύμφωνα με τις οδηγίες που 
λαμβάνει ο Δικαιούχος από τη ΔΑ.  
 

Στα έντυπα απογραφικά δελτία συμμετεχόντων (ερωτηματολόγια συμμετεχόντων εισόδων και εξόδου) θα 
πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία συμπλήρωσης στο τέλος του εντύπου, μαζί με την υπογραφή. 
Το στοιχείο αυτό θα τηρείται και στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που τυχόν έχετε αναπτύξει ως Δικαιούχοι 
πράξεων και στις οποίες καταχωρούνται τα απογραφικά δελτία. Με τη διαδικασία αυτή θα τηρείται στα 
πληροφοριακά σας συστήματα την ημερομηνία συμπλήρωσης τόσο για τα απογραφικά που 
συμπληρώνονται έντυπα, όσο και ηλεκτρονικά. 

Η ημερομηνία εισόδου θα πρέπει να είναι προγενέστερη της συλλογής και συμπλήρωσης του 
ερωτηματολογίου και όχι μεταγενέστερη. 
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