
 

   

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ 

ΤΟΜΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

27/04/2021 

 

Αναφορικά με την πρόσκληση “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης 

«Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 

άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / 

συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», σας διευκρινίζουμε τα εξής: 

 

Α)  

1) η προθεσμία ενεργοποίησης επιταγών κατάρτισης των ωφελουμένων είναι η 18η 

Μαΐου 2021, 

2)  η προθεσμία υποβολής του πίνακα προγραμματισμού είναι η 18η Μαΐου 2021, 

3) η καταληκτική ημερομηνία έναρξης τμημάτων είναι η 24η Μαΐου 2021, 

4) η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί έως την 30η Ιουνίου 2021 

5) Για την ενεργοποίηση του voucher οι ωφελούμενοι θα προσκομίσουν στον πάροχο την 

υπάρχουσα βεβαίωση απασχόλησης και στη συνέχεια οφείλουν να προσκομίσουν την 

νέα βεβαίωση που θα εκδοθεί από τον επιβλέποντα φορέα βάση της δίμηνης 

παράτασης. 

 

    Σε κάθε περίπτωση η έναρξη και η λήξη των τμημάτων θα πρέπει να 

προγραμματιστεί με βάση το χρόνο ολοκλήρωσης των συμβάσεων  απασχόλησης 

και με γνώμονα την ολοκλήρωση της κατάρτισης εντός του χρόνου απασχόλησης 

των ωφελουμένων. Οι επιβλέποντες φορείς για όσους ωφελούμενους βρίσκονται σε 

αναστολή των συμβάσεων απασχόλησής τους και υποχρεούνται να συμμετέχουν 



 

   

 

 

στην κατάρτιση, οφείλουν να ενεργοποιήσουν τις συμβάσεις τους για το χρονικό 

διάστημα υλοποίησης της κατάρτισης.  

Στις Περιφερειακές Ενότητες, όπου δεν υφίστανται αδειοδοτημένες δομές ή συνεργαζόμενες 

δομές ή μισθούμενα / παραχωρούμενα λειτουργούντα σχολεία, καθώς επίσης και στην 

περίπτωση που δεν σχηματίζεται τμήμα λόγω μη επαρκούς αριθμού ωφελούμενων ανά 

ειδικότητα, τότε παρέχεται η δυνατότητα επιλογής παρόχου κατάρτισης στο 

εκπαιδευτικό αντικείμενο προτίμησής του ωφελουμένου κατ’ εξαίρεση και εκτός 

των ορίων της Περιφερειακής του ενότητας, στο σύνολο της επικράτειας με τη 

μέθοδο της τηλεδιάσκεψης (skype, zoom, webex κλπ) καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης. 

 

 

Β) Οι υποχρεώσεις του παρόχου για όσο θα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα λόγω 

covid-19, είναι οι κάτωθι: 

 

1. Η υλοποίηση της κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με εφαρμογές τηλεδιάσκεψης 

(skype, zoom, webex κλπ). 

2. Εφόσον πραγματοποιείται κατάρτιση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, ο πάροχος 

οφείλει να χορηγεί στους ωφελούμενους πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. 

3. Για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια του εκπαιδευτικού και 

διοικητικού προσωπικού, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλοι οι κανόνες, όπως 

αυτοί περιγράφονται στις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. 

4. Οι εκπαιδευτές μπορούν να βρίσκονται εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των 

ΚΔΒΜ, από όπου και θα διεκπεραιώνουν τις καθημερινές διδακτικές τους 

υποχρεώσεις.  

5. Στους χώρους των ΚΔΒΜ θα πρέπει να υπάρχουν αντισηπτικά και να γίνεται φυσικός 

αερισμός των χώρων. 

6. Οι πάροχοι θα χρησιμοποιήσουν πλατφόρμα λογισμικού (πχ skype, zoom, webex κλπ) 

και θα προσκαλούν τους καταρτιζόμενους να συμμετάσχουν. Οφείλουν δε 

υποχρεωτικά να προσκαλούν ημερησίως κατά την έναρξη του μαθήματος τη Μονάδα 

ΙΙΒ1 της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ στη διεύθυνση: apko.unit.iib1@gmail.com. 

7. Επιπλέον, για κάθε ημέρα κατάρτισης, ο πάροχος οφείλει να λαμβάνει και να διατηρεί 

στο αρχείο του, ένα ωριαίο στιγμιότυπο οθόνης (screenshot), τόσο στη αρχή, όσο 

και στο τέλος της κάθε εκπαιδευτικής ώρας, στο οποίο θα πρέπει να εμφανίζεται η 

οθόνη του σχετικού λογισμικού με τους συνδεδεμένους χρήστες, καθώς και η 

ημερομηνία και ώρα.  
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8. Η καταχώρηση των απουσιών των ωφελουμένων που παρακολουθούν την κατάρτιση 

μέσω τηλεδιάσκεψης γίνεται με ευθύνη του παρόχου. 

 

Γ) Όσον αφορά στην υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ παρόχου και καταρτιζομένων, αυτή 

μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά, είτε ο πάροχος να εκδώσει βεβαίωση μετακίνησης για τον 

ωφελούμενο προκειμένου ο τελευταίος να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. 

Ευνόητο είναι ότι θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας. 

 

Δ) Στην περίπτωση που ένας ωφελούμενος δεν περιλαμβάνεται στο μητρώο Ωφελουμένων, 

θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ το αργότερο έως την 5η Μαΐου 

2021 είτε από τον πάροχο είτε από τον ωφελούμενο. 

 

E) Στην περίπτωση που έχει λήξει η σύμβαση των ωφελουμένων και μετά την ανανέωσή της 

από τον επιβλέποντα φορέα, ο πάροχος οφείλει να αναρτήσει στο ΠΣ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ τη νέα 

βεβαίωση απασχόλησης. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

 

1) με την άρση των περιοριστικών μέτρων και την έκδοση σχετικής εγκυκλίου 

από τα συναρμόδια Υπουργεία, θα καθορισθούν με νεότερη ανακοίνωση οι 

όροι και οι υποχρεώσεις των παρόχων για τη δια ζώσης κατάρτιση. 

 

2) Η Υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε επιτόπια ή διοικητική ή ηλεκτρονική 

επαλήθευση. 

 

 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ 

 

 

 

 


