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Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
 
 

 
 

 
3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»      

 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ (MIS) 5002765 

 
 

 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020» 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
και από εθνικούς Πόρους 

ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

Δικαιούχος: Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών 
Ελλάδος  (ΟΕΖΕ) 
 
 
 
 
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής αιτήσεων:  26/10/2022 και ώρα 00:00 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  15/11/2022 και ώρα 24:00 
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Η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος  (ΟΕΖΕ) Δικαιούχος της 

Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ 

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002765, η οποία εντάσσεται στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-

2020»  

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ: 

 Τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή 

τομέα απασχόλησης)  

 

να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της 

παραπάνω πράξης, και ειδικότερα στα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράμματα: 

 

 Ειδικές Εφαρμογές Ζαχαροπλαστικής Τέχνης: παρασκευές πρωινών και 
αρτοποιημάτων, διακόσμηση  

 
 Σύγχρονες τάσεις ζαχαροπλαστικής τέχνης 

 
 Διοίκηση μονάδων ζαχαροπλαστικής τέχνης 

 

 

1. Στόχος και αντικείμενο του έργου (Πράξης)  
 

Η Πράξη «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ 

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5002765) με Δικαιούχο την Ομοσπονδία 

Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος  (ΟΕΖΕ) υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και στοχεύει στην 

αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.  

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η υλοποίηση Δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε 

1.250 ωφελούμενους (εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα) οι οποίοι θα προέρχονται από 

το σύνολο των Περιφερειών της χώρας (13 Περιφέρειες).  
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 Δράσεις Κατάρτισης  
 
Τα προγράμματα θα είναι θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης (με τη μορφή case 

studies), θα έχουν διάρκεια 70 ωρών έκαστο τα δύο πρώτα και 80 ωρών το τρίτο 

πρόγραμμα και αφορούν το σύνολο της χώρας.  

 
Τα Προγράμματα Κατάρτισης, οι θεματικές ενότητες και οι συνολικές ώρες 
εκπαίδευσης περιλαμβάνονται στους Πίνακες που ακολουθούν: 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 «Ειδικές Εφαρμογές Ζαχαροπλαστικής Τέχνης: 

παρασκευές πρωινών και αρτοποιημάτων, διακόσμηση» 

Εκπαιδευτική Ενότητα Ώρες Κατάρτισης 

Θεωρία Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας 18 

Είδη Πρωινών, παρασκευές και Πρότυπες Συνταγές 23 

Η διακόσμηση παρασκευασμάτων αρτοποιίας και 

ζαχαροπλαστικής 

10 

Υγεία και Ασφάλεια 2 

Βασικές αρχές εργατικού δικαίου 1 

Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων 1 

Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκριση 1 

Πρακτική άσκηση – case studies  14 

Σύνολο 70 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 «Σύγχρονες τάσεις ζαχαροπλαστικής τέχνης» 

Εκπαιδευτική Ενότητα Ώρες Κατάρτισης 

Εξελίξεις στη Βιομηχανία Τροφίμων 4 

Βασικά θέματα υγείας και διατροφής 12 

Βασικές Αρχές Διατροφής 11 

Νέες Τεχνολογίες στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις 12 

Σχεδιασμός της προσωπικής και της εταιρικής παρουσίας 12 
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στα Social Media 

Υγεία και Ασφάλεια 2 

Βασικές αρχές εργατικού δικαίου 1 

Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων 1 

Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης 1 

Πρακτική άσκηση – case studies 14 

Σύνολο 70 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 «Διοίκηση μονάδων ζαχαροπλαστικής τέχνης» 

Εκπαιδευτική Ενότητα Ώρες Κατάρτισης 

Επιχειρηματικότητα, βασικές γνώσεις οργάνωσης και 

διοίκησης επιχειρήσεων 

16 

Σχεδιασμός, παραγωγή και παρουσίαση των 

προϊόντων 

18 

Διοίκηση και σχεδιασμός διαθέσιμων πόρων και 

Διοίκηση Προσωπικού 

19 

Λειτουργίες εξυπηρέτησης πελατών 22 

Υγεία και Ασφάλεια 2 

Βασικές αρχές εργατικού δικαίου 1 

Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων 1 

Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη 

διάκριση 

1 

Σύνολο 80 

 

 Δράσεις Πιστοποίησης  
 
Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε 
εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων/ δεξιοτήτων που απέκτησαν. Η πιστοποίηση θα 
διενεργηθεί στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 
ή ισοδύναμο. Στους επιτυχόντες στη διαδικασία πιστοποίησης θα χορηγηθεί 
διαπιστευμένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης προσόντων, σύμφωνα με το Διεθνές 
Πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο.  Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης 
δίνεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους να πιστοποιήσουν τα αποκτηθέντα από τα 
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προγράμματα κατάρτισης προσόντα/δεξιότητες, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της 
ικανότητάς τους, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσόντων σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο. Η συμμετοχή των καταρτισθέντων 
εργαζόμενων στις εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν 
στο θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν, είναι υποχρεωτική και διενεργούνται μετά 
την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης.  Η Πιστοποίηση θα διενεργηθεί από 
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων. 
 
Το γνωστικό περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που προβλέπεται να 
υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Πράξης συνάδει με τα κάτωθι Σχήματα Πιστοποίησης 
καθώς καλύπτει το αντικείμενο εργασιών, εργασιακών καθηκόντων, γνώσεων και 
δεξιοτήτων που  απαιτούν και  εξετάζουν τα εν λόγω Σχήματα Πιστοποίησης. 

Α/Α 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΧΗΜΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

1 

«Ειδικές Εφαρμογές 
Ζαχαροπλαστικής 

Τέχνης: παρασκευές 
πρωινών και 

αρτοποιημάτων, 
διακόσμηση» 

Σχήμα Πιστοποίησης 
«Επαγγελματίες 

Ζαχαροπλαστικής 
Τέχνης» με υποσχήμα  
«Ειδικός παρασκευής 

πρωινών, 
αρτοποιημάτων και 

διακόσμησης 
παρασκευασμάτων 

ζαχαροπλαστικής και 
αρτοποιίας» 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 
«Σύγχρονες τάσεις 
ζαχαροπλαστικής 

τέχνης» 

Σχήμα Πιστοποίησης 
«Επαγγελματίες 

Ζαχαροπλαστικής 
Τέχνης» με υποσχήμα  
«Ειδικός εφαρμογής 
σύγχρονων τάσεων 

διαιτολογίας, 
διατροφολογίας και 

marketing στη 
ζαχαροπλαστική» 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 
«Διοίκηση μονάδων 

ζαχαροπλαστικής 
τέχνης» 

Σχήμα Πιστοποίησης 
«Επαγγελματίες 

Ζαχαροπλαστικής 
Τέχνης» με υποσχήμα  

«Υπεύθυνος 
διοίκησης μονάδων 

ζαχαροπλαστικής 
τέχνης» 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
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Τα προγράμματα κατάρτισης της Πράξης θα υλοποιηθούν  στο σύνολο των δέκα τριών (13) 

Περιφερειών της Χώρας. Η  χωρική κατανομή των ωφελούμενων ανά Τύπο Περιφέρειας και 

Διοικητική Περιφέρεια της χώρας,  έχει ως εξής:  

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΛΗΘΟΣ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-

ΘΡΑΚΗ 
70 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 380 

ΗΠΕΙΡΟΣ 50 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 114 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 140 

 ΣΥΝΟΛΟ  754 

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  20 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 20 

ΚΡΗΤΗ 75 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 20 

 ΣΥΝΟΛΟ 202 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 
ΑΤΤΙΚΗ 210 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 2Σ 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΙΑΙΟ 15 

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 2Σ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 69 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

1.250 

 

O Ανάδοχος θα υλοποιήσει τα Προγράμματα Κατάρτισης με οποιαδήποτε από τις 
εξής εκπαιδευτικές μεθόδους: 

 Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended 
learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα 
με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης 
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 Είτε  με  τη  μέθοδο  της  τηλεκατάρτισης  (σύγχρονη και 
ασύγχρονη  τηλε-εκπαίδευση) 

 Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) κατάρτισης 
στην τάξη 

Η υλοποίηση των προγραμμάτων με την μέθοδο της τηλεκατάρτισης είναι υποχρεωτική για 
όλο το χρονικό διάστημα εφαρμογής της ΠΝΠ "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19" (ΦΕΚ Α' 64/14-03-2020) και 
οπότε άλλοτε αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Η εκπαιδευτική μέθοδος που θα επιλέγεται τελικώς για κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης από 
τον Ανάδοχο θα καθορίζεται (ενδεικτικά): 

 Από το επιμέρους εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

 Από  τη  σύνθεση  της  ομάδας  των  εκπαιδευομένων  
(ηλικία,  επαγγελματική εμπειρία, επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, 
εκπαιδευτικές ανάγκες, κ.α.) 

 Από τη γεωγραφική διασπορά των εκπαιδευομένων 

 Από τα ωράρια εργασίας των εκπαιδευομένων 

 

Λαμβανομένου υπόψη των κάτωθι: 

 των συνολικά διαθέσιμων θέσεων σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης 

 ότι ήδη έχει καλυφθεί σημαντικός αριθμός θέσεων ωφελούμενων από 
επιτυχόντες της 1ης 7 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τα οριστικά 
αποτελέσματα της οποίας εκδόθηκαν  την 01/04/2022 & 26/04/2022, για το 
σύνολο των Περιφερειών της χώρας, για την 1η Πρόσκληση και στις 21/10/2022 για 
τη 2η Πρόσκληση (συγκεκριμένες Περιφέρειες σύμφωνα με την 2η Πρόσκληση)  

 ότι κατά την αρχική περίοδο υπήρχαν ωφελούμενοι όπου πληρούσαν τα κριτήρια, 
ωστόσο στην παρούσα φάση βρίσκονται με την ιδιότητα του ανέργου (π.χ. 
εκπαιδευτές σε φροντιστήρια) και δεν είναι ξεκάθαρο αν θα διατηρήσουν την 
ιδιότητα του ανέργου. 

 εποχιακά ωφελούμενοι, οι οποίοι στην παρούσα χρονική στιγμή αδυνατούν να 
ενταχθούν στο πρόγραμμα, λόγω φόρτου εργασίας. 

 αρκετοί από τους ωφελούμενους εντάχθηκαν σε άλλα επιδοτούμενα προγράμματα, 
και δεδομένου ότι υπάρχει ο περιορισμός να μην παρακολουθούν ταυτόχρονα 
άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα. 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τέσσερις (4) Περιφέρειες στις οποίες διαπιστώνεται 
ανάγκη κάλυψης των θέσεων (ύπαρξη κενών θέσεων) αλλά και έξι (6) Περιφέρειες για 
τις οποίες προς τον παρόν φαίνεται ότι θα καλυφθούν οι θέσεις από τους 
επιτυχόντες/επιλαχόντες των προηγούμενων προσκλήσεων αλλά προκειμένου να 
διασφαλισθεί η ομαλή υλοποίηση της Πράξης στην πιθανή περίπτωση αποχωρήσεων 
υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για θέσεις αποκλειστικά και μόνο 
επιλαχόντων. 

Αναλυτικότερα οι διαθέσιμες θέσεις έχουν ως ακολούθως: 
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ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 
1 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
35 

 

ΗΠΕΙΡΟΣ 
0 

(Δεν θα υποβληθούν αιτήσεις) 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ Αποκλειστικά για θέσεις επιλαχόντων 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
0 

(Δεν θα υποβληθούν αιτήσεις) 

 

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  
0 

(Δεν θα υποβληθούν αιτήσεις) 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αποκλειστικά για θέσεις επιλαχόντων 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Αποκλειστικά για θέσεις επιλαχόντων 

ΚΡΗΤΗ Αποκλειστικά για θέσεις επιλαχόντων 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Αποκλειστικά για θέσεις επιλαχόντων 
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ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗ Αποκλειστικά για θέσεις επιλαχόντων 

 

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 2Σ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΙΑΙΟ 2 

 

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 2Σ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 3 

 

 

2. Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού 

τομέα της Οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης προερχόμενοι από το 

σύνολο των Περιφερειών της χώρας. 

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

i. Nα είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας  με 

σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή του τομέα όπου 

απασχολούνται.  

Αναλυτικότερα πρέπει να απασχολούνται:  

 Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή  

 Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου 

(συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση), ή  
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 Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή  

 Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου 

(συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση).  

 Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 

άρθρο 54 

 

ii. Οι Κάτοχοι Επιπέδου 4 του Εθνικού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων ήτοι : 

 ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑ.Σ.  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ.) ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

4 (ΙΣΟΤΙΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ),   (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑ.Λ.) ΜΕΤΑ 

ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) 

 ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 

ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑ.Λ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)  

 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4   (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (Γ.Ε.Λ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)ΕΠΑΛ  

 Τυχόν άλλοι Τίτλοι Γενικής  ή  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης 

Επιπέδου 4 παλαιότερων Ετών 

 

iii. Να είναι άνω των 18 ετών 

 

Από τη συμμετοχή στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εξαιρούνται οι 

αυτοαπασχολούμενοι κάθε μορφής - συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που κατά κύριο 

επάγγελμα είναι αγρότες και εκείνων, που για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος, 

το εισόδημα τους θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία (περίπτ. στ, παράγρ. 2, 

άρθρο 12 του ΚΦΕ).   

Επισημαίνεται ότι στην έννοια του ιδιωτικού τομέα  δεν περιλαμβάνονται οι φορείς εκτός 

του δημοσίου τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού ) και 

αυτών που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των 

Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Στατιστικές - ELSTAT (statistics.gr))  οι οποίοι μπορεί να 

είναι ωφελούμενοι της παρούσας πρόσκλησης. 

Ειδικά για τις κατηγορίες εργαζομένων με εποχική απασχόληση, αυτοί δύνανται να είναι 

ωφελούμενοι ακόμα κι αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Επισημαίνεται ότι από τη 
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συμμετοχή στην συγκεκριμένη Πρόσκληση αποκλείονται όσοι είναι άνεργοι, ή/και 

λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.  

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

του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο και τη 

χρονική στιγμή που εισέρχονται και επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου 

λογίζεται η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης). 

Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και όσοι 
εργαζόμενοι έχουν ανασταλεί οι συμβάσεις τους και είναι δικαιούχοι του επιδόματος 
ειδικού σκοπού.  
 

Πέραν των ανωτέρω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, οι υποψήφιοι θα 

αξιολογηθούν βάσει κριτηρίων αξιολόγησης- μοριοδότησης όπως θα περιγραφούν 

παρακάτω. 

 

3. Οφέλη από τη συμμετοχή στα Προγράμματα Κατάρτισης 
 

Οι ωφελούμενοι, με την παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης:  

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

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

παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης από τον ωφελούμενο, όσο και η 

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

πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. 

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

τη δυνατότητα απασχόλησής τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής 

τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση προσφορότερων 

εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος. 

 Θα αποκτήσουν πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/ 

δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η 

συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και 

δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην κινητικότητα 

των εργαζομένων και στην ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους. 
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4. Εκπαιδευτικά Επιδόματα 
 

Τα εκπαιδευτικά επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει 

την Κατάρτιση, και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης (ανεξαρτήτως αν 

είναι επιτυχής ή όχι).  Η διαδικασία πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος για τους 

καταρτιζόμενους (εξέταση και επανεξέταση εφ’ όσον απαιτηθεί).     

Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης λαμβάνουν εκπαιδευτικό 

επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες 

κρατήσεις, με την προϋπόθεση πως έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν 

συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης. Σε περίπτωση πραγματοποίησης απουσιών και 

μέχρι του ανωτάτου επιτρεπτού ορίου, η αμοιβή των καταρτιζομένων μειώνεται κατά το 

ποσό που αντιστοιχεί στις μη πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης. Η πιστοποίηση 

πιθανών απουσιών πραγματοποιείται μέσω των ημερησίων δελτίων παρακολούθησης 

προγράμματος.  

 Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος (με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στην 

προηγούμενη παράγραφο):  

 Πρόγραμμα Κατάρτισης: «Ειδικές Εφαρμογές Ζαχαροπλαστικής Τέχνης: 

παρασκευές πρωινών και αρτοποιημάτων, διακόσμηση»: 70 Ώρες Κατάρτισης x 

5,00 € = 350,00 €.  

 Πρόγραμμα Κατάρτισης: «Σύγχρονες τάσεις ζαχαροπλαστικής τέχνης»: 70 Ώρες 

Κατάρτισης x 5,00 € = 350,00 €. 

 Πρόγραμμα Κατάρτισης: «Διοίκηση μονάδων ζαχαροπλαστικής τέχνης»: 80 Ώρες 

Κατάρτισης x 5,00 € = 400,00 €. 
 

 

5. Υποχρεώσεις ωφελούμενων στα πλαίσια της συμμετοχής τους 

στην Πράξη 
 

 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ωφελούμενων, ιδίως δε οι όροι και το 

περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης, όπως οι ώρες, η υποχρέωση 

αδιάλειπτης παρακολούθησης της κατάρτισης και οι συνέπειες της τυχόν 

υπέρβασης του ορίου απουσιών κ.α. θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σε 

προτυποποιημένο συμφωνητικό το οποίο θα δοθεί από την ΟΕΖΕ στον Ανάδοχο 

προς υπογραφή από τους ωφελούμενους. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, να το 

δώσει προς υπογραφή και να συλλέξει τα υπογεγραμμένα συμφωνητικά και να τα 

παραδώσει στην ΟΕΖΕ. 

 Η κατάρτιση πραγματοποιείται σε Τμήματα καταρτιζομένων που έχουν 5 (ελάχιστο) 

έως 25 (μέγιστο) ωφελούμενους (εφεξής, «Τμήματα»). 
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 Η διάρκεια της κατάρτισης για κάθε Τμήμα είναι ογδόντα (70) ή (80) ώρες 

αντίστοιχα 

 Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης ή/και της πρακτικής άσκησης 

(όπου προβλέπεται και δύναται να πραγματοποιηθεί) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 

τέσσερις (4) ώρες και διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των 

συμμετεχόντων/εργαζομένων. 

 Το Πρόγραμμα Κατάρτισης δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνέχειες. Μπορεί  να 

διακόπτεται στις περιόδους  Χριστουγέννων,  Πάσχα και καλοκαιρινών  διακοπών 

ή/και σε εξαιρετικές έκτακτες περιπτώσεις. 

 Κατά την υλοποίηση της κατάρτισης, εφόσον η διάρκειά της υπερβαίνει τις τρεις 

(3) ώρες ημερησίως, θα χορηγούνται εδέσματα /χυμοί/καφέ στους 

καταρτιζόμενους. (αφορά συμβατική κατάρτιση). 

 Δεν επιτρέπεται κατάρτιση τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες (εξαίρεση 

αποτελεί η ασύγχρονη τηλεκατάρτιση) 

 Στους καταρτιζόμενους, θα διανεμηθεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, σε 

έντυπη ή/ και ηλεκτρονική μορφή, που θα υποστηρίζει με τον πλέον 

αποτελεσματικό τρόπο την εκπαιδευτική διαδικασία.  

 Η συμμετοχή των ωφελούμενων στις εξετάσεις και επανεξετάσεις (σε περίπτωση μη 

συμμετοχής ή αποτυχίας στις αρχικές εξετάσεις) πιστοποίησης, είναι υποχρεωτική.  

 Η πιστοποίηση ακολουθεί μετά την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης 

και θα ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήξης του 

προγράμματος κατάρτισης.  

 Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να παρακολουθούν ανελλιπώς το πρόγραμμα 

κατάρτισης καθώς και να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και 

δεξιοτήτων. 

 Επιτρέπεται η απουσία των ωφελούμενων σε ποσοστό 10% επί της συνολικής 

διάρκειας των ωρών του προγράμματος. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης 

στα οποία συμμετέχουν ωφελούμενοι 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 

ωφελούμενους, 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/την ωφελούμενο/ωφελούμενη να καλύψει τη διδακτική ύλη, για να 

μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος. 

 Ωφελούμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω των ανωτέρω επιτρεπτών 

ορίων απουσιών δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής, δεν μπορούν να 

συμμετάσχουν στην πιστοποίηση και δεν τους χορηγείται βεβαίωση 

παρακολούθησης του προγράμματος. 

 Σε περίπτωση μη συμμετοχής ή αποτυχίας των ωφελούμενων στην πρώτη εξέταση 

πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, ο ωφελούμενος υποχρεούται να 
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συμμετάσχει στη 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 ο ωφελούμενος δεν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης 

χάνει το δικαίωμα του εκπαιδευτικού επιδόματος.   

 Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις ή επανεξετάσεις 

πιστοποίησης χορηγείται πιστοποιητικό από τον συνεργαζόμενο με τον ανάδοχο 

Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων.  

 Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελούμενου χορηγείται από τον Φορέα 

Πιστοποίησης Προσώπων βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης, 

η οποία θα φέρει το όνομα του ωφελούμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των 

εξετάσεων, στις οποίες συμμετείχε.   

 Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του 

προγράμματος ανεξαρτήτως επιτυχίας ή αποτυχίας του στις εξετάσεις 

πιστοποίησης χορηγείται από τον ανάδοχο (πάροχο κατάρτισης) «Βεβαίωση 

παρακολούθησης». 

 Κατά την έναρξη και λήξη της συμμετοχής τους στη δράση, oι επιλεγέντες - 

ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι υποχρεωμένοι κατά την 

είσοδο και έξοδο σε αυτό να συμπληρώσουν ειδικά ερωτηματολόγια (απογραφικά 

δελτία εισόδου –εξόδου) με προσωπικά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και 

ευαίσθητων. Τα δεδομένα των απαντήσεων 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. και με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 14 παρ. 10 σημ. 1, 2 και 3 του Ν.4403/2016 για την 

προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων.  Επίσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 11,12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία του ατόμου 

από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρείτε τα 

δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης. 
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6. Μοριοδοτούμενα Κριτήρια Επιλογής 
 

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων γίνεται βάσει των κάτωθι Κριτηρίων Επιλογής 

Κριτήρια 
Ανάλυση κριτηρίου 

βαθμολόγησης 

Μοριοδότηση κριτηρίου 

βαθμολόγησης 

K1:Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης – ΕΠΙΠΕΔΟ 5 
6 μόρια 

Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 
10 μόρια 

Κ2: Ηλικία υποψήφιου 

κατά την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης 

Από 18 έως 29 ετών 6 μόρια 

Από 30 έως 45 ετών 8 μόρια 

Από 46 έως 67 ετών 10 μόρια 

Κ3: Συνολική Εργασιακή 

Εμπειρία 

Από 0 έως 5 έτη 5 μόρια 

Από 5 έτη και 1 ημέρα έως 10 έτη 10 μόρια 

Από 10 έτη και μία ημέρα έως 15 

έτη 

15 μόρια 

Από 15 έτη και 1 ημέρα και άνω 20 μόρια 

 Μέγιστη βαθμολογία 40 μόρια 

΄ 
 
Διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο βαθμολόγησης 
Α.  Εργασιακή Εμπειρία 
Στην περίπτωση που η εμπειρία δεν μπορεί να υπολογισθεί σε ακέραιους μήνες τότε θα 
στρογγυλεύεται προς τα πάνω εφόσον οι εργάσιμες ημέρες που υπολείπονται θα 
ανέρχονται σε δώδεκα (12) και άνω.  
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7. Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής – Παραλαβή και έλεγχος 

πληρότητας & ορθότητας αίτησης 

 

Κάθε Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΣ). Η 

υποβολή της  αίτησης πραγματοποιείται ως εξής: Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης 

ηλεκτρονικά. Η Αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://oezetraining.gr/ 

όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει κατά σειρά προτίμησης το πρόγραμμα κατάρτισης στο 

οποίο θέλει να συμμετέχει. Η τελική επιλογή του προγράμματος θα γίνεται ανάλογα με τη 

σειρά προτίμησης του ωφελούμενου και το σύνολο αιτήσεων ανά Διοικητική Περιφέρεια, 

λαμβάνοντας υπόψη την περιφερειακή κατανομή των προγραμμάτων και τον αριθμό 

ωφελούμενων. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει μία αίτηση συμμετοχής (σε μία 

μόνο Περιφέρεια.   

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας υποστήριξης της ανωτέρω διαδικασίας 

υποβολής αιτήσεων, θα υπάρξει σχετική μέριμνα (μέσω αντίστοιχης ενημέρωσης των 

υποψηφίων) για τους εναλλακτικούς τρόπους υποβολής αιτήσεων και αποστολής των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών (π.χ. μέσω ταχυδρομείου στα γραφεία του φορέα κ.ά.)  

Εφίσταται η προσοχή των ενδιαφερομένων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.  

Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα 

δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή 

αυτής. 

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

(να υποβάλλουν ηλεκτρονικά) μαζί με την Αίτησή τους, η οποία και θα επέχει θέση 

Υπεύθυνης Δήλωσης και τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά:  

 
 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού 

Ταυτοπροσωπίας 

 Αντίγραφο του τίτλου σπουδών το οποίο δήλωσαν στην αίτησή τους (απολυτηρίου,  

τίτλου άλλων σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του 

εξωτερικού)  

Α) Αναλυτικότερα στην περίπτωση τίτλου σπουδών αλλοδαπής απαιτείται 

συμπληρωματικά η υποβολή των κάτωθι: 

o Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης 

απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική 

εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής 

https://oezetraining.gr/
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Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Ο.Ε.Ε.Κ) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.ΟΠ.Π.) ή 

του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).  

o Στην περίπτωση τριτοβάθμια εκπαίδευσης - εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην 

αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. 

για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό 

αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 

Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας 

και αντιστοιχίας αλλιώς πρέπει να υποβληθεί ο ανωτέρω τίτλος σπουδών τον 

οποίο διαθέτει 

o Στις περιπτώσεις που αφορούν τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην 

αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν αντίγραφο του 

ξενόγλωσσου τίτλου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ούτε επίσημη 

μετάφραση αυτού. Αρκεί η υποβολή των απαιτούμενων πράξεων ή 

πιστοποιητικών ή αποφάσεων ή βεβαιώσεων των αρμοδίων οργάνων που 

ορίζονται ανωτέρω. 

Β) Επιπλέον ως έχοντες μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση νοούνται οι κάτοχοι 

Επιπέδου 5 του Εθνικού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Αναλυτικότερα  

ισχύουν τα κάτωθι: 

o ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5, (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) 

o ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5,   (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Ι.Ε.Κ.  

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) 

o ΔΙΠΛΩΜΑ/ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ  (ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ 

ΟΧΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)  

o Τυχόν άλλοι Τίτλοι Γενικής  ή  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης 
Επιπέδου 5 παλαιότερων Ετών 

 

 Αντίγραφα  οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο :  

o Α.Φ.Μ. ,   

o Α.Μ.Κ.Α   

o Αριθμός Μητρώου  Ασφαλισμένου  
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Για τους εργαζόμενους: 

 

1. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας: ΒΕΒΑΙΩΣΗ προϋπηρεσίας για χρήση σε ΑΣΕΠ και κάθε 

νόμιμη χρήση η οποία εξάγεται ως εξής: https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml > 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ TAXISNET > ΚΩΔΙΚΟΙ TAXIXNET > ΑΠΟΣΤΟΛΗ > ΑΜΚΑ > ΕΙΣΟΔΟΣ > 

ΠΑΤΑΤΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ > ΠΑΤΑΤΕ ΤΟ ΕΔΩ > ΕΚΤΥΠΩΣΗ > 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΩΣ PDF > ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  

2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι 

Εργαζόμενος/ η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του 

έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει 

στον Ιδιωτικό Τομέα ή Βεβαίωση Εργοδότη από την οποία να προκύπτει ότι ο 

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

εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, 

και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα 

3. Αποδεικτικό Μισθοδοσίας τελευταίου μήνα πριν την υποβολή της αίτησης και Ε4 του 

Ωφελούμενου (https://employees.yeka.gr/) ή Ε3 για τους νεοπροσληφθέντες εφόσον η 

πρόσληψη έχει πραγματοποιηθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. 

 

 

 

Για τους Εργαζόμενους Σε Αναστολή θα πρέπει επιπροσθέτως των παραπάνω 

να υποβληθεί:  

1. Αντίγραφο βεβαίωσης αναστολής της επιχείρησης/εργοδότη, όπως αυτή αντλείται 

αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» της επιχείρησης 

 

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:  

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

εργαζομένων γενικά και αναρτούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (βλέπε 

παραπάνω).  

 Εάν την ημέρα υποβολής της αίτησης βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας λόγω 

απασχόλησης σε εποχική επιχείρηση απαιτούνται: 

 

1. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας: ΒΕΒΑΙΩΣΗ προϋπηρεσίας για χρήση σε ΑΣΕΠ και κάθε 

νόμιμη χρήση η οποία εξάγεται ως εξής: https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml > 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ TAXISNET > ΚΩΔΙΚΟΙ TAXIXNET > ΑΠΟΣΤΟΛΗ > ΑΜΚΑ > ΕΙΣΟΔΟΣ > 

https://employees.yeka.gr/
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ΠΑΤΑΤΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ > ΠΑΤΑΤΕ ΤΟ ΕΔΩ > ΕΚΤΥΠΩΣΗ > 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΩΣ PDF > ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  

2. Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η 

Κάρτα Ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:  

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

Άνεργο και τον Εργοδότη  είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου 

Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη   

 Από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση  ή Αντίγραφο της “Απόφασης 

Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό 

βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για 

Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα 

Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).  
 
Σημείωση: Ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, 
εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη 
φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων 
υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο 
και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του 
ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου 
όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της 
δραστηριότητάς τους (άρθρ. 31 ν. 4144/13).  

 

  

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

καταχωρεί ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων. Οποιαδήποτε 

απόκλιση / διαφορά με τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν, θα οδηγεί στον αποκλεισμό 

του/της από την αξιολόγηση και απόρριψη της αίτησης. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί 

έλεγχος πληρότητας και ορθότητας της αίτησης. Ο έλεγχος αυτός έχει ως στόχο να 

διασφαλίσει ότι:  

• για την υποβολή της αίτησης έχει χρησιμοποιηθεί το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 

Αιτήσεων του έργου,  

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

διαφορές μεταξύ των καταχωρημένων ηλεκτρονικά στοιχείων και των αντίστοιχων 

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

8. Διαδικασία Επιλογής Ωφελούμενων 
 
Άκυρη θεωρείται μια Υποψηφιότητα εφόσον:  
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 Δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης.   

 Ο/ η αιτών/ ούσα δεν κατέθεσε έστω και ένα από τα ζητούμενα από την Πρόσκληση 
δικαιολογητικά.   

  
Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων έχει ως ακολούθως:   
  
Στάδιο Α: Υποβολή Αιτήσεων - Δικαιολογητικών 
Στάδιο Β: Επεξεργασία Αιτήσεων -   Έκδοση Πίνακα Προσωρινών Αποτελεσμάτων 
Στάδιο  Γ:  Υποβολή ενστάσεων 
Στάδιο  Δ:  Αξιολόγηση Ενστάσεων - Έκδοση Πίνακα Οριστικών Αποτελεσμάτων 
Στάδιο  Ε:  Συγκρότηση Τμημάτων 
 

Στάδιο Α: Υποβολή Αιτήσεων - Δικαιολογητικών 
 
Στο  Στάδιο  Α  γίνεται  η  Συλλογή  αιτήσεων. Συνοπτικά, επιμέρους ενέργειες για την 
ολοκλήρωση του σταδίου αποτελούν οι εξής: 

 Συλλογή αιτήσεων και δικαιολογητικών. Η ηλεκτρονική αίτηση καθώς και τα 
δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν θα καταχωρούνται σε βάση δεδομένων της 
Ο.Ε.Ζ.Ε., όπου θα μπορεί να γίνει η διαδικασία επεξεργασίας και ταξινόμησης των 
δεδομένων. Η αίτηση συμμετοχής υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Μετά την 
υποβολή της αίτησης δεν είναι δυνατή η διόρθωση των στοιχείων. 

 
Στάδιο Β: Επεξεργασία Αιτήσεων – Έκδοση Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων 

 
Κατά το Στάδιο Β γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων των αιτήσεων ανά περιφέρεια.  
 
Επιμέρους ενέργειες του σταδίου αυτού είναι οι εξής: 
 

 Σε συνέχεια της υποβολής των αιτήσεων/δικαιολογητικών, πραγματοποιείται 
έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των αιτήσεων. Αίτηση η οποία δεν θα 
συνοδεύεται από το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται σύμφωνα με 
την παρούσα πρόσκληση θα κρίνεται ως «Απορριπτέα». Για το λόγο αυτό εφίσταται 
η προσοχή των υποψηφίων.  

 

 Με την ολοκλήρωση του ελέγχου του Φακέλου της Αίτησης, η Αίτηση κρίνεται 
«Ορθή» ή «Απορριπτέα». Στη συνέχεια, οι «ορθές» αιτήσεις αξιολογούνται και 
βαθμολογούνται σύμφωνα με τα ως άνω κριτήρια μοριοδότησης. Αρμόδια για την 
εν λόγω διαδικασία είναι η Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων, όπως αυτή έχει 
οριστεί και συσταθεί από την ΟΕΖΕ για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας.  
 

 Βάσει  της  συνολικής  βαθμολογίας  που  θα  προκύψει  από  την  προηγούμενη 
διαδικασία θα διαμορφωθεί σε επίπεδο περιφέρειας ένας προσωρινός πίνακας με 
την κατανομή κατά φθίνουσα σειρά των επιτυχόντων, των επιλαχόντων και των 
απορριφθέντων υποψήφιων ωφελούμενων. Ο προσωρινός πίνακας θα αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα της ΟΕΖΕ, ενώ θα αποσταλούν e-mail στο σύνολο των υποψηφίων. 
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 Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά την μοριοδότηση , προηγούνται οι υποψήφιοι που 
έχουν υποβάλλει την αίτησή τους προγενέστερα. O χρόνος υποβολή της αίτησης θα 
αποδεικνύεται από τον αρ. πρωτοκόλλου. 

 
 

Στάδιο Γ: Υποβολή Ενστάσεων 
 
Κατά το  Στάδιο Γ πραγματοποιούνται συνολικά η ενημέρωση των υποψηφίων σύμφωνα με 
τον προσωρινό πίνακα, για την υποβολή ενστάσεων. Επιμέρους ενέργειες του σταδίου 
αποτελούν οι εξής: 
 

 Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της αναρτήσεως του πίνακα επιτυχόντων, 
επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά περιφέρεια. Οι αντιρρήσεις κατατίθενται 
εγγράφως στην Ο.Ε.Ζ.Ε. και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής χειρισμού 
Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί από την Ο.Ε.Ζ.Ε.   με σχετική απόφαση 
του ΔΣ.  

 
Στάδιο Δ: Αξιολόγηση Ενστάσεων - Έκδοση Πίνακα Οριστικών Αποτελεσμάτων 
 
Κατά το  Στάδιο Δ πραγματοποιούνται οι κάτωθι ενέργειες: 
 

 Η Επιτροπή χειρισμού Ενστάσεων και Αντιρρήσεων εξετάζει πρώτον το εμπρόθεσμο 
και εν συνεχεία το βάσιμο των αντιρρήσεων. Η Επιτροπή χειρισμού Ενστάσεων και 
Αντιρρήσεων, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον αιτούντα και γενικώς να 
ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του 
αιτούντα.  

 Στη συνέχεια η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων προβαίνει σε οριστικοποίηση 
των αποτελεσμάτων τα οποία υποβάλει για έγκριση στο Δ.Σ. της ΟΕΖΕ. Μετά την 
έγκριση του Πίνακα Οριστικών Αποτελεσμάτων αυτός αναρτάται στην ιστοσελίδα 
της ΟΕΖΕ, κοινοποιείται με e-mail στο σύνολο των υποψηφίων και αποστέλλεται 
στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ για τυχόν δικές της ενέργειες. 

 Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά την μοριοδότηση , προηγούνται οι υποψήφιοι που 
έχουν υποβάλλει την αίτησή τους προγενέστερα, ο χρόνος υποβολή της αίτησης θα 
αποδεικνύεται από τον αρ. πρωτοκόλλου. 

 Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της 
συνθήκης της ΕΚ. Οι όροι της πρόσκλησης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων 
και της διαφάνειας. Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. 
Όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικά, και 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας 
πρόσκλησης. 
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Στάδιο E: Συγκρότηση Τμημάτων 
 

Μετά τη δημοσίευση του Πίνακα Οριστικών Αποτελεσμάτων Ωφελούμενων, ξεκινούν οι 
ενέργειες για την συγκρότηση και υλοποίηση των τμημάτων κατάρτισης ανά περιφέρεια. 
Για   την   διαδικασία   συγκρότησης   και   διαμόρφωσης   των   τμημάτων κατάρτισης ανά 
περιφέρεια, λαμβάνονται υπόψη τα αντικείμενα κατάρτισης όπως τα έχουν δηλώσει οι 
ωφελούμενοι στην αίτηση συμμετοχής με σειρά προτεραιότητας καθώς και η σχετική τους 
βαθμολογία. Η  διαδικασία  συγκρότησης  των  τμημάτων  γίνεται  από  τον  ανάδοχο. Κατά 
την πρώτη ημέρα εισόδου στο πρόγραμμα κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα πρέπει να 
προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά. 
 

 Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται κατά την έναρξη της κατάρτισης:  

 Ε4 (πίνακας προσωπικού) και τυχόν τροποποιήσεις του και σε περίπτωση 
που κάποιος είναι νεοεισερχόμενος υπάλληλος Ε3 (αναγγελία πρόσληψης). 
Όταν το ωράριο του εργαζόμενου είναι κυλιόμενο να επισυνάπτεται και ο 
πίνακας με το ωράριο που υποβάλλει ο εργοδότης. Σημείωση:  Τα έντυπα 
Ε4 και Ε3 μπορούν να εκδοθούν από τον εργαζόμενο από το 
https://employees.yeka.gr/ με τους κωδικούς taxisnet. 

 Βεβαίωση εργοδότη ότι είναι Εργαζόμενος με ημερομηνία έκδοσης – 
υπογραφής την 1η ημέρα της κατάρτισης ή Τελευταία απόδειξη πληρωμής 
(την πλέον πρόσφατη) σύμφωνη με την ημερομηνία της 1ης ημέρας της 
κατάρτισης.  

 Διευκρινίζεται ότι για τους εποχικά εργαζόμενους που βρίσκονται  σε 
περίοδο ανεργίας θα πρέπει να προσκομίσουν εκ νέου βεβαίωση ανεργίας 
με ημερομηνία έκδοσης κατά την 1η ημέρα της κατάρτισης.  

 Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος τελεί σε αναστολή αντίγραφο 
βεβαίωσης αναστολής της επιχείρησης/εργοδότη, όπως αυτή αντλείται 
αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» της 
επιχείρησης. 
 

Σε περίπτωση αδυναμίας της εταιρείας, κατά την είσοδο στο πρόγραμμα του 
ωφελούμενου (1η ημέρα Κατάρτισης), να εκδώσει τα παραπάνω, δύναται ο 
ωφελούμενος να προσκομίσει προσωρινά Υπεύθυνη Δήλωση και Ατομικό Λογαριασμό 
Ασφάλισης, όπου θα δηλώνει ότι είναι Εργαζόμενος σε εταιρεία του ιδιωτικού τομέα 
καθώς και το ακριβές Ωράριο Εργασίας του. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο ωφελούμενος 
θα πρέπει  το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών να έχει προσκομίσει 
υποχρεωτικά τα ανωτέρω δικαιολογητικά με σκοπό την επιβεβαίωση της ιδιότητας του ως 
εργαζόμενου ή εποχικά εργαζόμενου στον Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας τη στιγμή 
εισόδου στο Πρόγραμμα.  Αν τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν ο 
υποψήφιος δεν δύναται να παρακολουθήσει το πρόγραμμα. 
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9. Προσωπικά Δεδομένα 

 
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής παρέχει εξουσιοδότηση στο Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιριών 
και Ε.Π.Ε και τους συνεργάτες της για χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 
του αιτούντος αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος προγράμματος. Όλα τα 
στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων θεωρούνται εμπιστευτικά και 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση τους στο πλαίσιο της παρούσας 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
Η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος  (ΟΕΖΕ) ως Δικαιούχος της 
Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5002765 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» είναι Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας σύμφωνα με τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 
Δεδομένων 679/2016/ΕΕ και το Ν. 4624/2019 για την Προστασία Δεδομένων. Ως Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
συμμετεχόντων στην εν λόγω Πρόσκληση. 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Ομοσπονδία 
Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος  (ΟΕΖΕ) στο πλαίσιo και αποκλειστικά για 
την Πράξη «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5002765 είναι τα όσα αναγράφονται στην αίτηση του 
υποψηφίου. Οι επεξεργασίες που λαμβάνουν χώρα είναι: (1) Συλλογή, (2) Καταχώρηση, (3) 
Αξιολόγηση, (4) Αποθήκευση, (5) Διαβίβαση σε αρμόδιους φορείς ελέγχου του παρόντος 
έργου, (6) διαβίβαση στους φορείς κατάρτισης που αναδείχθηκαν ανάδοχοι για την παροχή 
των εκπαιδευτικών υπηρεσιών καθώς και στον συνεργαζόμενο φορέα πιστοποίησης. 
Ο σκοπός επεξεργασίας είναι η επιλογή των συμμετεχόντων με βάση τη μοριοδότησή τους, 
η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η ολοκλήρωση του έργου. Η νόμιμη 
βάση επεξεργασίας των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι η εκτέλεση σύμβασης 
καθώς και η τήρηση έννομης υποχρέωσης. Η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά 
και μόνο για το χρονικό διάστημα που επιβάλλουν οι όροι του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».  
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν διαβιβάζονται, δεν κοινοποιούνται και 
δεν διατίθενται καθ' οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που 
αυτό απαιτείται για τον σκοπό της συμμόρφωσης της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών 
Ζαχαροπλαστών Ελλάδος  (ΟΕΖΕ) προς έννομη υποχρέωση και για τον σκοπό της εκτέλεσης 
του παρόντος έργου. Σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
τα φυσικά υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχουν όλα τα δικαιώματα 
που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 
(ΓΚΠΔ) και ειδικότερα τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της 
επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες 
προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ. Τα ως άνω δικαιώματά τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να τα 
ασκήσουν υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο για Θέματα Προσωπικών 
Δεδομένων της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος  (ΟΕΖΕ) στο 
email info@oeze.gr. Επίσης τα φυσικά υποκείμενα έχουν το δικαίωμα προσφυγής στην 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρήσουν ότι 
προσβάλλονται τα δικαιώματά τους δυνάμει του ΓΚΠΔ. 
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10.  Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής  
 
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από 26/10/2022 και ώρα 00:00 και λήγει στις 
15/11/2022 και ώρα 24:00. Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά και τις Αιτήσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 
επικοινωνούν με την κ. Μαρία Κόρκου στο oezeapp@gmail.com 
 
 
 

Για την Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος  (ΟΕΖΕ) 
 
 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 
 
 

Γλύκος Ιωάννης 


