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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Γενικές παρατηρήσεις 

➢ Η Πρόσκληση απευθύνεται σε επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες των οποίων ο 

ΚΑΔ κύριας επαγγελματικής απασχόλησης συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ του 

παρατήματος Χ της Πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση 

στην παρούσα Πρόσκληση εφόσον δεν είναι δικαιούχοι του επιδόματος των 800€. Αν 

ένας επιστήμονας που εμπίπτει στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης: έχει 

σχέση εξαρτημένης εργασίας και ο εργοδότης του έχει κλείσει βάσει ΚΑΔ κατόπιν 

εντολής Δημόσιας Αρχής ή εντάσσεται στους πληττόμενους ΚΑΔ και ο εργοδότης έχει 

θέσει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του και, κατόπιν ο επιστήμονας αυτός 

ακολουθήσει τη διαδικασία βάσει των οικείων ΚΥΑ και ΥΑ, ο τελευταίος είναι 

δικαιούχος των 800 ευρώ και των λοιπών οικονομικών μέτρων στήριξης. Σε περίπτωση 

που ένας επιστήμονας που εμπίπτει στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης 

είναι ελεύθερος επαγγελματίας, δεν είναι δικαιούχος των 800 ευρώ και, αντίθετα, είναι 

δικαιούχος των 600 ευρώ. 

➢ Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι αναρτημένο στις πλατφόρμες τηλεκατάρτισης οι οποίες 

θα αποτελέσουν το μητρώο εγκεκριμένων ΟΣΤΚ και δεν διατίθεται από τον πάροχο 

κατάρτισης. Οι πάροχοι κατάρτισης θα συνεργασθούν αποκλειστικά και μόνο με 

πλατφόρμες εγκεκριμένες στο μητρώο ΟΣΤΚ αναφορικά με ένα ή περισσότερα 

αντικείμενα. 

➢ Οι αιτήσεις των ωφελουμένων ξεκινούν στις 9/4  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

1. Ερωτ.: Πάροχος κατάρτισης διαθέτει παραρτήματα, πόσες αιτήσεις πρέπει να κάνει; 

Απαντ: Υποβάλεται μία αίτηση ανά ΑΦΜ επιχείρησης και συμπληρώνεται ο 

αριθμός αδειοδότητησης. Η εφαρμογή ελέγχει ΑΦΜ με τον αριθμό αδειοδότησης 

του φορέα από το ΥΠΕΠΘ (ΕΟΠΕΠ - ΓΓΔΒΜ) 

 

2. Ερωτ.: Έχει δικαίωμα αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, χωρίς πρόσβαση 

πλέον για ΑΜΕΑ (με συμμετοχή και εμπειρία σε προηγούμενες αντίστοιχες δράσεις 

τύπου «Επιταγή κατάρτισης για ανέργους») να αιτηθεί την ένταξή του στους 

παρόχους κατάρτισης του παραπάνω προγράμματος; 

Απαντ.: Εφόσον το Κέντρο διαθέτει αδειοδότηση εν ισχύ μπορεί να υποβάλλει 

αίτηση 

  

3. Ερωτ.: Έχει υποβληθεί αίτηση παρόχου τηλεκατάρτισης αλλά δεν έχει επιστραφεί 

κάποιος αριθμός πρωτοκόλλου ή κάποιος άλλος κωδικός. 

Απαντ: Μετά την υποβολή της αίτησης  παράγεται βεβαίωση επιτυχούς υποβολής 

της αίτησης. Ο υποψήφιος μπορεί να αναζητήσει τις υποβληθείσες ή προσωρινές 

αιτήσεις μέσω της εφαρμογής. 
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4.  Ερωτ.: Πάροχος τηλεκατάρτισης έχει τεθεί σε αναστολή μπορεί να συμμετάσχει 

στην Πρόσκληση; 

Απαντ: Ναι, μπορεί να συμμετάσχει. Ανατρέξτε στην υπ.αριθμ. 14011/245/2.4.2020 

Εγκύκλιο Τηλεκατάρτισης της Δ/νσης Ένταξης στην Εργασία του ΥΠΕΚΥΠ. 

 

5. Ερωτ.: Μπορεί να γίνονται αποδεκτές σαρωμένες από τους ωφελούμενους 

εξουσιοδοτήσεις (χωρίς γνήσιο υπογραφής) καθώς η διακίνηση εγγράφων στην 

παρούσα φάση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και οι ενδιαφερόμενοι για την ασφάλεια 

τους προτιμούν την ηλεκτρονική αποστολή. Επιπρόσθετα, η τυπική διαδικασία 

εξασφάλισης του γνήσιου της υπογραφής από τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν είναι 

εφικτή.  

Απαντ.: Εφόσον ο ωφελούμενος διαθέτει ψηφιακή υπογραφή, εγκεκριμένη από το 

gov.gr, υπογράφει την εξουσιοδότηση και την αποστέλλει στον πάροχο. Εάν δεν 

διαθέτει, ο ωφελούμενος υπογράφει την αίτηση και την αποστέλλει στον πάροχο 

σε μορφή  pdf ή σε οποιοδήποτε αρχείο εικόνας. 

 

 

6. Ερωτ.: Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ, αφορούν επαγγελματίες ανεξάρτητα μορφωτικού 

επιπέδου ή πρέπει να είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Επίσης ο ΚΑΔ αφορά μόνο 

στην κύρια επαγγελματική δραστηριότητα ή και σε δευτερεύουσα;  

Απαντ.: Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι όλοι οι επιστήμονες-ελεύθεροι 

επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους 

της χώρας, σύμφωνα με τον οριζόμενο από το ΥΠΟΙΚ κύριο ΚΑΔ της 

επιχειρηματικής τους δραστηριότητας κατά την στις 20.3.2, σύμφωνα με το 

κεφάλαιο 4.1 της Πρόσκλησης 02/2020: 

 

7. Ερωτ: Ο εταίροι εταιρειών που διαθέτουν κύριο επιλέξιμο ΚΑΔ π.χ Ο.Ε, ΙΚΕ κτλ, 

μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα; 

Απάντ: Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους 

επαγγελματίες, των οποίων οι ενεργοί ΚΑΔ εμπίπτουν στους επιλέξιμους ΚΑΔ του 

παρατήματος ΧΙ της Πρόσκλησης. Οι εταίροι εταιριών, εφόσον οι ίδιοι, ως 

ελεύθεροι επαγγελματίες, διαθέτουν, ιδίω ονόματι, ενεργούς ΚΑΔ οι οποίοι 

εμπίπτουν στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης, μπορούν να υποβάλλουν 

αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα. 

 

8. Ερωτ: Επιχείρηση που διαθέτει κύριο ΚΑΔ 70.22.14.00 είναι στους εντασσόμενους  

ΚΑΔ; γιατί ο επιλέξιμος ΚΑΔ της εγκυκλίου είναι 70.22.14. 

Απάντ: Ο ΚΑΔ 70.22.14.00 ταυτίζεται με τον ΚΑΔ 70.22.14. Συνεπώς, εφόσον 

πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, μπορεί να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στο 

πρόγραμμα.  

 

9. Ερωτ: Ο ΚΑΔ 86.90.12.01  "υπηρεσίες αποκλειστικών νοσοκόμων" 

συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ της πρόσκλησης 2/2020, όμως οι αποκλειστικές 

νοσοκόμες δουλεύουν με ένα ιδιαίτερο εργασιακό καθεστώς, δεν έχουν έναρξη 
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στην εφορία και η επίσημη απόδειξη που εκδίδουν τους την παρέχει το ΙΚΑ. 

Μπορούν να συμμετάσχουν στην  πρόσκληση 2/2020; 

Απάντ.: Οι αποκλειστικές νοσοκόμες  μπορούν να συμμετάσχουν στην  πρόσκληση 

2/2020, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη του ΚΑΔ 86.90.12.01  

"υπηρεσίες αποκλειστικών νοσοκόμων" στην εφορία. 

 

 


