
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

στην αίτηση μπαίνει το Συνολικό Δηλωθέν εισόδημα;

Το Φορολογητέο Εισόδημα;

το ΣΥΝΟΛΙΚΟ (Γ1), δείτε Πρόσκληση άρθρο 2.3

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ποιο είναι το καθαρό ποσό του επιδόματος (πόσες κρατήσεις)?

ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ TO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 23,6% (20% 

παρακράτηση φόρου + 3,6% χαρτόσημο)

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2200,00.ΜΕ ΠΙΑΝΕΙ ΟΜΩΣ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΛΟΓΩ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ,ΚΑΙ ΕΠΕΡΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ 

ΟΛΑ ΜΑΖΙ,Η' ΝΑ ΒΑΛΩ ΜΟΝΟ ΤΑ 2200,00

ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ 

(Γ1)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αν κάποιος έχει ατομικό εισόδημα 3500,69 ευρώ, σε ποια κατηγορία εμπίπτει 0-

3500 ή 3501-7000;

Με τους κανόνες στρογγυλοποίησης στον 

πλησιέστερο ακέραιο. Έτσι, το πρώτο κλιμάκιο θα 

είναι ΕΩΣ 3500,50 € και το επόμενο 3.500,51-7000,00 

€ Ομοίως και στα υπόλοιπα κλιμάκια

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που δύο σύζυγοι υποβάλουν και οι δύο αίτηση στο πρόγραμμα και 

έχουν παιδί που είναι ΑΜΕΑ, μπορούν να διεκδικήσουν και οι δύο τα μόρια?Και αν 

όχι ποιος από τους δύο και βάσει ποιων κριτηρίων;

ΟΧΙ. Μόνον αυτός ο γονέας τον οποίον βαρύνουν 

φορολογικά τα προστατευόμενα τέκνα.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΚ

μπορεί να συμμετέχει ΚΕΔΙΒΙΜ 2 που απέκτησε άδεια μετά την έκδοση της 

προκύρηξης;

Αρκεί να είναι νόμιμα αδειοδοτημένο και η άδεια να 

είναι σε ισχύ την στιγμή της υποβολής της αίτησης 

(βλ. Πρόσκληση άρθρο 3.1)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΚ

Παρόχος στις ειδικότητες ‘υπάλληλος κρατήσεων ξενοδοχείου,  οροφοκόμος, και 

 υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείουΕκπαίδευσης Τουριστικών Ειδικοτήτων 

μπορεί να αναλάβει  μόνο το σκέλος εκπαίδευσης, συμβουλευτικής, πιστοποίησης 

χωρίς να εμπλακούμε στο σκέλος  τοποθέτησης προσωπικού 500 ωρών.  Θα 

μπορούσε να υπάρξει κοινοπραξία με εταιρία τοποθέτησης προσωπικού ή κάποιος 

άλλος τρόπος;

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ "ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ" ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΚΆΘΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΕΔΡΑ Η 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Η ΆΛΛΟ)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΚ ίδια δομή θεωρείται και η μισθωμένη δομή άλλου ΚΕΔΙΒΙΜ2;

ΌΧΙ - ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΟΜΗΣ ΑΛΛΟΥ ΚΔΒΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΚ

 Δεδομένου ότι ο  πάροχος διαθέτει πλατφόρμα τηλεκατάρτισης θα μπορούσε να 

δηλώσει την πρόθεση του και να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης με τη 

μέθοδο αυτή και σε περιφέρειες στις οποίες δε διαθέτει «ΙΔΙΑ» δομή; Όχι, η Πρόσκληση το αναφέρει ρητά, άρθρο 3.1.Γ



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΚ

 Στις περιφέρεις που διατίθεται «ΙΔΙΑ» δομή και έχει την πρόθεση να υλοποιήσει 

προγράμματα με την μέθοδο τηλεκατάρτισης διευκρινίστε μας τι ενέργειες που 

πρέπει να ακολουθήσει ο πάροχος προκειμένου να υποβάλει το αίτημα στην ΕΔ 

ΕΣΠΑ (πέραν της δημοσίευσης της πρόθεσης του παρόχου στην ιστοσελίδα του).

Προβλέπεται η σχετική δυνατότητα. Θα πρέπει να 

υποβληθεί σχετικό αίτημα στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ και να 

εξεταστεί κατά περίπτωση.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΚ

η  υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης με τη μέθοδο τηλεκατέρτισης αφορά 

αποκλειστικά δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές και αν όχι σε ποιες 

περιπτώσεις ακόμη θα μπορούσε να γίνει χρήση της μεθόδου αυτής. θα εξεταστεί κάθε αίτημα ξεχωριστά 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΚ

Η υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να υποβάλλει ο Πάροχος, θεωρούμε  ότι την 

υποβάλει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο φορέας που εκπροσωπεί;

υποβάλεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο ως φυσικό 

πρόσωπο, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή δηλώνει 

ότι εκπροσωπεί την εταιρεία 

ΚΟΙΝ. ΕΙΣΟΔ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

για κοινωνικό εισοδήματος αλληλεγγύης , γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά και 

κάρτες αλληλεγγύης?

ΌΧΙ. Μόνο το Αποτέλεσμα Αίτησης στο Πρόγραμμα 

Κοινονικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης που εκδίδεται 

βάσει της ΚΥΑ Δ23/30299/2377/1-7-16

ΚΟΙΝ. ΕΙΣΟΔ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Σε περίπτωση πολυπρόσωπου νοικοκυριού η απόφαση για την έγκριση του 

Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης εκδίδεται στο όνομα του αρχηγού της 

οικογένειας (του συζύγου). Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να αξιοποιήσει τη 

μοριοδότηση του επιδόματος η σύζυγος?

ΌΧΙ. Μόνον αυτός στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί 

το Αποτέλεσμα της Αίτησης

ΚΟΙΝ. ΕΙΣΟΔ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Οι δικαιούχοι του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης παλιότερων ή επόμενων 

ετών δικαιούνται την μοριοδότηση της πρόσκλησης?

ΌΧΙ. Μόνον όσοι ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ είναι 

Δικαιούχοι του επιδόματος και έχει εγκριθεί η αίτησή 

τους.

ΚΟΙΝ. ΕΙΣΟΔ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

το «Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης» ΚΑΙ ΤΟ "ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ" αντιμετωπίζεται όπως το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ & 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ;

ΟΧΙ. Δικαιούχοι μοριοδότησης είναι μόνον οι 

Ωφελούμενοι του Προγράμματος Κοινονικού 

Εισοδήματος Αλληλεγγύης που εκδίδεται βάσει της 

ΚΥΑ Δ23/30299/2377/1-7-16

ΜΟΡΙΑ αναγνωρίζονται μόρια για πολύτεκνη μητέρα; ΌΧΙ

ΜΟΡΙΑ για επιμέλεια ανάπηρου αδελφού παίρνει μόρια ή μόνο για τέκνα;

ΌΧΙ. Μόνο για προστατευόμενα τέκνα (άρθρο 2.3.6 

Πρόσκλησης)

ΜΟΡΙΑ τα μόρια από τέκνα ΑΜΕΑ τα δικαιούνται και οι δύο γονείς

ΌΧΙ. Μόνο ο υπόχρεος της φορολογικής δήλωσης (ο 

σύζυγος ή η μητέρα σε μονογονεϊκή οικογένεια)



ΜΟΡΙΑ STAGE χωρίς ένσημα υπολογίζονται στην εργασιακή εμπειρία;

ΌΧΙ. Μόνον προϋπηρεσία που αποδεικνύεται από 

έγγραφα του ασφαλιστικού φορέα (ένσημα κλπ)

ΜΟΡΙΑ

Πτυχιούχος ΙΕΚ που έχει Βεβαίωση Σπουδών αλλά όχι Πιστοποίηση μπορεί να 

ενταχθεί στην Μεταδευτεροβάθμια Εκπάιδευση

ΌΧΙ. Μόνον όσοι έχουν την πιστοποίηση από το ΙΕΚ. 

(βλ. άρθρο 12 Ν.4283/2014)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ Θα δοθεί δυνατότητα διορθώσεων λαθών εκ παραδρομής; ΌΧΙ. Απογορεύεται ρητά από την Πρόσκληση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ μπορεί να γίνει ακύρωση αίτησης με λάθη και επανυποβολή; ΌΧΙ. Απογορεύεται ρητά από την Πρόσκληση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

σε περίπτωση υποβολής 2 αιτήσεων από υποψήφιο, καταργείται αυτόματα η 

πρώτη ή πρέπει να κάνει ενέργειες; ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ 2 ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ πως διορθώνεται λάθος δήλωση εισοοδήματος;

Δεν υπάρχει τρόπος. Κάθε διόρθωση απαγορεύεται 

ρητά από την Πρόσκληση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

με λάθος στην αίτηση, σε σχέση με δήλωση προστατευόμενων τέκνων, υπάρχει 

περίπτωση να ακυρωθεί η αίτηση; Πως μπορει να διορθώσει;

ΘΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΕΦ' ΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ μπορεί να προστεθεί κλάδος σε ήδη υποβληθείσα αίτηση;

Δεν υπάρχει τρόπος. Κάθε διόρθωση απαγορεύεται 

ρητά από την Πρόσκληση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ, ΕΧΑΣΑ ΤΟΝ ΚΑΥΑΣ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟΝ 

ΑΝΑΚΤΗΣΩ;

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΘΕΙ. ΘΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΝΑ 

ΞΑΝΑΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΒΓΑΛΕΙ ΜΗΝΥΜΑ ΌΤΙ ΑΥΤΉ Η 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΤΟΝ 

ΚΑΥΑΣ χχχχχ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΛΑΘΟΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΤΕΙΛΕ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;

Κάθε διόρθωση απαγορεύεται ρητά από την 

Πρόσκληση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

ότι κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης συμμετοχής της στην επίσημη 

πλατφόρμα του προγράμματος εκ παραδρομής δηλώθηκε ότι δε διαθέτει 

προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, ενώ στην πραγματικότητα διαθέτει έως 

πέντε έτη βάσει της αναλυτικής κατάστασης ενσήμων που εξέδωσε το ΙΚΑ. 

Κάθε διόρθωση απαγορεύεται ρητά από την 

Πρόσκληση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ;

ΌΧΙ. Η Πρόσκληση αναφέρει ρητά ότι υπέχει θέση 

Υπεύθυνης Δήλωσης και δεν θα δίνεται δυνατότητα 

διόρθωσης λαθών (βλ. άρθρο 2.2.Α)



ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

ελεύθεροι επαγγελματίες με οικον. εκκρεμότητες στον ασφαλιστικό φορέα, πως 

πιστοποιούν ασφάλιση – επαγγελματική εμπειρία;

η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται μόνο από 

βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα. Σε περίπτωση 

μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και 

σεπερίπτωση που δεν έχει γίνει σχετική ρύθμιση στον 

ασφαλιστικό φορέα προφανώς δεν τεκμηριώνεται 

προϋπηρεσία.

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

πως υπολογίζεται και πώς αποδεικνύεται προϋπηρεσία ελεύθερων 

επαγγελματιών; μόνο από βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

εργασθέντες πριν το 2002 δεν έχει γίνει καταμέτρηση ενσήμων από ΙΚΑ, πως 

αποδεικνύεται η εμπειρία τους; με τις καρτέλες ενσήμων του ΙΚΑ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ Πως υπολογίζεται η προϋπηρεσία βάσει ενσήμων για ασφαλισμένους ΙΚΑ;

κάθε ασφαλιστικό έτος έχει το πολύ 300 ένσημα 

πλήρους απασχόλησης. Θα πρέπει όμως να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή να μην περιλαμβάνει αδιπλή 

ασφάλιση τις ίδιες μέρες (απασχόληση σε 2 

εργοδότες ταυτόχρονα), οπότε θα πρέπει να 

προσμετρηθεί μόνο η μία

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΟΑΕΕ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΩΝ, ΓΙΑ  

ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗ Δ.Ο.Υ.  ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΌΧΙ. Μόνο η βεβαίωση του ασφαλιστικού Φορέα

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

η εξάμηνη υποχρεωτική πρακτική άσκηση φοιτητών (150 ένσημα) θεωρείται 

επαγγελματική εμπειρία?

ΌΧΙ. Η Πρακτική Άσκηση δεν είναι εργασία αλλά 

μέρος των σπουδών

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

μοριοδοτείται η προϋπηρεσία εργαζόμενων φοιτητών, μαθητείας και συμμετοχής 

σε voucher; ΌΧΙ. Μόνο ημέρες εργασίας με ασφάλιση 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

εργασία σε οικογενειακή επιχείρηση, η οποία γινόταν άτυπα, γίνεται αποδεκτή; 

Μπορεί να πιστοποιηθεί με κάποιον τρόπο; Ασφαλώς όχι.

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία;

Ναι, εφόσον αποδεικνύεται από τα έγγραφα του 

ασφαλιστικού φορέα

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

για ειδικότητες που δεν απαιτούν προϋπηρεσία, μοροδοτείται η προϋπηρεσία σε 

οποιοδήποτε αντικείμενο ή όχι;

ΝΑΙ - ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΊΝΑΙ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σπουδαστής ΙΕΚ είναι άνεργος; Μπορεί να υποβάλει;

ΌΧΙ - ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΌΤΙ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΕΝ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ Η 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ



ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ είναι μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα;

ΌΧΙ - ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΌΤΙ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΕΝ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ Η 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

μπορεί να γίνει αίτηση για Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια από τον ίδιο 

υποψήφιο;

ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΛΕΓΧΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΑ)

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Ελληνική βιομηχανία ζάχαρης μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ως 

εταιρεία πρακτικής ; δείτε τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης (άρθρο 4.5)

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ μπορεί να συμμετέχει σπουδαστής ΔΙΕΚ;

ΌΧΙ - ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΌΤΙ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΕΝ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ Η 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι φοιτούν σε ΙΕΚ, θεωρείται ότι έχουν σπουδαστική ιδιότητα, από την στιγμή 

που τους επιτρέπεται σύμφωνα με απόφαση του Ο.Α.Ε.Δ. να έχουν κάρτα 

ανεργίας; ΝΑΙ - ΕΧΟΥΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ μπαίνουν ένσημα στους δικαιούχους; ΌΧΙ

ΠΤΥΧΙΑ

υποψήφιοι από Αλβανία δεν μπορούν να προσκομίσουν τίτλους σπουδών. 

Μπορούν να κάνουν αίτηση;

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

Στην περιπτωση που επιλέγω στο πρόγραμμα και παρακολουθησω θεωρητικό 

μέρος και διακοψω το πρακτικο μέρος του προγράμματος για κάποιο λογο ,θα 

πληρωθω το θεωρητικό μέρος και το μέρος της πρακτικής άσκησης που έχω 

παρακολουθήσει;

ΌΧΙ - ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΟΝΟ Η ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ 

ΕΦ' ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ 

ΑΠΟΥΣΙΩΝ


