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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ  

ΣΕ 20 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 
Σας γνωστοποιούμε, ότι με τις αποφάσεις (υπ΄αριθμ. πρωτ. 4726/27-12-2012 και 1η 

Τροποποίηση Πράξης 3565/09-09-2014) του Γενικού, Γραμματέα Υπ. Υγείας για την 

ένταξη της Πράξης με τίτλο ‘‘Πρόγραμμα «ΔΑΦΝΗ»: Αναβάθμιση και Πιστοποίηση των 

γνώσεων και δεξιοτήτων των Φροντιστών ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, 

ασθενών με άνοια και ενηλίκων ατόμων του φάσματος του αυτισμού’’, με κωδικό ΟΠΣ 

383621  και Κωδ. ΣΑΕ Πράξης 2012ΣΕ09180192, στον άξονα 5 του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρωπίνου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και το Ελληνική Δημόσιο,(Υπουργείο Υγείας)  στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κέντρου 

Ψυχικής Υγιεινής (ΚΕΚ/ΚΨΥ) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης τύπου 2, καθίσταται 

Δικαιούχος της Πράξης, «ΔΑΦΝΗ». 

 

Το ΚΕΚ/ΚΨΥ, αναλαμβάνει με ίδια μέσα την Υλοποίηση του Υποέργου 3 (με την υπ’αριθμ. 

1461/Φ.ΠΡΟΕΓΚ.383621_3/29-08-2014 ΕΥτΥΚΑ) της Πράξης, σύμφωνα με τη διατύπωση 

σύμφωνης γνώμης για το σχέδιο απόφασης υλοποίησης  του Υποέργου [3] με τίτλο: 

‘‘Υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης Επιμελητών 

Προσωπικής Φροντίδας ασθενών με άνοια και ενήλικων ατόμων του φάσματος 

του αυτισμού στις περιφέρειες στόχου’’ της Πράξης [383621] ‘‘Πρόγραμμα 

«ΔΑΦΝΗ».  

 

Το ΚΕΚ/ΚΨΥ, στο πλαίσιο του Υποέργου 3 και ειδικότερα σύμφωνα με το πακέτο 

εργασίας 1 (ΥΕ/3_1), πρόκειται να υλοποιήσει είκοσι (20) εξειδικευμένα Πιλοτικά 

Προγράμματα Κατάρτισης για τετρακόσιους (400) δυνητικά απασχολούμενους σε θέσεις 

κατ΄ οίκον φροντίδας  ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, άνοιας, αυτισμού (ΕΠΦ 

ΨΥ). στις Περιφέρειες Στόχου, ήτοι στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική , 

Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Μακεδονία. 

 
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης 
κατάρτισης σχετίζονται με : 
 

http://www.kek-cmh.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/
http://www.epanad.gov.gr/
http://www.espa.gr/
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 Την  αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού που 
απασχολείται στην κατ΄ οίκον φροντίδα ψυχικά ασθενών, ασθενών με άνοια και 
ατόμων του φάσματος του αυτισμού. 

 Την πιστοποίηση Γνώσεων - Δεξιοτήτων – Ικανοτήτων στο υποδημιουργία 
Μητρώο ΕΠΦ Ψυχικής Υγείας. 
 

 Τα συγκεκριμένα Προγράμματα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις παρακάτω θεματικές 
ενότητες : 

 Επαγγελματικό περίγραμμα Επιμελητή Προσωπικής Φροντίδας (ΕΠΦ) 
 Άνοιες και νόσος Alzheimer, κλινική εικόνα 
 Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, κλινική εικόνα 
 Ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα 
 Φροντιστές ενδοπροσωπική και διαπροσωπική διάσταση 
 Ο Φροντιζόμενος και η οικογένεια του    
 Άνοιες – Εξατομικεύοντας την φροντίδα 

 

Το ΚΕΚ/ΚΨΥ για τη παρούσα πιλοτική φάση της Πράξης 

‘‘ΔΑΦΝΗ’’  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

την  έναρξη  υλοποίησης συνολικά είκοσι (20) εξειδικευμένων προγραμμάτων  

Α. ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
 
Τόπος υλοποίησης των πιλοτικών εξειδικευμένων  προγραμμάτων είναι οι παρακάτω 
Δομές, που έχουν έδρα τις αντίστοιχες περιφέρειες σταδιακής εξόδου: 
 
 

 
 

Θεωρητικό μέρος κατάρτισης:  θα πραγματοποιηθεί κατά βάση στην Κεντρική 
Δομή του ΚΕΚ ΚΨΥ (Αγίου Μελετίου 166, Αθήνα). 
 
Πρακτική Άσκηση:  θα πραγματοποιηθεί σε συνεργαζόμενους με το ΚΕΚ φορείς 
σχετικούς με το αντικείμενο κατάρτισης. 
 
Αριθμός Υλοποίησης προγραμμάτων: 12 (ενδεικτικά). 
 
 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Θεωρητικό μέρος κατάρτισης: θα πραγματοποιηθεί κατά βάση στο Παράρτημα 
του ΚΕΚ, (Καυταντζόγλου & Παπάφη 36, Θεσσαλονίκη ή/ και σε συνεργαζόμενες 
πιστοποιημένες (από τον ΕΟΠΠΕΠ)  δομές, όπου, όταν και εάν κρίνεται απαραίτητο 
ανάλογα με την γεωγραφική κατανομή των αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων 
προς κατάρτιση. 
 
Πρακτική Άσκηση: θα πραγματοποιηθεί σε συνεργαζόμενους με το ΚΕΚ φορείς 
σχετικούς με το αντικείμενο κατάρτισης.  
 
Αριθμός Υλοποίησης προγραμμάτων: 4 (ενδεικτικά). 
 
 
 
 
 
Θεωρητικό μέρος κατάρτισης: θα πραγματοποιηθεί  σε συνεργαζόμενες 
πιστοποιημένες (από τον ΕΟΠΠΕΠ) δομές,  ανάλογα με την εγγύτητα σε πόλεις απ’ 
όπου προέρχεται η πλειονότητα  των αιτηθέντων και τελικώς επιλεγέντων δυνητικά 
ωφελούμενων για την εξειδικευμένη κατάρτιση. 
 
Πρακτική Άσκηση: θα πραγματοποιηθεί σε συνεργαζόμενους με το ΚΕΚ φορείς 
σχετικούς με το αντικείμενο κατάρτισης. 

 
Αριθμός Υλοποίησης προγραμμάτων: 4 (ενδεικτικά). 
 
Τα ως άνω είκοσι (20) εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν έκαστο σε ομάδες 
των είκοσι (20) καταρτιζομένων και ο χρόνος υλοποίησης αυτών υπολογίζεται σε 
τέσσερις (4) μήνες, ήτοι από Απρίλιο 2015 έως και τέλη Ιουλίου 2015 
 

Οι καταρτιζόμενοι, που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη συγκεκριμένη εκπαίδευση, θα 
λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης και θα έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις 
γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να  εγγραφούν και στο υπο-δημιουργία Νέο Μητρώο ΕΠΦ 
Ψυχικής Υγείας. 
 
Για την ως άνω θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση προβλέπεται 
καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος σε κάθε καταρτιζόμενο ύψους έξι ευρώ 
(6€) μικτά ανά ώρα εκπαίδευσης. 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

http://www.kek-cmh.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/
http://www.epanad.gov.gr/
http://www.espa.gr/
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Β. ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ- ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
Τα προγράμματα απευθύνονται  σε εργαζόμενους και άνεργους, ανεξαρτήτως 
εκπαιδευτικού επιπέδου, που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν  ως 
Επιμελητές Προσωπικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας (ΕΠΦ ΨΥ) για την αναβάθμιση και 
πιστοποίηση των γνώσεων /ικανοτήτων- δεξιοτήτων και στάσεων του επαγγελματία  ΕΠΦ 
ΨΥ, για  την παροχή επαγγελματικών και ποιοτικών υπηρεσιών σε ασθενείς με άνοια και 
άτομα του Φάσματος του Αυτισμού.  
Η συνολική διάρκεια των εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, κρίνεται με βάση 2 
κριτήρια: 
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κριτήριο Α 
εκπαιδευτικό ή/και επαγγελματικό επίπεδο  των 

αιτηθέντων υποψηφίων προς κατάρτιση 
δυνητικά ωφελούμενων 

Κριτήριο Β 

Επίπεδο της γλωσσικής επάρκειας στην 

Ελληνική γλώσσα των αιτηθέντων υποψηφίων 
προς κατάρτιση δυνητικά ωφελούμενων.  

Για τους μη γνωρίζοντες επαρκώς  την Ελληνική 

γλώσσα, προβλέπεται το στάδιο  της 
προκατάρτισης των παραπάνω υποψηφίων προς 

κατάρτιση που στοχεύουν στο  επάγγελμα του 
(ΕΠΦ ΨΥ)   , ειδικότερα  σε  θέματα γλωσσικών 

δεξιοτήτων και ορολογίας.  

 
 
Η Αξιολόγηση των παραπάνω κριτηρίων είναι ωφέλιμη και με βάση αυτή θα 
εξάγεται το προφίλ, που πρέπει να έχει κάθε υποψήφιος προς κατάρτιση, ώστε 
να καταταγεί/καταγραφεί σε κατάλληλα κωδικοποιημένο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα ανάλογης δόμησης (σε θεωρητικό και πρακτικό μέρος) και 
προσαρμοσμένης επί του προφίλ των καταρτιζομένων, διάρκεια του διδακτικού 
αντικειμένου (της θεωρίας και πράξης) όπως αποτυπώνεται παρακάτω: 
 
 
 
 
Προγράμματα κατάρτισης: 
 

http://www.kek-cmh.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/
http://www.epanad.gov.gr/
http://www.espa.gr/
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ΚΩΔ. ΠΡΟΓΡ. (ΕΚΠ1) 

Απευθύνεται  σε καταρτιζόμενους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-
ΤΕΙ) σχετικού με  το αντικείμενο ή/και η  πρόθεση τους να 

απασχοληθούν ως ΕΠΦ ΨΥ, που απευθύνεται σε  πτυχιούχους (ΑΕΙ-
ΤΕΙ) ανεξαρτήτως της σχέσης του ιδρύματος αποφοίτησής τους με το 

αντικείμενο  εκπαίδευσης, αλλά  με σχετική  επαγγελματική εμπειρία  

σε σχετικό αντικείμενο μετά τη λήψη του πτυχίου τους. 
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια εκατό (100) ωρών, 

εκ των οποίων οι εβδομήντα (70) ώρες αφορούν στο θεωρητικό 
μέρος και οι τριάντα (30) ώρες στην πρακτική άσκηση σε 

συνεργαζόμενους φορείς   

ΚΩΔ. ΠΡΟΓΡ. (ΕΚΠ2) 

Απευθύνεται σε  καταρτιζόμενους μη πτυχιούχους  με κατάλληλα 
αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ως ΕΠΦ ΨΥ. 

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διαρκεια διακοσίων (200 ) 
ωρών εκ των οποίων οι 160 ώρες αφορούν στο θεωρητικό μέρος και 

οι 40 ώρες στην πρακτική άσκησης σε συνεργαζόμενους φορείς 

ΚΩΔ. ΠΡΟΓΡ.  
( ΠΡΟΚ/ ΕΚΠ ) 

Απευθύνεται σε καταρτιζόμενους,  που καταγράφονται με έλλειψη 
δυνατότητας στη χρήση της ελληνικής γλώσσας (κυρίως αλλοδαποί) 

και της Ορολογίας του επαγγέλματος ΕΠΦ ΨΥ. 

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διαρκεια διακοσίων σαράντα 
(240) ωρών εκ των οποίων οι 190 ώρες αφορούν στο θεωρητικό 

μέρος και οι 50 ώρες στην πρακτική άσκησης σε συνεργαζόμενους 
φορείς. 

  
Η επιλογή των καταρτιζομένων θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή Επιλογής 
Καταρτιζομένων, που θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΚ/ΚΨΥ. 

 
Με βάση τις αρχές περί ισότητας και μη διάκρισης, για την επιλογή των  καταρτιζομένων,  

παράλληλα με τις ανάγκες που αναφύονται από την ειδική προσσέγγιση, που επιχειρείται 

για την προσέλκυσή των (δυνητικά απασχολούμενοι ή /και απασχολούμενοι με τυπικές 

ή/και άτυπες μορφές απασχόλησης) της  ταχύτητας  υλοποίησης, (χωρίς αυτό να 

αποβαίνει εις  βάρος της ποιότητας των προγραμμάτων κατάρτισης)  της εξειδικευμένης 

κατάρτισης,  που απαιτεί το στενό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της, αλλά και των  

πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων που αναμένεται να προκύψουν, απο την 

εξειδικευμένη κατάρτιση, οδήγησε την ομάδα έργου, στην υιοθέτηση  κριτηρίων 

αξιολόγησης  (για το κάθε καταγεγραμμένο υποψήφιο προς κατάρτιση  σε αντίστοιχο 

κωδικοποιημένο πρόγραμμα) που βασίζονται τόσο σε δύο κριτήρια περιγραφικής 

αξιολόγησης που έχουν να κάνουν με το την  Αντιπροσωπευτικότητα (  για παράδειγμα 

θα είναι  ένα από τα κριτήρια με βάση το οποίο η επιτροπή θα πρέπει να εκτιμήσει και να 

τεκμηριώσει την επιλογή των υποψηφίων προς κατάρτιση, δηλ.,  ποιοί θα είναι οι 

υποψήφιοι καταρτιζόμενοι,   που τελικά θα  λάβουν την εξειδικευμένη κατάρτιση) όσο και 

σε ένα αντικειμενικό κριτήριο αξιολόγησης που προσδιορίζεται απο την  ημερομηνία 
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υποβολής της Αίτησης του Υποψηφίου προς κατάρτιση (αριθμός πρωτ.ΚΕΚ, ημερομηνία 

λήψης της αίτησης κ.λ.π ), 

 

Τα περιγραφικά και το αντικειμενικό κριτήριο παρουσιάζονται αναλυτικά στον 

παρακάτω πίνακα:  

 

Κωδ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

Κ.ΑΞ_1_ΑΝΤ.Φ 

Αντιπροσωπευτικότητα ως 

προς τους Φορείς 

Προέλευσης που 

εργάζονται οι  υποψήφιοι  

προς κατάρτιση. 

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Κ.ΑΞ_2_ΑΝΤ.ΕΙΔ 

Αντιπροσωπευτικότητα ως 

προς τις ειδικότητες των 

υποψηφίων προς 

κατάρτιση 

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Κ.ΑΞ_3_ ΠΡΩΤ. 

Ημερομηνία υποβολής της 

Αίτησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 

 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

 

Τα επιμέρους στοιχεία που αξιολογούνται ανα κριτήριο είναι τα εξής: 

 

Κ.ΑΞ_1_ΑΝΤ.Φ 

Αντιπροσωπευτικότητα ως προς τους Φορείς Προέλευσης, όπου εργάζονται οι 

δυνητικά ωφελούμενοι, οι  υποψήφιοι  προς κατάρτιση, προκειμένου να 

διασφαλίζονται πλήρως τόσο οι αναγκαίες προυποθέσεις, κάλυψης των 

αναγκών των φορέων Προέλευσης  αλλά και των ατομικών αναγκών των 

υποψηφίων προς κατάρτιση.  

Η Επιτροπήθα αξιολογήσει και θα επιλέξει  υποψηφίους προς κατάρτιση, με 

αντιπροσώπευση και ισοδύναμα, απ’ όλους τους φορείς προέλευσης, 

(ορθολογικά και τεκμηριωμένα), με την προυπόθεση ότι οι υποψήφιοι προς 

κατάρτιση, αποδεικνύουν με βάση την υποβληθείσα αίτηση προς κατάρτιση, 

ότι έχουν ενεργή εργασιακή σχέση με τους Φορείς, σύμφωνα με την κέιμενη 

εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή θα  εκτιμήσει  την πραγματική  ανάγκη του κάθε 
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φορέα εργοδότη του υποψηφίου και την ατομική ανάγκη εκπαίδευσης του 

υποψηφίου προς κατάρτιση και  θα αξιολογήσει τις ανάγκες του φορέα σε 

σχέση  με τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε υποψηφίου προς κατάρτιση. 

Κ.ΑΞ_2_ΑΝΤ.ΕΙΔ 

Αντιπροσωπευτικότητα ως προς τις ειδικότητες των υποψηφίων προς 
κατάρτιση.  

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει με βάσητις εξατομικευμένες εκπαιδευτικές 

ανάγκες του κάθε υποψηφίου προς κατάρτιση 

Κ.ΑΞ_3_ ΠΡΩΤ. 

Ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Είναι σαφές ότι πρόκειται ένα αντιεκιεμνικό κριτήριο που βοηθά την επιτροπή 

για την εν λόγω πιλοτική δράση να καταλήξει γρήγορα και θα λέγαμε 

αντικειμενικά στην  τελική επιλογή του ενός ή του άλλου υποψηφίου προς 

κατάρτιση.  

 

- Σε περίπτωση ισοψηφίας, κατατάγεται, προκρίνεται, ή παίρνει την καλύτερη θέση, ο  
υποψήφιος που έχει υποβάλει και έχει λάβει από το ΚΕΚ/ΚΨΥ, αριθμ πρωτοκόλου , 
χρονολογικά προθύστερο εκ του ισοψηφούντος. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοψηφίας 
δύναται να πραγματοποιηθεί κλήρωση. 
-Το ΚΕΚ ΚΨΥ διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε συνεργασία με επιλεγέντα 

καταρτιζόμενο, εφόσον τα αποδεικτικά έγγραφα, που έχει προσκομίσει είναι ελλιπή ή δεν 

τεκμηριώνουν τα δηλωθέντα στην αίτηση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος στοιχεία  . 

- Το ΚΕΚ ΚΨΥ διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα του αριθμού των αιτήσεων των υποψηφίων 

προς κατάρτιση, να προχωρήσει στην κατάταξη αλλά να μην προχωρήσει στην τελική 

επιλογή του καταρτιζόμενου, εάν σε κάποιο απο τα κωδικοποιημένα προγράμματα δεν 

έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα τμήμα τουλάχιστον 20 ατόμων. 

-Το ΚΕΚ ΚΨΥ σε συννενόηση με την Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας (ΕΥτΥΚΑ) 

δύναται να αναπληρώσει το τμήμα με άλλο κωδικοποιημένο τμήμα, όπου οι καταταγέντες 

προς κατάρτιση, πλεονάζουν και δύναται να προχωρήσει στη δημιουργία τμήματος 

εκκινώντας τις διαδικασίες της τελικής επιλογής 

-Η Επιτροπή, μπορεί με έγγραφό της ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να ζητήσει από 

κάθε υποψήφιο προς κατάρτιση συμπληρωματικές διευκρινήσεις ή/και αποστολή 

στοιχείων, όταν αυτά κρίνονται   ελλιπή ή δεν τεκμηριώνουν κατάλληλα το προφίλ του 

Δυνητικά ωφελούμενου. 

- Ο Δυνητικά ωφελούμενος οφείλει να απαντήσει ή και να κληθεί να παρουσιαστεί 

ενώπιον της Επιτροπής εντός πέντε (5)  ημερολογικών ημερών από την αποστολή της 

ειδοποίησης εκ μέρους της Επιτροπής. 

- Ο κάθε επιλεγείς ωφελούμενος (αφορά τους άνεργους,ή/και αυτοί που ουδέποτε  

ασφαλίστηκαν, ή είναι ασφαλισμένοι ως προστατευμένα μέλη)   θα πρέπει με αίτηση, που 

θα τους χορηγήσει το ΚΕΚ ΚΨΥ (εφόσον επιλεγούν για το πρόγραμμα κατάρτισης) να  
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Απευθυνθούν στο ΙΚΑ, ώστε να τους παράσχει Αριθμό Μητρώου Ασφάλισης (Α.Μ.Α) και 

ΑΜΚΑ. Για την περαίωση της εν λόγω διαδικασίας, ο ωφελούμενος θα πρέπει να 

προσκομίσει και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του, σε διαφορετική 

περίπτωση θα πρέπει να απευθύνεται για την χορήγησή του στην Αρμόδια για την 

περίπτωσή του ΔΟΥ.  

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής: 
1. Έντυπη αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα (Διατίθεται στην ιστοσελίδα του 

ΚΕΚ/ΚΨΥ) με αναφορά στην επιλέξιμη περιφέρεια προτίμησης (Αττική –Κ. & Δ. 
Μακεδονία). 

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (Σχετική Φόρμα διατίθεται στην ιστοσελίδα του 
ΚΕΚ/ΚΨΥ). 

3. Υπεύθυνη δήλωση διαμονής στην επιλέξιμη  περιφέρεια προτίμησης. 
4. Σε περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.), επικυρωμένο φωτοαντίγραφο 

άδειας παραμονής ή οιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, που επιτρέπει την 
παραμονή/διαμονή /εργασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της Ελληνικής 
Δημοκρατίας.  

5. Φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών (σε περίπτωση απόκτησης του τίτλου  στην 
αλλοδαπή απαιτείταιι πράξη αναγνώρισης της ισοτιμίας από τα καθ’ ύλη αρμόδια 
όργανα). 

6. Φωτοαντίγραφο 2 όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας. 
7. Κάρτα ανεργίας (για τους ανέργους). 
8. Αποδεικτικά στοιχεία για την επαγγελματική εμπειρία (π.χ. ασφαλιστικά και 

φορολογικά παραστατικά για την εμπειρία του υποψηφίου προς κατάρτιση  ή/και 
βεβαιώσεις ή Υπεύθυνη Δήλωση  του εργοδότη, που θα βεβαιώνει /δηλώνει τον τόπο, 
την χρονική διάρκεια απασχόλησης, ή/και Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου προς 
κατάρτιση για το τόπο και χρονική διάρκεια απασχόλησης).  
 

9. Έγγραφο σύμφωνης γνώμης του φορέα εργασίας για τη συμμετοχή του 
συγκεκριμένου εργαζόμενου στο πρόγραμμα, σε περίπτωση που τα άτομα, που θα 
επιλεγούν για να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα, είναι δημόσιοι 
υπάλληλοι.  

  
Οδηγίες υποβολής αιτήσεων 
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, αρχίζει στις 11/3/2015 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 
27/3/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και 
τη Φόρμα Βιογραφικού Σημειώματος από την ιστοσελίδα του ΚΕΚ/ΚΨΥ στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση www.kek-cmh.gr,.  
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Η παρούσα πρόσκληση έχει αναρτηθεί και στην  ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α) www.ygeia-pronoia.gr  
 
Η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η Φόρμα του Βιογραφικού Σημειώματος θα 
πρέπει απαραίτητα  να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέχρι 
την λήξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, οι δε αιτούντες  οφείλουν όμως να 
προσκομίσουν το σύνολο των ως άνω δικαιολογητικών συμμετοχής (εκτός της Aίτησης 
και του Βιογραφικού Σημειώματος) ταχυδρομικά, ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email 
info@kek-cmh.gr.(εφόσον αυτό είναι δυνατόν) ή αυτοπροσώπως στις εγκαταστάσεις 
του ΚΕΚ/ΚΨΥ εντός της ως άνω προθεσμίας. 
 
Με την υποβολή της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θεωρείται ότι ο υποψήφιος 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, και η αίτησή του λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλου εκ μέορυς του ΚΕΚ/ΚΨΥ.  
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως 
προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο ΚΕΚ ΚΨΥ  μέχρι την ως άνω καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων. 
Δε θα ληφθούν υπόψη Αιτήσεις που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 
ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο ΚΕΚ ΚΨΥ 
έγκαιρα. 
Το ΚΕΚ ΚΨΥ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή οποιασδήποτε 
Αίτησης ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 
Πληροφορίες δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 -14:00 στο τηλέφωνο 
210-5911851, και στο e-mail:pmpanti@kek-cmh.gr, αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας: κα 
Μπαντή Τζένη 
 

 
Από το ΚΕΚ/ΚΨΥ 
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