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ΑΑθθήήνναα,,  1177//1100//22002222  

ΑΑρρ..  ππρρωωττ..::  3388555577  

  

  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΔΔΙΙΑΑΦΦΕΕΡΡΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ    

ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗ//ΕΕΡΡΓΓΟΟ    

««ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΓΓΝΝΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΕΕΞΞΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  

ΙΙΔΔΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΔΔΕΕΣΣΜΜΟΟ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΩΩΝΝ  ((ΣΣΑΑΤΤΕΕ))»»  

(με Κωδικό ΟΠΣ: 5035116) 

 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) ως Δικαιούχος του Έργου/Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)» που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. 

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, θα υλοποιήσει 

προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση και 

 

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 παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα: 

 

1. Υπεύθυνος συντήρησης – διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων (facility manager) 

2. Στέλεχος  εφαρμογής  μεθοδολογιών διατήρησης, συντήρησης, ανάδειξης, αξιοποίησης 

υποδομών πολιτιστικής κληρονομιάς (ΠΚ) 
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Α .  Γ Ε Ν Ι Κ Α  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Π Ρ Α Ξ Η Σ / Έ Ρ Γ Ο Υ  

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης σε γνώσεις 

και προσόντα σχετικά αφενός με τη συντήρηση – διαχείριση κτιρίων και εγκαταστάσεων και 

αφετέρου με τη διατήρηση, συντήρηση, ανάδειξης, αξιοποίησης υποδομών πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Η Πράξη στοχεύει στο να επωφεληθούν άμεσα 1.250 εργαζόμενοι – μισθωτοί του 

ιδιωτικού τομέα μέσω της βελτίωσης του εργασιακού προφίλ τους, αλλά και έμμεσα οι επιχειρήσεις 

όπου απασχολούνται, καθώς οι καταρτισμένοι εργαζόμενοι θα επιδράσουν θετικά στην εισαγωγή 

καινοτομιών, στην αύξηση της αποδοτικότητας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. 

Ως εκ τούτου, η Πράξη μέσα από τις δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης 

προσόντων των 1.250 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, αναμένεται να αποφέρει τα εξής 

αποτελέσματα: 

• Αναγνωρισιμότητα των προσόντων των ωφελούμενων εργαζομένων στην αγορά εργασίας και 

ενίσχυση της θέσης τους, ώστε να διατηρηθούν και να ανελιχθούν σε αυτή. 

• Επικύρωση και ταξινόμηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ωφελούμενων με βάση το 

Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο προσόντων. 

• Διεύρυνση του επαγγελματικού ορίζοντα των ωφελουμένων, με βάση τις προοπτικές και 

ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων που καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα έντονα 

ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο περιβάλλον. 

Επιπλέον, από την υλοποίηση της Πράξης αναμένεται να προκύψουν τα κάτωθι 

κοινωνικοοικονομικά οφέλη: 

• Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εγχώριων ανθρωπίνων πόρων στις νέες τάσεις και 

προοπτικές της ελληνικής και διεθνούς αγοράς εργασίας. 

• Ενδυνάμωση της εικόνας του εγχώριου επιχειρηματικού προφίλ καθώς οι ωφελούμενοι του 

έργου μπορούν να συμβάλλουν στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών, κατά την 

απασχόλησή τους σε συναφείς με την κατάρτιση θέσεις εργασίας.  

Για την επίτευξη των παραπάνω η Πράξη περιλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης 

στα εξής θεματικά αντικείμενα:  

1. Υπεύθυνος συντήρησης – διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων (facility manager) 

2. Στέλεχος  εφαρμογής  μεθοδολογιών διατήρησης, συντήρησης, ανάδειξης, αξιοποίησης 

υποδομών πολιτιστικής κληρονομιάς (ΠΚ) 
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Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα 

προγράμματα προσόντων/ δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων από 

διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024. 

Η διάρκεια των προγραμμάτων ανά θεματικό αντικείμενο έχει ως εξής: 

 

α/α Θεματικό Αντικείμενο Διάρκεια 
σε ώρες 

1.  Υπεύθυνος συντήρησης – διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων 
(facility manager) 

82 

2.  Στέλεχος  εφαρμογής  μεθοδολογιών διατήρησης, συντήρησης, 
ανάδειξης, αξιοποίησης υποδομών πολιτιστικής κληρονομιάς 

(ΠΚ) 

82 

 

Αναλυτικά η περιφερειακή κατανομή των προγραμμάτων και του αριθμού ωφελουμένων 

αντιστοίχως, αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΑΡ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 60,32 % 754 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 7,28% 91 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  30,40 % 380 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  6,96 % 87 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  7,84 % 98 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  7,84 % 98 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 17,76 % 222 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  1,76 % 22 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  1,76 % 22 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  7,28% 91 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  1,76 % 22 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  5,20 % 65 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ: ΑΤΤΙΚΗ  15,36% 192 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 2Σ: ΝΟΤ. 

ΑΙΓΑΙΟ 

2,72% 34 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 2Σ: ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ 3,84% 48 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 1.250 
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Τα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 82 ωρών θα περιλαμβάνουν μόνο θεωρητική εκπαίδευση 

και θα υλοποιηθούν: 

 

• Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή/ 

διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-

εκπαίδευσης 

• Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (ασύγχρονη ή/και σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση) 

• Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής δια ζώσης κατάρτισης στην τάξη. 
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Β .  Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν  Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η Σ  

Τα Προγράμματα Κατάρτισης, οι θεματικές ενότητες και οι ώρες εκπαίδευσης ανά ενότητα 

περιλαμβάνονται στους Πίνακες που ακολουθούν. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 

Υπεύθυνος συντήρησης – διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων (facility manager) 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ώρες 

1 Project management 20 

2 Συντήρηση και Λειτουργία 22 

3 Οικονομία και επιχειρηματικότητα στον FM τομέα 20 

4 Ηγεσία και στρατηγική 12 
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Οριζόντιες θεματικές ενότητες που απαιτούνται σύμφωνα με τον ΕΣΔΕΚ  

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 3 

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου 2 

Βασικές Αρχές Λειτουργίας των Επιχειρήσεων 2 

Ενημέρωση για την εφαρμογής της αρχής της μη διάκρισης 1 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ 82 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 

Στέλεχος  εφαρμογής  μεθοδολογιών διατήρησης, συντήρησης, ανάδειξης, αξιοποίησης 

υποδομών πολιτιστικής κληρονομιάς (ΠΚ) 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ώρες 

1 Εννοιολογικός προσδιορισμός της πολιτιστικής κληρονομιάς και θεσμικό 
πλαίσιο προστασίας 

12 

2 Πολιτιστική κληρονομιά και αειφόρος ανάπτυξη 22 

3 Χρηματοδότηση της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς 16 

4 Σχεδιασμός και υλοποίηση επεμβάσεων για την προστασία και αξιοποίηση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς 

24 
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Οριζόντιες θεματικές ενότητες που απαιτούνται σύμφωνα με τον ΕΣΔΕΚ  

Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία 3 

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου 2 

Βασικές Αρχές Λειτουργίας των Επιχειρήσεων 2 

Ενημέρωση για την εφαρμογή της Αρχής της μη Διάκρισης 1 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ 82 
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Γ .  Π Ο Ι Ο Ι  Μ Π Ο Ρ Ο Υ Ν  Ν Α  Υ Π Ο Β Α Λ Λ Ο Υ Ν  Α Ι Τ Η Σ Η  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, 

ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης, προερχόμενοι από το σύνολο των περιφερειών της χώρας.  

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

 Να είναι εργαζόμενοι1 του ιδιωτικού τομέα γενικά, ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου 

απασχόλησης  

Οι ως άνω θα πρέπει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους, να αποδεικνύεται ότι 

απασχολούνται: 

• Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή  

• Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η 

εποχική απασχόληση), ή  

• 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. 

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

τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού) και αυτών που εποπτεύονται 

από τη Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 

(Στατιστικές - ELSTAT (https://www.statistics.gr/) 

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

ωφελούμενοι ακόμα κι αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Επισημαίνεται ότι από τη συμμετοχή 

στη συγκεκριμένη Πρόσκληση αποκλείονται όσοι είναι άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής 

ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. 

Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των 

οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού. 

 
1 Εργαζόμενος θεωρείται το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες σε εργασιακή σχέση που υφίσταται: α) στο πλαίσιο σύμβασης 
εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο, β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση 
εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης 
των υπηρεσιών, γ) εφ’ όσον το ακαθάριστο εισόδημα των υπηρεσιών των εργαζομένων καταχωρείται στον Πίνακα 4 – ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. 

 

https://www.statistics.gr/
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Δ .  Ο Φ Ε Λ Η / Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ  Α Π Ο  Τ Η  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η  Κ Α Ι  Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο  

Τ Η Σ  Π Ρ Α Ξ Η Σ  

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/την ωφελούμενο/η όσο και η 

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

πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. 

✓ Θα αποκτήσουν πρόσθετες αναγνωρισμένες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις, οι οποίες 

θα ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας ώστε να διατηρηθούν και να ανελιχθούν 

σε αυτή. 

✓ 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.  

Κάθε καταρτιζόμενος:  

• έχει δυνατότητα απουσίας μέχρι ποσοστού 10% των συνολικών ωρών κατάρτισης. Ειδικά 

για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι 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 

καταρτιζόμενους, 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. Καταρτιζόμενοι που έχουν 

υπερβεί το ως άνω όριο απουσιών δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις 

πιστοποίησης, δε δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση 

παρακολούθησης, 

• είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει στη θεωρητική εξέταση πιστοποίησης  μετά την 

ολοκλήρωση της κατάρτισης. Η εξέταση θα επαναληφθεί μία φορά (επανεξέταση) σε 

περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής του κατά την πρώτη εξέταση. 
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Ε .  Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ  

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

• Να είναι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα όλων των κλάδων της 

Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

• Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού σχολείου για τους 

αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και 

έπειτα).  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η διαμόρφωση του πίνακα των αποτελεσμάτων (τόσο του προσωρινού όσο και του οριστικού 

πίνακα) με τους επιτυχόντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες, θα προκύψει βάσει της εφαρμογής 

των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης που περιγράφεται παρακάτω: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1 

Επαγγελματική εμπειρία 
ανεξαρτήτως κλάδου 

(Μέγιστος βαθμός: 60 
μονάδες) 

Άνω των 144 μηνών (12 έτη) 60 

Έως 144 μήνες 
(0,40 μονάδες ανά μήνα επαγγελματικής 

εμπειρίας) 
57,6 

2 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο 
(Μέγιστος βαθμός: 30 

μονάδες) 

Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης 30 

Πτυχίο Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(π.χ. ΙΕΚ) 

25 

Πτυχίο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Λύκειο) 

22 
 

3 

Δεξιότητες 
πληροφορικής 

(Μέγιστος βαθμός: 10 
μονάδες) 

Α) Πιστοποίηση από φορέα πιστοποίησης ή 
Β) Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής ή συναφούς 

με την Πληροφορική Τμήματος ΑΕΙ/ΤΕΙ ή 
Γ) Βεβαίωση πιστοποίησης πληροφορικής από 

το οικείο Πανεπιστήμιο 

10 

Χωρίς πιστοποίηση 0 

Συνολική βαθμολογία 100 

Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος είναι 100 μονάδες. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, στον πίνακα κατάταξης, θα προηγούνται οι ενδιαφερόμενοι που 

υπέβαλαν πρώτοι αίτηση με βάση τον ακριβή χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όπως αυτή 

αποδεικνύεται από τη χρονολογική σήμανση κατά την ηλεκτρονική υποβολή στη σχετική 

ιστοσελίδα. 
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Σ Τ .  Υ Π Ο Β Ο Λ Η  Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν  –  Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  –  

Π Α Ρ Α Λ Α Β Η  Κ Α Ι  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ  Π Λ Η Ρ Ο Τ Η Τ Α Σ  &  Ο Ρ Θ Ο Τ Η Τ Α Σ  Α Ι Τ Η Σ Η Σ  

 

Υποβολή αίτησης 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτησή τους 

ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://110.sate.gr/  Στην αίτησή τους έχουν δικαίωμα να 

επιλέξουν ένα ή δύο (2) εκπαιδευτικά αντικείμενα, ωστόσο θα μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο 

ένα από αυτά. Κάθε αίτηση λαμβάνει ένα μοναδικό αύξοντα αριθμό. 

Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα 

απαιτούμενα πεδία και να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα αντίστοιχα πεδία. Δεν 

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

αυτής. Η μη ορθή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνεπάγεται απόρριψή της. 

Ο/η αιτών/ούσα θα πρέπει να μεριμνήσει για την ορθότητα των στοιχείων που καταχωρεί 

ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα.  

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από τη 17/10/2022 και λήγει την 13/11/2022 και ώρα 

23:59:59 

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

1. Αντίγραφο Αστυνομικής   Ταυτότητας   (δύο   όψεων),   Διαβατηρίου   ή   άλλου Πιστοποιητικού 

ταυτοπροσωπίας. 

2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών τυπικής εκπαίδευσης (Απολυτήριο τουλάχιστον Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ κλπ, ΙΕΚ, ΑΕΙ ή ΤΕΙ, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 

διδακτορικός τίτλος σπουδών). Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στο 

εξωτερικό, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να υποβάλλει πιστοποιητικό αναγνώρισης από το 

ΔΟΑΤΑΠ περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Αντίστοιχα για τους τίτλους σπουδών Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης του εξωτερικού, υποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν πρόκειται για τίτλο τεχνικής και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης του Ο.Ε.Ε.Κ, ή του Ε.Ο.Π.Π. ή του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 

https://110.sate.gr/
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Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα. Τέλος για τους αποφοίτους 

Υποχρεωτικής εκπαίδευσης του εξωτερικού, βεβαίωση ισοτιμίας ή αντιστοιχίας και βεβαίωση 

για την αντιστοιχία βαθμού στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών 

και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

3. Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει o Α.Φ.Μ και η Δ.Ο.Υ. 

(πχ εκκαθαριστικό, καρτέλα μητρώου από https://www1.aade.gr/ )  

4. Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου 

Ασφαλισμένου (πχ Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης ή Έντυπο Ε3 ή Έντυπο Ε4) 

5. Αντίγραφο τίτλου πιστοποίησης πληροφορικής από φορέα πιστοποίησης ή Δίπλωμα 

Πολυτεχνικής Σχολής ή συναφούς με την Πληροφορική Τμήματος ΑΕΙ/ΤΕΙ ή Βεβαίωση 

πιστοποίησης πληροφορικής από το οικείο Πανεπιστήμιο σπουδών    

6. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από http://www.efka.gov.gr (στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu 

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ‐ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 

7. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο/η Αιτών/ούσα θα είναι κύριος δικαιούχος 

8. Αποδεικτικά Εργασιακής κατάστασης 

Για τους εργαζόμενους: 

• Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης ή Αποδεικτικό Μισθοδοσίας τελευταίου μήνα πριν την 

υποβολή της αίτησης ή Πίνακα Απασχόλησης προσωπικού Ε4 ή Αναγγελία πρόσληψης 

(Έντυπο Ε3). Τα έντυπα Ε3 και Ε4 δύναται να εκδίδονται στο https://employees.yeka.gr/ 

Εργαζόμενοι, που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας κατά την υποβολή της αίτησης  

υποβάλλουν μόνο το έντυπο της αναστολής εργασίας. 

Για τους εποχικά εργαζόμενους: 

Εάν, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, είναι εργαζόμενοι, εμπίπτουν στην 

περίπτωση των εργαζομένων και απαιτούνται τα ανωτέρω δικαιολογητικά. 

Εάν, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, είναι σε καθεστώς ανεργίας, αντίγραφο 

της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η κάρτα ανεργίας 

πρέπει να συνοδεύεται από 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 και από Βεβαίωση Εποχικότητας της επιχείρησης ή από 

https://www1.aade.gr/
http://www.efka.gov.gr/
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Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το 

ειδικό εποχικό βοήθημα είτε 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). Τα έντυπα Ε6 ή Ε7 εκδίδονται και στο 

https://employees.yeka.gr/ 

Σημειώνεται ότι 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). 

9. Υπεύθυνη Δήλωση προς τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ), ψηφιακά 

υπογεγραμμένη από το www.gov.gr ή θεωρημένη από Δημόσια αρχή, συμπληρώνοντας 

υποχρεωτικά τον ΑΦΜ και τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, στην οποία να δηλώνει ότι: 

I. Αποδέχεται το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα 

II. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος του Ιδιωτικού Τομέα της 

Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η στην 

επιχείρηση με επωνυμία «…………………….» και ΑΦΜ « ...................................» 

III. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα 

στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή. 

 

Τα δικαιολογητικά αναρτώνται σε ευκρινή σαρωμένα (Scan) των πρωτότυπων εγγράφων ή των 

ακριβών αντιγράφων τους, στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης. 

 

Επισημαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μεριμνήσει για την ορθότητα και την 

πληρότητα των δικαιολογητικών που θα αναρτήσει στο πληροφοριακό σύστημα. 

 

 

 

https://employees.yeka.gr/
http://www.gov.gr/
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Δικαιολογητικά κατά την είσοδο στο πρόγραμμα κατάρτισης 

Κατά την είσοδο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ο εργαζόμενος για την απόδειξη της εργασιακής του 

κατάστασης θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει: 

1. Πίνακα απασχόλησης προσωπικού (Ε4) ή Ε3 στην περίπτωση νεοπροσληφθέντων. Σε 

περίπτωση που το ωράριο του εργαζόμενου είναι κυλιόμενο, επισυνάπτεται και ο 

συμπληρωματικός πίνακας ωραρίου (το αργότερο έως και την πρώτη ημέρα έναρξης της 

κατάρτισης). 

2. Κατά την 1η ημέρα της κατάρτισης ο καταρτιζόμενος οφείλει να αναρτήσει ένα από τα 

παρακάτω αποδεικτικά: 

• Βεβαίωση εργοδότη που να αποδεικνύει ότι είναι εργαζόμενος κατά την 

ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης ή 

• Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα δηλώνει ότι είναι Εργαζόμενος σε εταιρεία του 

ιδιωτικού τομέα κατά τη πρώτη ημέρα της κατάρτισης και ότι δεσμεύεται να 

προσκομίσει Απόδειξη πληρωμής του μήνα έναρξης της κατάρτισης.  

Οι εργαζόμενοι σε αναστολή, προσκομίζουν μόνο τη σχετική βεβαίωση από την Εργάνη (εκδίδεται 

με χρήση κωδικών taxisnet στο link https://supportemployees.services.gov.gr/). 

Οι εποχικά εργαζόμενοι, σε περίπτωση που δεν εργάζονται κατά την έναρξη του εκπαιδευτικού 

προγράμματος, οφείλουν να προσκομίσουν, κάρτα ανεργίας σε ισχύ, αποδεικτικό ανεργίας κατά την 

1η ημέρα της κατάρτισης (εκδίδεται από το https://oaed.gr) που θα συνοδεύεται είτε από 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 (Τα έντυπα Ε6 

και Ε7 μπορούν να εκδοθούν από τον εργαζόμενο από το https://employees.yeka.gr/). 

Επιπροσθέτως, υποβάλλει Βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση ή αντίγραφο της 

‘ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ’, στην επιδότηση  από τον ΟΑΕΔ. 

3.  Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr ή θεωρημένη από 

Δημόσια αρχή (η οποία θα απευθύνεται στον ΣΑΤΕ), στην οποία να δηλώνει (επιλέξτε 

αναλόγως την περίπτωση):  

Α. Δεν συμμετέχω σε άλλη συγχρηματοδοτούμενη δράση / συγχρηματοδοτούμενο 

πρόγραμμα επαγγελματικής Κατάρτισης  

Ή  

https://employees.yeka.gr/
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Β. Συμμετέχω στο/στα κάτωθι πρόγραμμα / προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης:  

- Τίτλος έργου / προγράμματος & αντικείμενο Κατάρτισης: ............. και χρονικό διάστημα 

προγράμματος κατάρτισης (έναρξη - λήξη):…………… 

B.1. Βεβαιώνω ότι δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός από την εν λόγω δράση που 

συμμετέχω  

Β.2. Βεβαιώνω ότι δεν είναι κοινές οι ώρες παρακολούθησης των αντικειμένων κατάρτισης 

με την παρούσα Δράση  

Β.3. Βεβαιώνω ότι είναι διαφορετικό το αντικείμενο κατάρτισης της παρούσας δράσης 

 

Διαδικασία επιλογής ωφελούμενων 

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί έλεγχος πληρότητας και ορθότητας της αίτησης. Ο έλεγχος αυτός 

έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι 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.  

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου του Φακέλου της Αίτησης και δεδομένου ότι η Επιτροπή 

Επιλογής, όπως αυτή έχει οριστεί με απόφαση του ΔΣ του ΣΑΤΕ, δύναται, τηρώντας τις αρχές ίσης 

μεταχείρισης, της μη διάκρισης και της πλήρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας, να ζητήσει 

διευκρινήσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Μετά την επεξεργασία των στοιχείων των 

αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων η «Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων», 

καταρτίζει το Προσωρινό Μητρώο Ωφελουμένων. Το μητρώο αυτό περιλαμβάνει τους επιλεγέντες 

και τους επιλαχόντες σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης κάθε υποψηφίου ανά Περιφέρεια και για 

κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά και τους απορριφθέντες. Οι πίνακες με το Προσωρινό Μητρώο 

Ωφελουμένων αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ και κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να 

ενημερωθεί για το αν εντάσσεται στο μητρώο και για τη σειρά κατάταξής του/της χρησιμοποιώντας 

τον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που υπέβαλε ο/η υποψήφιος/α στο Πληροφοριακό 

Σύστημα Διαχείρισης των Αιτήσεων. 

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από της αναρτήσεως του πίνακα επιτυχόντων, 
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επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά κατηγορία περιφερειών. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-

mail στο sate.prosklisi110@gmail.com και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων που 

έχει ορισθεί από τον ΣΑΤΕ. Η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει πρώτον το εμπρόθεσμο και εν συνεχεία 

το βάσιμο των αντιρρήσεων, και εκδίδει σχετική απόφαση την οποία κοινοποιεί εγγράφως στον 

κάθε αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον αιτούντα και 

γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτηθεί, προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του 

αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων καλείται να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους. 

Μετά την εξέταση των τυχών αντιρρήσεων/ενστάσεων, η Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων 

προχωρά στην κατάρτιση του Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων. Ο πίνακας με το Οριστικό 

Μητρώο Ωφελουμένων αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ και κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να 

ενημερωθεί για το αν εντάσσεται στο μητρώο και για τη σειρά κατάταξής του/της χρησιμοποιώντας 

τον αριθμό πρωτοκόλλου. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, στον πίνακα κατάταξης, θα προηγούνται οι ενδιαφερόμενοι που 

υπέβαλαν πρώτοι αίτηση με βάση τον ακριβή χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όπως αυτή 

αποδεικνύεται από την χρονολογική σήμανση κατά την ηλεκτρονική υποβολή στη σχετική 

ιστοσελίδα. 

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ωφελουμένων θα αναρτηθούν στην σχετική 

ιστοσελίδα https://110.sate.gr/  

 

mailto:sate.prosklisi110@gmail.com
https://110.sate.gr/
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Ζ .  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Α  Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α  

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής παρέχει εξουσιοδότηση στον ΣΑΤΕ και τους συνεργάτες του 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 αξιολόγησή τους στο πλαίσιο 

της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

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 του ΣΑΤΕ 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.  
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Η .  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ  Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ  Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  

 

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από την 17η Οκτωβρίου 2022 και λήγει την 13η 

Νοεμβρίου 2022 και ώρα 23:59.  

 

Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις 

Αιτήσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν στο 

sate.prosklisi110@gmail.com 

 

Η υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο ΣΤ. Υποβολή Αιτήσεων – 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Παραλαβή και έλεγχος πληρότητας & ορθότητας αίτησης και 

πιστοποιούν τα όσα δηλώνει ο/η υποψήφιος/α στην αίτησή του/της, υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

στη διεύθυνση https://110.sate.gr/  

 

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, μέσω email κ.ά.). 

 

Για τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) 

 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος  

Γεώργιος Βλάχος 

mailto:sate.prosklisi110@gmail.com
https://110.sate.gr/

