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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο παρών Οδηγός υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κατάρτιση ανέργων 

σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας» συντάχθηκε 

από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α.) με σκοπό την υποστήριξη των δυνητικά δικαιούχων της με αριθμ. πρωτ 

1030/15.07.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία είναι αναρτημένη στην 

ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr. 

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της 

Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).   

Σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης ανέργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ-ΤΕ Nοσηλευτών, ΠΕ 

Οικονομικού(οικονομολόγοι), ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής, και 

ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Ραδιολόγων-Ακτινολόγων, Διοίκησης μονάδων Υγείας και 

Μαιευτικής σε θέματα μεταρρυθμίσεων για την υγεία και το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 

Υγείας. 

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα 

περιλαμβάνει: 

 Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών 

 Πρακτική άσκηση σε Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν 

θα υπερβαίνει τους 7 μήνες. 

 Υπηρεσίες υποστήριξης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και 

κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και 

κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων 

με τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας, β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και 

εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στον τόπο της πρακτικής 

άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής.  

Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και 

θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας. 

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και 

της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο 

Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία 

θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης (θεωρία και πρακτική). 

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος δημοσιεύεται με την ανάρτησή της στον ιστότοπο της 

εφαρμογής του έργου (ειδική ιστοσελίδα), www.voucher.gov.gr και στους ιστότοπους του 

Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.gr  και www.ygeia-pronoia.gr 

 

 

http://www.voucher.gov.gr/
http://www.voucher.gov.gr/
http://www.moh.gov.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/
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2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ 

Η εγγραφή των δικαιούχων στη δράση «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για 

το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας» πραγματοποιείται είτε από τους Ωφελούμενους 

είτε από Παρόχους Κατάρτισης σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στη με αριθμ. 

1030/15.07.2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά τη Τρίτη 22/07/2014 και ώρα 12.00 και λήγει τη 

Δευτέρα 28/07/2014 και ώρα 24.00.  

Η υποβολή γίνεται μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr  

τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».  

Η επιλογή τους και η εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει 

των παρακάτω κριτηρίων (Πίνακας 1.): 

1. Βαθμός πτυχίου 

2. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ. έτος 2013)  

3. Έτος κτήσης πτυχίου  

4. Χρόνος παραμονής στην ανεργία (κάρτα ΟΑΕΔ) 

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο αυτής της κατηγορίας είναι 

τα 100  μόρια, η βαρύτητα των οποίων ανά κριτήριο αναλύεται παρακάτω. 

 

Πίνακας  1. Κριτήρια μοριοδότησης της με αριθμ. 1030/15.07.2014 πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

Α/

Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1 
Βαθμός πτυχίου 
(Μέγιστος βαθμός: 30 

μόρια) 

Από 8.50 και άνω (Άριστα) 30 

Από 6.50 έως 8,49 (Λίαν καλώς) 20 

Χαμηλότερος ή ίσος με 6.49 (Καλώς) 10 

2 

Ετήσιο φορολογητέο 
Εισόδημα ατομικό (οικ. 
Έτος 2013) 
(Μέγιστος βαθμός: 30 
μόρια) 

Έως 8.000€  30 

Από 8001€ - έως 12.000 € 20 

Από 12.001€ - έως 15.000 € 10 

Από 15.001€ και άνω 0 

3 
Έτος κτήσης του πτυχίου 
(Μέγιστος βαθμός: 30 

μόρια) 

Από το έτος 2011 και μετά 30 

Πριν από το έτος 2011 20 

4 

Χρόνος Παραμονής στην 
ανεργία (κάρτα ΟΑΕΔ) 

(Μέγιστος βαθμός: 10 
μόρια) 

Στις 28/07/2014 να έχει 
συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον 
ακέραιους 12 μήνες 

10 

Στις 28/07/2014 να έχει λιγότερο 
από 12 μήνες 

7 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
(Μέγιστη       

βαθμολογία:100 μόρια) 

 

http://www.voucher.gov.gr/
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ΣΥΣΤΑΣΗ: 

ΜΗΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΕΑΝ ΠΡΩΤΑ                      

ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ 1030/15.07.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                  

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.  

ΠΡΩΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΑΣ 

ΑΦΟΡΟΥΝ  

 

 

Η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής δυνητικά Ωφελούμενου περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα 

και πεδία εισαγωγής στοιχείων.  

Κάθε πεδίο της αίτησης συμπληρώνεται έχοντας υπόψη τα κάτωθι: 

 

Είδος θέσης πρακτικής άσκησης  

ΠΕ-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
 

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (OIKONOMOΛOΓOI) 
 

ΠΕ-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

(όλοι οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ )  

ΠΕ-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
 

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ 
 

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 
  

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ!!!   

Το είδος της πρακτικής άσκησης επιλέγεται στο 
πρώτο βήμα, επιλέγοντας μια από τις ομάδες 

ωφελουμένων και στη συνέχεια ακολουθεί η 
υποβολή της αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι 
κάθε ειδικότητα έχει τη δική της φόρμα.  

Επιλέξτε από το πεδίο “Ομάδα Ωφελουμένων” στο 

http://www.voucher.gov.gr μια από τις οκτώ 

επιλογές, ανάλογα με την επαγγελματική 

κατηγορία σας και την εν ισχύ άδεια άσκησης 
επαγγέλματος (αν απαιτείται από την κατηγορία 
σας). 

Μην επιλέγετε ειδικότητα, η οποία δεν 
αντιστοιχίζεται με τον τίτλο σπουδών σας και δεν 
αντιστοιχεί σε διατιθέμενη από την με αρ. πρωτ. 

1030/15.07.2014 Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, θέση πρακτικής άσκησης στον νομό 
της επιλογής σας (σελ 17-22 της Πρόσκλησης). 

Διευκρίνιση: 
Αιτούντες πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ειδικότητα που 
δεν αντιστοιχεί στις άλλες διατιθέμενες από την 
Πρόσκληση θέσεις, μπορούν να επιλέξουν θέση ΠΕ-

ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού  

http://www.voucher.gov.gr/
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Αίτηση Συμμετοχής 
 

Συμπληρώνεται και υποβάλλεται σε 

ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην 

ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr  

τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 

Η υποβολή της αίτησης θα πρέπει να γίνει σε Η/Υ 
συνδεδεμένο με εκτυπωτή, ώστε μετά την 

υποβολή της αίτησης να την εκτυπώσετε και να την 
διαφυλάξετε.  

Το αποδεικτικό της αίτησης συμμετοχής αποτελεί ένα 
από τα κύρια έντυπα του φακέλου δικαιολογητικών 
του Ωφελούμενου και διαβιβάζεται στον πάροχο μαζί 
με τα λοιπά δικαιολογητικά σύμφωνα με το κεφάλαιο 
5.3.1 της με αρ. πρωτ. 1030/15.07.2014 

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Διαφυλάξτε την αίτηση και το αποδεικτικό της 
υποβολής της αίτησης, το οποίο αναγράφει τον 
«Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης 
Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ)», καθώς και την ακριβή 
ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός 

ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, 

χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό 
σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το 
αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί 
για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα 
έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται 
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης. 

Όνομα - Επώνυμο 

Όνομα Πατρός, Όνομα Μητρός 

Ημερομηνία γέννησης, Τόπος γέννησης 

Καταχωρούνται όπως αναγράφονται στο δελτίο 
αστυνομικής ταυτότητας ή στο διαβατήριο ή σε όποιο 
άλλο νόμιμο έγγραφο 

Τόπος και Δ/νση κατοικίας 
Καταχωρούνται τα στοιχεία της πραγματικής σας 

διαμονής. 

Αριθμός Δ.Τ. ή Αριθ. Διαβατηρίου  

Γράψτε τον αριθμό: 
α) του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας για τους 

Έλληνες πολίτες, β) του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 

Ομογενούς για τους Ομογενείς, γ) του διαβατηρίου 
(εν ισχύ) για τους πολίτες κρατών-Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) του εγγράφου άδειας 
διαμονής για τους πολίτες χωρών που ανήκουν στον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή τους αλλοδαπούς 
που διαμένουν στην Ελλάδα 

Προσοχή για αναγραμματισμούς!  

Δε θα γίνουν διορθώσεις. Δεν υπάρχει φόρμα 
επανυποβολής. 

ΑΦΜ 

Συμπλήρωση των 9 ψηφίων. 

Προσοχή για αναγραμματισμούς!  

Δε θα γίνουν διορθώσεις. Δεν υπάρχει φόρμα 
επανυποβολής. 

http://www.voucher.gov.gr/
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ΑΜΚΑ 

Συμπλήρωση και των 11 ψηφίων.  

Προσοχή για αναγραμματισμούς!  

Δε θα γίνουν διορθώσεις. Δεν υπάρχει φόρμα 

επανυποβολής. 

Προσκομίζεται (όταν ζητηθεί στους ελέγχους) 
οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να 
προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). 

Ετήσιο φορολογητέο Εισόδημα ατομικό (οικ. Έτος 

2013)  

Μέχρι 8.000€   

Από 8001€ - έως 12.000 €  

Από 12.001€ - έως 15.000 €  

Από 15.001€ και άνω  
 

Ο αιτών (δυνητικά Ωφελούμενος) επιλέγει μια 
επιλογή από τις τέσσερις. 

Προσκομίζεται (όταν ζητηθεί στους ελέγχους) 

Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικ. 
Έτους 2013 (χρήση 2012).  

Σε περίπτωση κοινής δήλωσης συζύγων 
ελέγχεται το ατομικό εισόδημα του ανέργου. 

Σε περίπτωση προστατευόμενου μέλους, 
συμπληρώνεται το πεδίο που αντιστοιχεί στο ατομικό 

φορολογητέο εισόδημα και προσκομίζεται, όταν 
ζητηθεί, η φορολογική δήλωση των γονέων οικ. 
Έτους 2013 στην οποία να αναγράφεται σαφώς ότι ο 
Ωφελούμενος είναι προστατευόμενο μέλος. 

Αριθμός Δελτίου ανεργίας  

 

Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης δελτίου 

ανεργίας 

Καταχωρείται ο Αριθμός δελτίου ανεργίας της 

τελευταίας σε ισχύ κάρτας, καθώς και η ημερομηνία 

της τελευταίας ανανέωσης του δελτίου ανεργίας. 

Προσοχή για αναγραμματισμούς! 

Ο χρόνος παραμονής στην ανεργία και η ισχύ της 
κάρτας θα ελεγχθούν: 

Στις 28/07/2014 να έχει συμπληρώσει 

κατ’ ελάχιστον ακέραιους 12 μήνες 

 

Στις 28/07/2014 να έχει λιγότερο από 12 
μήνες 

 

 

Τίτλος πτυχίου (ή διπλώματος) από Ίδρυμα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας ή 

ισοδύναμου Ιδρύματος του εξωτερικού  

Γράψτε τον τίτλο σπουδών σας όπως αναγράφεται 
στο πτυχίο σας. 

Έτος κτήσης πτυχίου  

Από 1.1.2011 και μετά  

Πριν από το έτος 2011  
 

Ο αιτών (δυνητικά Ωφελούμενος) επιλέγει μια 
επιλογή από τις δύο. 

Προσκομίζεται (όταν ζητηθεί στους ελέγχους) ο 
Τίτλος πτυχίου (ή διπλώματος) από Ίδρυμα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας ή ισοδύναμου 

Ιδρύματος του εξωτερικού 

Η ισοδυναμία θα ελεγχθεί. 



 
 
 
 

 

Με τη συγχρηματοδότηση 
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Βαθμός πτυχίου  

Από 8.50 και άνω (Άριστα)  

Από 6.50 έως 8,49 (Λίαν καλώς)  

Χαμηλότερος ή ίσος με 6.49 (Καλώς)  
 

Ο αιτών (δυνητικά Ωφελούμενος) επιλέγει μια 

επιλογή από τις δύο. 

Προσκομίζεται (όταν ζητηθεί στους ελέγχους) ο 
Τίτλος πτυχίου (ή διπλώματος) από Ίδρυμα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας ή ισοδύναμου 

Ιδρύματος του εξωτερικού 

Η ισοδυναμία θα ελεγχθεί. 

Τόπος κατάρτισης (Περιφέρεια και Νομός) 

Κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλλει 

αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική 
Περιφέρεια και σε ένα μόνο Νομό που επιλέγει, 
ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του. 

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού/Τράπεζα  

Αριθμός μητρώου ΙΚΑ 
Προαιρετικά πεδία προς συμπλήρωση 

Σταθερό τηλέφωνο 

Κινητό τηλέφωνο 
Συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία, ώστε να είναι 

δυνατή η επικοινωνία μαζί σας.  

 

 

3. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΥΑΣ 

H ανάκτηση του ΚΑΥΑΣ γίνεται με την εκ νέου υποβολή της αίτησης συμμετοχής. Στην περίπτωση 
αυτή δεν λαμβάνει καινούριο ΚΑΥΑΣ αλλά διατηρεί το παλιό.  

 

4. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ  

Αλλαγές σε στοιχεία που αποτελούν κριτήρια μοριοδότησης, καθώς και στην διοικητική 
περιφέρεια και λοιπά στοιχεία της αίτησης, που έχουν δηλωθεί, δεν επιτρέπονται.  

Επιπλέον, διαδικασία υποβολής φόρμας διορθώσεων στοιχείων δεν προβλέπεται.  

Γι αυτό, πριν υποβάλλετε οριστικά (ΠΕΔΙΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ) την αίτηση συμμετοχής σας, ΕΠΑΝΕΛΕΓΞΤΕ 
ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κλπ) για τυχόν 
λανθασμένες καταχωρήσεις, αναγραμματισμούς κλπ.  

Εφιστούμε την προσοχή σας: Ο ενδιαφερόμενος (δυνητικά Ωφελούμενος) να μην αναθέτει σε 

άλλους τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής του, χωρίς αυτός να είναι παρών 

για να εξετάζει την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνονται.   

Η Αίτηση Συμμετοχής υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Η μη επαλήθευση των δηλωθέντων 

στοιχείων επισύρει τη διαγραφή αυτόματα από το Μητρώο Ωφελουμένων. 
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5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  

H ενημέρωση των ενδιαφερομένων που θα συμμετέχουν στη Δράση, παρέχεται καθ' όλη τη διάρκεια 
της, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr.  

Σε κάθε ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα  http://www.voucher.gov.gr  και 

αφορά ωφελούμενο (πχ πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων) ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ 
ΜΟΝΟ ο κωδικός αριθμός ΚΑΥΑΣ της αίτησης συμμετοχής. 

Η συμμόρφωση με τις οδηγίες που θα καταχωρούνται στην ειδική ιστοσελίδα είναι υποχρεωτική. 

Σημειώνεται ότι μετά την αξιολόγηση, για τις ανάγκες του Προγράμματος θα συγκροτηθεί και θα 
τηρείται Μητρώο Ωφελουμένων βάσει του Νόμου 2472/97. Κάθε υποκείμενο δεδομένο έχει δικαίωμα 
ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν 
2472/97. 

http://www.voucher.gov.gr/
http://www.voucher.gov.gr/

