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Θέμα: Ενημέρωση για καταβολή επιδόματος θεωρητικής κατάρτισης ωφελουμένων στο 

πλαίσιο της πράξης «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και 

Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες 

κλάδων αιχμής» 

 

Σε συνέχεια της με αρθ. Πρωτ. 2.1444/23-05-2022 ανακοίνωσης της Υπηρεσίας μας, σας 

ενημερώνουμε ότι οι φάκελοι δικαιολογητικών για την καταβολή του επιδόματος θεωρητικής 

κατάρτισης ωφελουμένων στο πλαίσιο της προαναφερθείσας πράξης εξετάζονται με βάση τον 

αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου που έλαβε κάθε τμήμα κατά την προσκόμιση 

αυτών στην Υπηρεσία μας από τον πάροχο κατάρτισης.   

Επιπλέον, στην ενότ 1.2.6 Γενικοί όροι της αρθ. 1/2020 Πρόσκλησης αναγράφεται: 

…XI. Οι υποψήφιοι και οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση 

για κάθε θέμα σχετικό με τη δράση μέσω της ιστοσελίδας αυτής (www.voucher.gov.gr), την 

οποία χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης. Η ΕΔ 

ΕΣΠΑ ΑπΚΟ δεν υποχρεούται να ενημερώνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. 

εγγράφως, κλπ) τους ενδιαφερόμενους. 

Καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πληθύνει τα τηλεφωνήματα και τα ηλεκτρονικά 

μηνύματα από ωφελούμενους και παρόχους προς την Υπηρεσία μας σχετικά με το χρόνο 

καταβολής του επιδόματος θεωρ. Κατάρτισης, σας διαβεβαιώνουμε ότι η Υπηρεσία μας δίνει 

απόλυτη προτεραιότητα στη διεκπεραίωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και τη 

συνακόλουθη πληρωμή εκάστου τμήματος.  



 

 

Αντιλαμβανόμαστε την αγωνία των ωφελουμένων αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για κάθε 

πληρωμή τμήματος υπάρχουν στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται και άλλωστε και εμείς, ως 

Υπηρεσία, δεχόμαστε συνεχείς ελέγχους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.  

Τα συνεχή τηλεφωνήματα και ηλεκτρονικά μηνύματα δυσχεραίνουν το έργο της υπηρεσίας και 

δημιουργούν περαιτέρω καθυστέρηση στην προαναφερθείσα διαδικασία ειδικότερα αν 

αναλογιστούμε ότι προέρχονται από έναν πληθυσμό άνω των 16.000 ωφελουμένων. 

Επιπλέον, παρακαλούμε τους παρόχους να προβούν σε έλεγχο των απουσιών των 

ωφελουμένων (για covid-19 αλλά και λοιπές) με βάση τα φυσικά παρουσιολόγια προκειμένου 

να διορθωθούν τυχόν αστοχίες ή παραλείψεις οι οποίες εν τέλει καθυστερούν το έργο της 

Υπηρεσίας. 

Παρακαλούμε τους ωφελούμενους και τους παρόχους να σεβαστούν τα ανωτέρω. 
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