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ΤΝΟΦΗ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

Η Γξάζε απεσθύνεηαι ζε αλέξγνπο λένπο ειηθίαο έσο 29 εηώλ εθ ησλ νπνίσλ: 

 15.000 ζα είλαη απόθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ /ΤΔΙ  

 20.000 ζα είλαη απόθνηηνη ππνρξεσηηθήο, δεπηεξνβάζκηαο θαη 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 

Τί  περιλαμβάνει:  

 Πξόγξακκα ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο 80 σξώλ ζε νξηδόληηεο θαη 

εμεηδηθεπκέλεο δεμηόηεηεο 

 Πξαθηηθή άζθεζε ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο 

δηάξθεηαο 500 σξώλ, ε νπνία δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο 5 κήλεο.  

 Υπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο θαζνδήγεζεο ησλ 

θαηαξηηδνκέλσλ από ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο, πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο, πνπ αθνξνύλ α) ζηε δηάγλσζε θαη θαηάιιειε ζύδεπμε 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ / δεμηνηήησλ ησλ θαηαξηηδνκέλσλ κε ηηο 

αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ, β) ζηε ηνπνζέηεζε, παξαθνινύζεζε θαη 

επνπηεία ηνπ θαηαξηηδόκελνπ από ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο ζηελ επηρείξεζε 

πξαθηηθήο άζθεζεο, κέζσ ηνπ επόπηε Πξαθηηθήο θαη γ) ζε επηπξόζζεηεο 

ππεξεζίεο γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ θαηαξηηδόκελνπ 

ζε ζύκβαζε εξγαζίαο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηελ επηρείξεζε πξαθηηθήο 

 

Διαδικαζία 

Η θαηάξηηζε ζα παξαζρεζεί από παξόρνπο θαηάξηηζεο πνπ ζα εθδειώζνπλ 

ελδηαθέξνλ θαη ζα εγγξαθνύλ ζην «Μεηξών Παξόρσλ» ηεο πξόζθιεζεο. Κάζε 

πάξνρνο θαηάξηηζεο πνπ έρεη εγγξαθεί ζην Μεηξών Παξόρσλ, κε απνθιεηζηηθή 

ηνπ επζύλε επηκειείηαη ηε ζύλδεζε (link) ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ, ηελ νπνία έρεη 

δειώζεη ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηε δξάζε, κε ηελ εηδηθή ηζηνζειίδα  

http://www.voucher.gov.gr, ώζηε λα είλαη δηαζέζηκεο, κέζσ απηήο ινηπέο 

πιεξνθνξίεο θαη ελεκέξσζε πξνο ηνπο σθεινπκέλνπο. 

 

Κάζε άλεξγνο πνπ ζα εθδειώζεη ελδηαθέξνλ, εθ’ όζνλ επηιεγεί βάζεη ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ, ζα εγγξαθεί ζε «Μεηξών Ωθεινπκέλσλ» θαη ζα 

δηθαηνύηαη ηελ «Δπηηαγή Δηζόδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο», ε νπνία ζα ηνπ δώζεη ηε 

δπλαηόηεηα λα ιάβεη ππεξεζίεο ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

(ζεσξία θαη πξαθηηθή). 

http://www.voucher.gov.gr,/
http://www.voucher.gov.gr,/
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Τν θπζηθό αληηθείκελν ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο (ζεσξία θαη πξαθηηθή) ζα 

πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηηο 30/09/2014. 

 

Υποβολή αιηήζεων 

Η πποθεζμία ςποβολήρ αιηήζεων από ανέπγοςρ ξεκινά ζηιρ 15/04/2013 και 

λήγει ζηιρ 20/05/2013 ζηιρ 24.00. 

 

Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ σθεινπκέλσλ θαη ησλ Παξόρσλ θαζώο 

θαη ε ελεκέξσζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο 

εηδηθήο ηζηνζειίδαο www.voucher.gov.gr.  

 

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

 

Α.ΧΦΕΛΟΤΜΕΝΟΙ – ΑΝΕΡΓΟΙ 

 

Πνηνη έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο; 

Άνεργοι νέοι νη νπνίνη πιεξνύλ ηηο θάησζη πξνϋπνζέζεηο: 

 

α. Απόθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ/ ΤΕΙ  

 Να είλαη θάηνρνη πηπρίνπ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο ή ηνπ 

εμσηεξηθνύ αλαγλσξηζκέλν από ην ΓΟΑΤΑΠ ή βεβαίσζεο πεξί 

αλαγλσξηζκέλσλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ, πηπρηνύρσλ ηππηθήο 

αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, από ην ΣΑΔΙ ή ην ΣΑΔΠ, ζύκθσλα κε ηελ 

ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 Να έρνπλ γελλεζεί από 1.1.1983 θαη έπεηηα 

 Να είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξώα Αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ, αλεμαξηήησο αλ 

ιακβάλνπλ επίδνκα αλεξγίαο ή όρη. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο, επίζεο, έρνπλ θαη όζνη πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ( i) θαη (ii) 

παξαπάλσ θαη νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζε Δπαγγεικαηηθά Δπηκειεηήξηα/ Δλώζεηο. 

  

β Απόθνηηνη ππνρξεσηηθήο, δεπηεξνβάζκηαο θαη κεηαδεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

  Να έρνπλ γελλεζεί από ην 1.1.1983 κέρξη θαη 31.12.1995 

 Να είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξώα Αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ, αλεμαξηήησο αλ 

ιακβάλνπλ επίδνκα αλεξγίαο ή όρη. 

  

Μπνξώ λα ππνβάιισ δπν αηηήζεηο ζπκκεηνρήο; 

Δίλαη δπλαηή ε ππνβνιή μόνο μιας αίηηζης ζπκκεηνρήο ζε μια μόνο Γηνηθεηηθή 

Πεξηθέξεηα, αλεμαξηήησο ηνπ ηόπνπ δηακνλήο. 

 

Πνηέο είλαη νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ; 

Η ππνβνιή αηηήζεσλ είλαη δπλαηή από 15/4/2013 έσο 20/5/2013 ζηηο  24.00 

 

Τη είλαη ν ΚΑΥΑΣ; 

 Δίλαη ν Κσδηθόο Αξηζκόο Υπνβνιήο Αίηεζεο Σπκκεηνρήο» (ΚΑΥΑΣ ), 

ρνξεγείηαη απηόκαηα από ην κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα θαη απνηειεί ην απνδεηθηηθό γηα 

ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο. Δίλαη κνλαδηθόο ζε θάζε αίηεζε θαη  
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ρξεζηκνπνηείηαη αληί γηα ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ αηηνύληνο ζε όια ηα έγγξαθα 

(Μεηξώα, πίλαθεο θ.ά.) πνπ δεκνζηεύνληαη ζην πιαίζην ηεο πξόζθιεζεο. 

 

Μαδί κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ππνβάισ θαη ηα δηθαηνινγεηηθά 

κνπ; 

Όρη, ε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά από ηε δηαδηθαζία 

κνξηνδόηεζεο θη εθόζνλ ν άλεξγνο ζπκπεξηιεθζεί ζην Μεηξών. 

 

Πνπ ζα ππνβάισ ηα δηθαηνινγεηηθά κνπ; 

Η ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο πνπ 

ζα επηιέμεη ν ίδηνο ν άλεξγνο από ην Μεηξών ησλ παξόρσλ θαη ζα ην βξεη ζηελ 

εηδηθή ηζηνζειίδα (http://www.voucher.gov.gr) 

 

Είκαη απόθνηηνο παλεπηζηεκίνπ, πνηά είλαη ηα θξηηήξηα κνξηνδόηεζεο; 

 Έηνο θηήζεο ηνπ πηπρίνπ. 

 Δηήζην θνξνινγεηέν εηζόδεκα αηνκηθό ή νηθνγελεηαθό (νηθ. έηνο 2012)  

 Βαζκόο πηπρίνπ 

 Ύπαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ 

 Ύπαξμε πηζηνπνηεηηθνύ θαιήο γλώζεο μέλεο γιώζζαο  

 

Τη πηζηνπνηεηηθό πξέπεη λα πξνζθνκίζσ γηα ηελ απόδεημε θαιήο γλώζεο 

μέλεο γιώζζαο; 

Τα πηζηνπνηεηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο θαιήο γλώζεο μέλεο γιώζζαο, αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα ηεο πξόζθιεζεο. 

 

Έρσ ζπνπδάζεη θη έρσ απνθηήζεη ην πηπρίν κνπ ζηελ Αγγιία, απαηηείηαη λα 

πξνζθνκίζσ πηζηνπνηεηηθό γηα ηελ απόδεημε μέλεο γιώζζαο; 

Γελ απαηηείηαη ε απόδεημε ηεο γλώζεο ηεο μέλεο γιώζζαο, εάλ ν επηθαινύκελνο 

ηίηινο ζπνπδώλ έρεη απνθηεζεί ζην εμσηεξηθό, όπνπ ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηελ 

ίδηα γιώζζα. 

 

Έρσ ην ADVANCED γηα ηελ γλώζε Αγγιηθώλ, είλαη απνδεθηό; 

Ναη, είλαη απηνλόεην όηη ηίηινη ζπνπδώλ γλώζεο μέλεο γιώζζαο ςπεπκείμενος 

επιπέδος απνδεηθλύνπλ θαη ηε γλώζε θαηώηεξνπ (δεηνύκελνπ) επηπέδνπ ηεο μέλεο 

γιώζζαο 

 

http://www.voucher.gov.gr/
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Είκαη απόθνηηνο ππνρξεσηηθήο, δεπηεξνβάζκηαο θαη κεηαδεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, πνηα είλαη ηα θξηηήξηα κνξηνδόηεζεο; 

 

 Ηιηθία ππνςεθίνπ. 

 Γηάξθεηα ζπλερόκελεο αλεξγίαο. 

 Δηήζην θνξνινγεηέν εηζόδεκα αηνκηθό ή νηθνγελεηαθό (νηθ. έηνο 2012).  

 

Τη γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο; 

Πξνεγνύληαη νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ζπγθεληξώζεη πεξηζζόηεξα κόξηα ζην πξώην 

θξηηήξην θαη αλ απηά ζπκπίπηνπλ, ζην δεύηεξν θξηηήξην θαη ζηα επόκελα θαηά ηε 

ζεηξά θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη ζην θεθαιαίν 2.3 ηεο πξόζθιεζεο, αλάινγα κε ηελ 

θαηεγνξία ηνπ αλέξγνπ. Αλ θαη πάιη παξνπζηάδεηαη ηζνβαζκία, πξνεγείηαη ν 

ππνςήθηνο, πνπ έρεη ππνβάιεη ελσξίηεξα ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.  

 

Πσο ζα κάζσ αλ ε αίηεζή κνπ έρεη γίλεη απνδεθηή; 

Όζνη έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε ζπκκεηνρήο ελεκεξώλνληαη γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ή κε 

ζην Μεηξών Ωθεινπκέλσλ κε δηθή ηνπο θξνληίδα θαη επηκέιεηα παξαθνινπζώληαο 

ηελ εηδηθή ηζηνζειίδα http://www.voucher.gov.gr 

 

Μέρξη πόηε κπνξώ λα ελεξγνπνηήζσ ην voucher; 

Η ελεξγνπνίεζε ηνπ voucher κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη 31/10/2013, κε ηε 

ζύλαςε ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ σθεινύκελνπ-αλέξγνπ, ηνπ παξόρνπ θαηάξηηζεο 

θαη ηεο επηρείξεζεο γηα πξαθηηθή άζθεζε. 

 

Πόηε μεθηλά ην πξόγξακκα θαηάξηηζεο; 

Από ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο επηηαγήο θαη γηα δηάζηεκα έσο ελελήληα (90) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ν πάξνρνο θαηάξηηζεο νθείιεη λα ππνβάιεη Γήισζε 

Έλαξμεο Τκήκαηνο/Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο, κε ζπκκεηέρνληα ηνλ σθεινύκελν. 

 

Μπνξώ λα ππνγξάςσ ζύκβαζε κε δπν παξόρνπο; 

Όρη, ν θάζε πάξνρνο κέζσ ηνπ κεραλνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ειέγρεη 

εάλ ην voucher είλαη ζε ηζρύ  θαη εάλ έρεη ππνγξάςεη ζύκβαζε κε άιιν πάξνρν.  

 

Σε πνηα πεξίπησζε κπνξεί λα αθπξσζεί  ε επηηαγή εηζόδνπ; 

 Δάλ ν σθεινύκελνο δελ ηελ ελεξγνπνηήζεη κέρξη 31/10/2013.  

http://www.voucher.gov.gr/
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 Δάλ από ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ππνβάιεη ν σθεινύκελνο ζηνλ πάξνρν 

θαηάξηηζεο, δηαπηζησζεί όηη δελ ηεθκεξηώλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ έρεη 

δειώζεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δξάζε.  

 Δάλ ν σθεινύκελνο ππεξβεί ην επηηξεπόκελν όξην απνπζηώλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, 

δειαδή ηηο 8 ώξεο. 

 

Πόηε ζα θαηαβιεζεί ην επίδνκα; 

Τν επίδνκα ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαηαβάιιεηαη εθόζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε 

ζεσξία θαη έρεη ζπκπιεξσζεί έλαο κήλαο πξαθηηθήο άζθεζεο.  

Αληίζηνηρα, ην επίδνκα πξαθηηθήο άζθεζεο θαηαβάιιεηαη κεηά από ηελ  

νινθιήξσζε ηεο άζθεζεο.  

 

Από πνύ ζα πάξσ πιεξνθνξίεο γηα ην πξόγξακκα θαηάξηηζεο; 

Από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ παξόρνπ θαηάξηηζεο, ηελ νπνία έρεη δειώζεη ζην Μεηξών 

παξόρσλ θαη κέζσ απηήο  νθείιεη λα παξάζρεη ελεκέξσζε ζηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο γηα ηα παξαθάησ: 

 Πξνζθεξόκελα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

 Αλαιπηηθό εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα αλά ζεκαηηθό αληηθείκελν  

 Δπηζηνιή πξόζεζεο ζπλεξγαζίαο γηα θάζε επηρείξεζε κε ηελ νπνία ζα 

ζπλεξγαζηεί ν πάξνρνο θαηάξηηζεο αλά Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα θαη 

πεξηθεξεηαθή ελόηεηα, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ 

ζηνηρεία: 

o επσλπκία ηεο επηρείξεζεο  

o ζπλνπηηθή αλαθνξά ηνπ αληηθεηκέλνπ δξαζηεξηόηεηαο ηεο  

o ν ρώξνο όπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξαθηηθή άζθεζε (έδξα, 

ππνθαηάζηεκα θιπ), θαζώο θαη ε ηαρπδξνκηθή ηνπ δηεύζπλζε 

o ν αξηζκόο ησλ ζέζεσλ πξαθηηθήο πνπ θάζε επηρείξεζε πξνζθέξεη 

αλά πάξνρν θαηάξηηζεο, ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ 

απαζρνιεί ε επηρείξεζε 

o ε πξόζεζή ηεο λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν πάξνρν ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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Β. ΠΑΡΟΥΟΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

 

Έλα εξγαζηήξην Ειεπζέξσλ Σπνπδώλ, κπνξεί λα είλαη πάξνρνο ζην 

πξόγξακκα; 

Ναη, κπνξεί σο Κέληξν Γηα βίνπ κάζεζεο επηπέδνπ 1, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε 

δνκή όπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηάξηηζε, ζα εμαζθαιίδεη πξνζβαζηκόηεηα ζε 

ΑΜΔΑ, ζύκθσλα κε ην ζεζκηθό πιαίζην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξόζθιεζε. 

 

Πνηεο επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ ζην πξόγξακκα γηα ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε ησλ θαηαξηηδνκέλσλ;  

Οη επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, ζηηο νπνίεο δελ ζπκκεηέρεη έκκεζα ή άκεζα ην 

Διιεληθό Γεκόζην θαη νη νπνίεο γηα ηελ πξόζιεςε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο δελ 

ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1994 (ΑΣΔΠ), όπσο ηζρύεη ζήκεξα. Σηηο 

παξαπάλσ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη επηρεηξήζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ, νη 

νπνίεο είλαη κέιε ηνπ ΣΔΤΔ (Σπλδεζκνο Διιεληθώλ Τνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ) 

γηαηί ζα ππάξμεη άιιε πξόζθιεζε. 

 

Πόηε μεθηλά έλα πξόγξακκα θαηάξηηζεο; 

Ο πάξνρνο θαηάξηηζεο ππνρξενύηαη, κέζα ζε πξνζεζκία ελελήληα (90) ημεπών από 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε σθεινύκελν, λα πξνβεί ζε Γήισζε Έλαξμεο 

Τκήκαηνο Καηάξηηζεο. 

 

Τη γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο πάξνρνο δελ μεθηλήζεη ζην δηάζηεκα 

ησλ 90 εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ην πξόγξακκα; 

Η ζύκβαζε ιύεηαη απηνδηθαίσο θαη ν θαηαξηηδόκελνο έρεη δηθαίσκα ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα λα ζπλάςεη λέα ζύκβαζε κε άιινλ πάξνρν θαηάξηηζεο ηεο επηινγήο ηνπ, 

εθόζνλ ε επηηαγή ηνπ είλαη ζε ηζρύ. 

 

Υπάξρεη θάπνηνο πεξηνξηζκόο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πξαθηηθήο; 

Γελ πξέπεη λα απνιύζνπλ πξνζσπηθό από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

ηξηκεξνύο ζύκβαζεο θαη γηα όιν ην δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε πξαθηηθή άζθεζε.  

 

Μπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κηα επηρείξεζε πξαθηηθήο; 

Ναη, αιιά κόλν ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο: 

α) εάλ παύζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο, β) ππαρζεί ζην άξζξν 99 ηνπ  πησρεπηηθνύ 

θώδηθα, γ)  επέιζεη αιιαγή ηνπ ηόπνπ εγθαηάζηαζεο ηεο, δ) ζπγρσλεπζεί ή 

εμαγνξαζηεί από άιιε επηρείξεζε , ε)  ηεζεί ζε αδξάλεηα, ζη) ιόγνη αλσηέξαο βίαο. 
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Πόηε κπνξεί λα μεθηλήζεη ε πξαθηηθή άζθεζε; 

Η πξαθηηθή άζθεζε ζηηο επηρεηξήζεηο, ζε έλα ηκήκα θαηάξηηζεο, κπνξεί λα μεθηλά 

ηαπηόρξνλα ή ζηαδηαθά κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα δέθα (10) εκεξώλ, από ην 

πέξαο ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο. 

 

Σε πνηεο πεξηπηώζεηο δηαγξάθεηαη έλα πάξνρνο θαηάξηηζεο από ην Μεηξών 

παξόρσλ; 

Σε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ηνπ παξόρνπ θαηάξηηζεο κε ηνπο όξνπο ηεο 

πξόζθιεζεο, ε ΔΥΔ/ΔΚΤ δύλαηαη λα πξνβεί ζε θπξώζεηο πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ θαη ζηε δηαγξαθή απηνύ από ην νηθείν Μεηξών. 

 

 

 


