ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
Έργο Παροχής Ευκαιριών σε Νέους αποφοίτους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής
και Πολιτικής Μηχανικής, μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον περί
ΕTEK Νόμο, πρακτικής εξάσκησης
1. Στόχος του Έργου
Σκοπός του Έργου είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα
διευκολύνουν την προσπάθεια των νέων αποφοίτων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής
Μηχανικής για πραγματοποίηση της εξάσκησης που προβλέπεται από τον περί ΕΤΕΚ
Νόμο, με απώτερο στόχο την εγγραφή τους στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ.
2. Επωφελούμενοι
Στο Έργο μπορούν να ενταχθούν νέοι απόφοιτοι Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής
Μηχανικής οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη τους στο
Έργο πληρούν (σωρευτικά) τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
(α) έχουν υποβάλει αίτηση στο ΕΤΕΚ προκειμένου να τύχουν αναγνώρισης τα
ακαδημαϊκά τους προσόντα στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής ή Πολιτικής Μηχανικής
Νοείται πως, πριν από την ένταξη του στο Έργο, τα ακαδημαϊκά προσόντα του αιτητή
θα πρέπει να έχουν τύχει έγκρισης βάσει της καθορισμένης διαδικασίας
(β) δεν έχουν συμπληρώσει το 30 ο έτος της ηλικίας τους
(γ) βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης
(δ) είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης (ΔΥΑ).
(ε) διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία
περιοχές για τουλάχιστον 5 χρόνια
(στ) δεν έχουν με οποιοδήποτε τρόπο ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του περί ΕΤΕΚ
νόμου σε ότι αφορά την απαιτούμενη εξάσκηση
3. Συμμετέχουσες επιχειρήσεις/ οργανισμοί
Οι πτυχιούχοι Αρχιτέκτονες και Πολιτικοί Μηχανικοί μπορούν να επιλέξουν ή να
επιλεγούν για σκοπούς υλοποίησης της 12μηνης εξάσκησης τους, από επιχειρήσεις ή
οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα περιλαμβανομένων των
αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίες πληρούν συγκεκριμένα σωρευτικά
χαρακτηριστικά τα οποία παρατίθενται πιο κάτω:
(α) ασκούν δραστηριότητες σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή
Δημοκρατία,
(β) οι δραστηριότητες που ασκούν είναι κατάλληλες και μπορούν να είναι αποδεκτές
από το ΕΤΕΚ ότι παρέχουν ευκαιρίες για εξάσκηση για σκοπούς εγγραφής στο
Μητρώο Μελών βάση του άρθρου 7(1Α)(β) και 7(1Γ)(β) του περί ΕΤΕΚ νόμου και
της υφισταμένης διοικητικής πρακτικής

Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων και το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της ΕΕ.
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Χωρίς να είναι εξαντλητικό επιλέξιμες επιχειρήσεις / Οργανισμοί αφορούν
Μελετητικά Γραφεία, Εργολήπτες, Τεχνικές Υπηρεσίες Τμημάτων ή υπηρεσιών του
δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα ή της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκά
ιδρύματα που δραστηριοποιούνται σε τομείς εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα τομείς
αρχιτεκτονικής / πολιτικής μηχανικής κοκ
(β) είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως εργοδότες ή ως
αυτοτελώς εργαζόμενοι.
(γ) διαθέτουν κατάλληλο καθοδηγητή αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό μέλος του
ΕΤΕΚ με δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ καθ’όλη τη διάρκεια εξάσκησης,
ο οποίος θα αναλάβει την καθοδήγηση και επίβλεψη του ασκούμενου.
Νοείται πως καθοδηγητής ασκούμενου αρχιτέκτονα οφείλει να είναι αρχιτέκτονας και
καθοδηγητής ασκούμενου πολιτικού μηχανικού, πολιτικός μηχανικός.
Νοείται περαιτέρω πως ο καθοδηγητής μπορεί να είναι ιδιοκτήτης ή να έχει
υπαλληλική σχέση με την επιχείρηση ή οργανισμό ή να είναι συνεργάτης της
επιχείρησης ή οργανισμού.
(δ) για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής της εξάσκησης καθορίζεται μέγιστος
αριθμός προσφερόμενων θέσεων για κάθε επιχείρηση/οργανισμό σύμφωνα με τον
αριθμό εργοδοτουμένων της επιχείρησης/οργανισμού ως εξής:
Για κάθε ένα αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό καθοδηγητή, θα μπορεί να
τοποθετείται ένας (1) Ασκούμενος αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός, που θα
εντάσσεται στο Έργο, με μέγιστο συνολικό αριθμό τους πέντε (5) Ασκούμενους
αρχιτέκτονες ή πολιτικούς μηχανικούς ανά οργανισμό ή επιχείρηση
Νοείται πως στην περίπτωση που ο οργανισμός / επιχείρηση και ο καθοδηγητής δεν
έχουν σχέση ιδιοκτήτη ή υπαλληλική σχέση δεν μπορούν να φιλοξενήσουν, μέσω της
δήλωσης συνεργάτη πέραν του ενός ασκούμενου.
Νοείται τέλος πως ένας αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός δεν μπορεί να είναι
ταυτόχρονα Καθοδηγητής για πέραν του ενός ασκούμενου.
Οι πιο πάνω αναλογίες μεταξύ αριθμού Ασκούμενων και αριθμού αρχιτεκτόνων ή
πολιτικών μηχανικών Καθοδηγητών, θα πρέπει να διατηρούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια
της εξάσκησης.
Νοείται πως τα πιο πάνω εφαρμόζονται και στα Τμήματα/ Υπηρεσίες του δημόσιου
τομέα ή Οργανισμούς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, με εξαίρεση τον περιορισμό
του μέγιστου αριθμού των τοποθετήσεων.
4. Περιγραφή προγράμματος τοποθέτησης / Τρόπος λειτουργίας
Ο Ασκούμενος Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός τοποθετείται σε
επιχείρηση/οργανισμό με στόχο την υλοποίηση της εξάσκησης του. Το πρόγραμμα
εξάσκησης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει βασική ενημέρωση σε θέματα ασφάλειας
και υγείας στην εργασία σε σχέση με τα καθήκοντα του ασκούμενου στην
επιχείρηση/οργανισμό
Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων και το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της ΕΕ.
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Οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στο Έργο πρέπει να υποβάλουν σε έντυπη
μορφή δια χειρός (Οδός Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία) ή μέσω ταχυδρομείου (Τ.Θ.
21826, 1513 Λευκωσία), από κοινού με κατάλληλη επιχείρηση ή οργανισμό, το
έντυπο ΑΙΤΗΣΗ στο ΕΤΕΚ μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης
και θα αφορούν Ασκούμενους αρχιτέκτονες ή πολιτικούς μηχανικούς.
Διευκρινίζεται πως η ημερομηνία έναρξης της εξάσκησης θα πρέπει να έπεται της
ημερομηνίας έγκρισης από το ΕΤΕΚ της αίτησης του ενδιαφερόμενου για ένταξη στο
Έργο
Η διάρκεια της εξάσκησης εφόσον ενταχθούν στο Έργο θα είναι 12 μήνες όπως
απαιτείται στον περί ΕΤΕΚ Νόμο. Διευκρινίζεται πως δεν είναι δυνατή η ένταξη στο
έργο για περίοδο μικρότερη των 12 μηνών.
Το ΕΤΕΚ, αφού αξιολογήσει το αίτημα θα ενημερώνει γραπτώς τους αιτητές για την
απόφασή του, η οποία θα είναι αιτιολογημένη σε περίπτωση που αυτή είναι αρνητική.
Η διάρκεια και το περιεχόμενο της πρακτικής εξάσκησης των υποψηφίων θα είναι
σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο. Νοείται ότι ο καταρτιζόμενος είναι δυνατόν να
συμπληρώσει την εξάσκησή του σε πέραν της μιας Επιχείρησης / Οργανισμού
νοουμένου ότι η ανάγκη για μετακίνηση του σε άλλη Επιχείρηση /Οργανισμό δεν
επιβάλλεται για λόγους που σχετίζονται με παραβίαση προνοιών του Έργου από τον
Ασκούμενο.
Το ΕΤΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινίσεις/
βεβαιώσεις, καθώς και να προβεί σε διερεύνηση προς τεκμηρίωση κάθε στοιχείου
που αναφέρεται στην Αίτηση.
Το ΕΤΕΚ δικαιούται να παρακολουθεί την εξάσκηση του Ασκούμενου με επί τόπου
επισκέψεις στην επιχείρηση/ οργανισμό. Η καταβολή επιδόματος κατάρτισης γίνεται
κάθε επόμενο μήνα, αφού υποβληθούν στο ΕΤΕΚ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
5. Επιδόματα
Στους Ασκούμενους που συμμετέχουν στο Έργο εφόσον διαπιστωθεί πως τηρούνται
οι απαιτήσεις και προϋπόθεσεις του Έργου, θα καταβάλλεται από το ΕΤΕΚ επίδομα
κατάρτισης ύψους 650 ευρω τον μήνα, το οποίο καταβάλλεται στο τέλος του
επόμενου μήνα, κάθε φορά. Από το επίδομα κατάρτισης των ασκούμενων
αποκόπτεται ποσοστό 7,8% για εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Πρόσθετα, το ΕΤΕΚ καταβάλλει 7,8% στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 2%
στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.
Επίσης, το ΕΤΕΚ ασφαλίζει τους πτυχιούχους για όλη τη διάρκεια της εξάσκησης
τους έναντι ευθύνης εργοδότη.
6. Οι υποχρεώσεις των ασκούμενων αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών,
συμμετέχουσων επιχειρήσεων/ οργανισμών καθώς και αρμοδιότητες ΕΤΕΚ
Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων και το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της ΕΕ.
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Παρατίθενται πιο κάτω :
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ /

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

1. Να συμπληρώσει και υποβάλει στο ETEK εντός μιας εβδομάδας μετά την έναρξη
της εξάσκησής του, σχετική Εξουσιοδότηση σε πρωτότυπο (ΕΝΤΥΠΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ), για σκοπούς καταβολής του Επιδόματος Κατάρτισης, το
οποίο θα καταβάλλεται μόνον απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό. (νοουμένου ότι
έχει εγκριθεί η αίτηση συμμετοχής στο Έργο).
2. Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και υποδείξεις του αρχιτέκτονα ή πολιτικού
μηχανικού Καθοδηγητή και να εκτελεί τις εργασίες/καθήκοντα και να αναλαμβάνει
τις ευθύνες/υποχρεώσεις της θέσης εξάσκησης του για σκοπούς υλοποίησης της
απαιτούμενης εξάσκησης.
3. Να πραγματοποιεί την απαιτούμενη εξάσκηση κατά τις ημέρες και ώρες εργασίας
του Οργανισμού / Επιχείρησης που θα υλοποιήσει την εξάσκηση του.
4. Να συμπληρώνει ορθά και να υπογράφει το Έντυπο «Καταγραφή Εργασιών», το
οποίο πρέπει να βρίσκεται στον χώρο εργασίας και να το διαθέτει για έλεγχο από τον
Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό Καθοδηγητή του ή και από άλλο αρμόδιο φορέα
όποτε του ζητηθεί. Οποιεσδήποτε απουσίες οφείλουν να καταγράφονται,
αναφέροντας ταυτόχρονα το λόγο απουσίας.
5. Ο Ασκούμενος αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός οφείλει να ενημερώνει
έγκαιρα την επιχείρηση/οργανισμό σε περίπτωση απουσίας του και να αναγράφει τον
λόγο απουσίας για την ημέρα αυτή στο Έντυπο «Καταγραφή Εργασιών». Σε
περίπτωση ανάγκης για δικαιολογημένη συνεχόμενη απουσία του Ασκούμενου
αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού από το πρόγραμμα, να ενημερώνεται το ΕΤΕΚ το
οποίο δύναται να αποφασίσει κατά πόσον ενδείκνυται ή όχι παράταση της περιόδου
άσκησης για την αντίστοιχη περίοδο απουσίας.
6. Με τη συμπλήρωση κάθε ημερολογιακού μήνα, να αποστέλλει στο ΕΤΕΚ, εντός
των πρώτων 5 εργάσιμων ημερών του επόμενου μήνα το Έντυπο «Καταγραφή
Εργασιών», κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τον ίδιο και από τον
αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό Καθοδηγητή του, για σκοπούς καταβολής του
Επιδόματος Κατάρτισης.
7. Να συνεργάζεται με τους λειτουργούς/εκπρόσωπους του ΕΤΕΚ και να προβαίνει
σε ενημέρωση αναφορικά με την εκπλήρωση και εφαρμογή του πιο πάνω Έργου τους
για οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εξάσκησης. Όταν
υπάρχουν σοβαροί λόγοι που οδηγούν σε διακοπή της εξάσκησης θα πρέπει άμεσα να
ενημερώνεται σχετικά το ΕΤΕΚ.
Νοείται ότι ο ασκούμενος είναι δυνατόν να συμπληρώσει την εξάσκηση του σε πέραν
της μιας επιχείρησης / οργανισμού, νοούμενου ότι η ανάγκη για μετακίνηση του δεν
επιβάλλεται για λόγους που σχετίζονται με παραβίαση προνοιών του Έργου από τον
Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων και το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της ΕΕ.
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ασκούμενο. Σε μια τέτοια περίπτωση ο ασκούμενους θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου
έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ για να συνεχίσει να συμμετέχει στο Έργο
8. Να συμπληρώσει τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά την ολοκλήρωση της
εξάσκησής του και ή όποτε του ζητηθεί τα Ερωτηματολόγια «Στοιχεία Ατομικής
Συμμετοχής Ωφελούμενου».
9. Νοείται πως με την ολοκλήρωση της 12μηνης πρακτικής εξάσκησης το ΕΤΕΚ
προωθεί την εγγραφή του ασκούμενου στο Μητρώο Μελών χωρίς καμία άλλη
ενέργεια από αυτόν.
10. Να επιστρέψει, εφόσον του ζητηθεί, το επίδομα που έλαβε σε περίπτωση που σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο, διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή / ένταξη στηρίχθηκε σε
λανθασμένα ή μη αληθή στοιχεία
Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι πιο πάνω όροι, το ΕΤΕΚ δύναται να
τερματίσει τη συμμετοχή του ασκούμενου στο Έργο.
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ/ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΗ
1. Να ενημερώσει τον Ασκούμενο αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό για τα
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του.
2. Να ελέγχει και υπογράφει μέσω του αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού
Καθοδηγητή την ορθή συμπλήρωση του Εντύπου «Καταγραφή Εργασιών».
Οποιεσδήποτε απουσίες καταγράφονται, αναφέροντας ταυτόχρονα το λόγο απουσίας.
3. Να συνεργάζεται με τους λειτουργούς/εκπρόσωπους του ΕΤΕΚ για την ομαλή
υλοποίηση της απαιτούμενης εξάσκησης και να ενημερώνει άμεσα για οποιαδήποτε
προβλήματα προκύπτουν ή για την οποιαδήποτε διαφοροποίηση στα δεδομένα της
άσκησης,.
4. Να διασφαλίζει πως η εξάσκηση πραγματοποιείται κατά τις ημέρες και ώρες
λειτουργίας του Οργανισμού / Επιχείρησης.
5. Να μη προβεί σε οποιαδήποτε διαφοροποίηση προς το δυσμενέστερο στους όρους
εργασίας του προσωπικού του, εξαιτίας της παρουσίας του Ασκούμενου Αρχιτεκτονα
ή Πολιτικού Μηχανικού.
6. Να έχει διαθέσιμα όλα τα παραστατικά ή αποδεικτικά αλληλογραφίας που
αφορούν την εξάσκηση και να δέχεται / επιτρέπει επισκέψεις στο χώρο εξάσκησης
για σκοπούς παρακολούθησης/ελέγχου υλοποίησης της εξάσκησης από το ΕΤΕΚ και
άλλες αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές αρχές που γίνονται για διασφάλιση της
αποτελεσματικής εφαρμογής της άσκησης.
Η εν λόγω πρόνοια αποτελεί ουσιώδη όρο του Έργου και παραβίαση θα οδηγεί σε
άμεσο τερματισμό της συμμετοχής του Οργανισμού / Επιχείρησης στο Έργο. Σε αυτή
την περίπτωση, ο Ασκούμενος αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός έχει δικαίωμα να
συνεχίσει την εξάσκησή του σε άλλο Οργανισμό / Επιχείρηση, αφού υποβάλει νέα
αίτηση για ένταξη στο Έργο και αυτή εγκριθεί.
Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων και το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της ΕΕ.
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7. Στις περιπτώσεις που ο Ασκούμενος αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός ανήκει
στην κατηγορία των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), θα πρέπει πρόσθετα να
διασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.
8. Τηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εξάσκησης του καθοριζόμενους όρους /
προϋποθέσεις του μέγιστου αριθμού προσφερόμενων τοποθετήσεων για κάθε
επιχείρηση/οργανισμό.
9. Αν η μη τήρηση των προνοιών και όρων του Έργου συνιστά κατάχρηση του Έργου
ή οδηγεί σε μη εξυπηρέτηση του σκοπού και του στόχου του Έργου, με
αιτιολογημένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ είναι δυνατόν να
αποκλειστεί η συμμετοχή του Οργανισμού / Επιχείρησης στο Έργο, είτε προσωρινά,
είτε μέχρι τη λήξη του.
10. Επιβλέπει με τη δέουσα επιμέλεια και αντιμετωπίζει με τη δέουσα
συναδελφικότητα τους εν δυνάμει νέους συναδέλφους και αναθέτει σε αυτούς
εργασίες οι οποίες είναι προσήκουσες και αρμόζουν σε νέους διπλωματούχους
μηχανικούς.
11. Να τηρεί τις πρόνοιες της Νομοθεσίας αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία
στους χώρους εργασίας.
3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΚ
1. Το ΕΤΕΚ δύναται να πραγματοποιεί επισκέψεις παρακολούθησης/ελέγχου για τη
διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Έργου.
2. Το ΕΤΕΚ δύναται να τερματίσει την τοποθέτηση σε περίπτωση που διαπιστωθεί
ότι δεν ισχύουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δόθηκε η έγκριση έναρξης της ή δεν
τηρούνται οι υποχρεώσεις του ασκούμενου ή της Επιχείρησης / Οργανισμού.
3. Το ΕΤΕΚ δύναται να προβαίνει σε υποδείξεις προς βελτίωση του προγράμματος
εξάσκησης και οι επιχειρήσεις/οργανισμοί καθώς και οι ασκούμενοι οφείλουν να
συμμορφώνονται με αυτές.
4. Το ΕΤΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία ή βεβαιώσεις και να
προβεί σε χρήση/ διερεύνηση κάθε στοιχείου και πληροφορίας που σχετίζεται με το
Έργο και αφορά στην επιχείρηση/οργανισμό ή τον Ασκούμενο Αρχιτέκτονα ή
Πολιτικό Μηχανικό.
5. Με την ολοκλήρωση της 12μηνης πρακτικής εξάσκησης το ΕΤΕΚ προωθεί την
εγγραφή του ασκούμενου στο Μητρώο Μελών χωρίς καμία άλλη ενέργεια από αυτόν.
6. Το ΕΤΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να μην καταβάλει επίδομα ή να ζητήσει επιστροφή
καταβληθέντος επιδόματος σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο,
διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή / ένταξη στηρίχθηκε σε λανθασμένα ή μη αληθή
στοιχεία.

Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων και το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της ΕΕ.

6

