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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005).
2. το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29-08-2019) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
3. το π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α΄/06-11-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. η με αρ. 3535/Α9.1215 (ΦΕΚ 212/Β΄/30-01-2017) «Τροποποίηση της με αριθμ. οικ.49223/Δ9.13322/
4.11.2015 (ΦΕΚ 2423/Β΄/11-11-2015) Υπουργικής Απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου και στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των
Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.», όπως ισχύει.
5. η με αρ. 83071/ΕΥΘΥ/781 (ΦΕΚ 2643/Β΄/25-08-2016) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών για τη «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας/
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
6. ο Κανονισμός (ΕΚ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 1083/2006.
7. τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 480/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014 για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και ιδίως το άρθρο 20 αυτού, όπως
ισχύει.
8. τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της
18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό
προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ.
1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 316/2013,
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
9. ο Κανονισμός (ΕΚ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
1081/2006 του Συμβουλίου.
10. ο Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση
της οδηγίας 95/46/ΕΚ».
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11. η με αριθ. C/2014/10162 final/18-12-2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΤΟΜΙΑ» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη
και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (Κωδικός CCI 2014GR16M2OP001).
12. ο ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014), «Διαχείριση, Έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», ως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως
την παράγραφο 12 του άρθρου 58 του ν. 4314/2014, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 69 του ν.
4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-05-2016).
13. ο ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄/07-11-2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα την περ. ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 22.
14. ο ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύει.
15. ο ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
16. ο ν.1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α΄/14-03-1989) «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής
κατάρτισης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 20, όπως ισχύει.
17. ο ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α΄/24-05-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων,
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών
και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. ο ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.
4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων
Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο
«Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ.,
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων»,
παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις».,
όπως ισχύει.
19. ο ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄/30-01-2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου
Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
20. ο ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/Α’/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
21. ο ν.4264/2014 (Φ.Ε.Κ. 118/Α’/15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων
καταστήματος και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 12 του άρθρου 47.

εκτός

22. ο ν.4547 (ΦΕΚ 102/Α΄/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
23. ο ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α΄/09-04-2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και ειδικότερα το άρθρο
26, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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24. η με αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 Υ.Α. (ΦΕΚ 3521/Β΄/01-11-2016) Υ.Α. «Τροποποίηση και αντικατάσταση
της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ/712/31-07-2015 (Β΄1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως
ισχύει.
25. η με αριθμ. 48077/Υ2 Υ.Α. (ΦΕΚ 1133/Β΄/28-03-2018) «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
26. η με αριθμ. ΓΠ/20082/23.10.2012 (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012) Υ.Α. «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής
Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης», όπως συμπληρώθηκε με τη με
αριθμ. 10472/2013 (Φ.Ε.Κ. 2451/Β’/6-9-2013) Υ.Α. «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.
ΓΠ/20082/22−10−2012 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού (Β΄ 2844/23−10−2012) «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών
Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης», όπως ισχύουν.
27. η υπ. αρ. πρωτ. ΔΑ/31953 απόφαση της υπ. αρ. 160/07-04-2015 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ
θέμα 15 «Πιστοποίηση Επαγγελματικού Περιγράμματος «Σύμβουλος Σταδιοδρομίας /
Επαγγελματικού Προσανατολισμού».
28. η με αρ. πρωτ. ΔΣ/64529 απόφαση της υπ. αρ. 286/24-11-2017 συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ
«Καθορισμός Όρων και Προϋποθέσεων κατάρτισης και τήρησης Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής
Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (ΦΕΚ 317/Β΄/06-02-2018).
29. η με αρ. πρωτ. ΔΑ/31953 Απόφαση της υπ. αρ. 160/07-04-2015 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ
θέμα 15 «Πιστοποίηση Επαγγελματικού Περιγράμματος «Σύμβουλος Σταδιοδρομίας /
Επαγγελματικού Προσανατολισμού».
30. η με αρ. πρωτ. ΔΣ/64529 Απόφαση της υπ. αρ. 286/24-11-2017 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ
(ΦΕΚ 317/Β΄/06-2-2018) «Καθορισμός Όρων και Προϋποθέσεων κατάρτισης και τήρησης Μητρώου
Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού».
31. η με αριθ. πρωτ.:3970/Α1/924 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑΝΕΚ) για
την έγκριση, μέσω της 21ης Γραπτής Διαδικασίας, Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και
Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 8ν, 6c, 1b, 3c, 3d
του ΕΠΑΝΕΚ και το δελτίο εξειδίκευσης της Δράσης 02-8ν-2.2-05: «Εξατομικευμένη υποστήριξη
εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος».
32. το με Α.Π. 29889/ΕΥΚΕ343/14.03.2018 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 1600/555/A3-15.03.2018) έγγραφο της ΕΥΚΕ
με θέμα: «Διερεύνηση ενδεχόμενης ύπαρξης στοιχείων κρατικής ενίσχυσης για την Πρόσκληση με
τίτλο «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού
περιβάλλοντος-(A' κύκλος)» κατόπιν του με αρ. πρωτ. 1379/480/Α3/01.03.2018 αιτήματος της ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ με τίτλο «Διερεύνηση ενδεχόμενης ύπαρξης στοιχείων κρατικής ενίσχυσης για την
Πρόσκληση με τίτλο «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές
του οικονομικού περιβάλλοντος-(A' κύκλος)».
33. την με αρ. πρωτ. 2123/510 A1/05.04.2018 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την
έγκριση, μέσω της 27ης Γραπτής Διαδικασίας, της Μεθοδολογίας και των κριτηρίων Αξιολόγησης και
Επιλογής πράξεων της δράσης 02-8v-2.2-05: «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την
προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος».
34. η με αριθ. 2422/767/Α3/27-04-2018 Πρόσκληση με κωδικό Πρόσκλησης (094) (ΑΔΑ: ΨΓ5Ρ465ΧΙ8Ι1Δ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ, του Υπουργείου
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Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προσαρμογή εργαζομένων,
επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις», Άξονας
Προτεραιότητας 02Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος
στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται
από το ΕΚΤ με τίτλο «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές
του οικονομικού περιβάλλοντος- (Α’ Κύκλος)».
35. το με Α.Π. 112181/ΕΥΚΕ1720/23.10.2018 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 6761/2270/A3/24.10.2018) έγγραφο της
ΕΥΚΕ με θέμα: «Διατύπωση γνώμης σχετικά με την ύπαρξη στοιχείων κρατικής ενίσχυσης για στην
πράξη με τίτλο «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του
οικονομικού περιβάλλοντος-(A' κύκλος) και κωδικό ΟΠΣ 5029464» και της ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
αυτού (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 6764/2271/A3/24.10.2018) κατόπιν του με αρ. πρωτ.
6430/2118/Α3/12.10.2018 αιτήματος της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ με τίτλο «Διερεύνηση ενδεχόμενης ύπαρξης
στοιχείων κρατικής ενίσχυσης για το ΤΔΠ με κωδικό ΟΠΣ 5029464 και τίτλο «Εξατομικευμένη
υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος (Α΄
κύκλος)»».
36. η με αριθ. 6848/2293/Α3/25-10-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Εξατομικευμένη
υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος - Α΄
κύκλος» στο Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» με MIS 5029464 και
την εγγραφή της Πράξης στη Σ.Α. Ε1341 με κωδικό (ενάριθμο) 2018ΣΕ13410004.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ορισμοί
Για τη διευκόλυνση της κατανόησης των βασικών εννοιών της παρούσας Πρόσκλησης, παρατίθενται στη
συνέχεια ενδεικτικοί ορισμοί.
Δράση: Το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης.
Ωφελούμενοι (ομάδα στόχος): Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας που βρίσκονται σε
επισφαλή θέση εργασίας (εγκλωβισμένοι).
Εγκλωβισμένοι: Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που είναι σε επισφαλή θέση εργασίας,
λόγω του γεγονότος ότι απασχολούνται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική και
επιχειρηματική θέση, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, με κύρια
χαρακτηριστικά:
- τη μη καταβολή δεδουλευμένων για μεγάλο χρονικό διάστημα (άνω των έξι-οκτώ μηνών)
- την υπαγωγή των εργαζόμενων σε καθεστώς επίσχεσης εργασίας
- την υπαγωγή των εργαζόμενων σε καθεστώς διαθεσιμότητας.
Τριμερείς συμφιλιωτικές συναντήσεις: μεταξύ Εργοδοτών – Εργαζόμενων – ΥΠΕΚΑΑ, βάσει του άρθρου 20
παρ.3β του Π.Δ. 134/2017, λαμβάνουν χώρα στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και στο πλαίσιο του παρόντος έργου διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στον εντοπισμό των
περιπτώσεων που υπάρχει ένταση του φαινομένου των «εγκλωβισμένων» σε συνδυασμό με τα τηρούμενα
στοιχεία από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
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Δικαιούχος: Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (εφεξής Eιδική Yπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ), η οποία θα αναλάβει την
υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις
αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος- (Α΄κύκλος)», ενεργώντας κατά την έννοια του άρθρου 3 του
ν.4314/2014.
Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.): είναι
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και
επιτελικός φορέας διοίκησης του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης. Μεταξύ άλλων, αναπτύσσει και
εφαρμόζει ολοκληρωμένο εθνικό σύστημα πιστοποίησης της μη-τυπικής εκπαίδευσης (αρχικής και
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων) και παρέχει την
επιστημονική υποστήριξη των υπηρεσιών του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής στη
χώρα μας. Στο πλαίσιο της πράξης, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αναλαμβάνει ως δικαιούχος την παροχή της
συμβουλευτικής προς τους ωφελούμενους.
Σύστημα επιταγών (voucher): αφορά σε ένα σύστημα παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών επαγγελματικής
κατάρτισης που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες
κατάρτισης – πιστοποίησης από παρόχους, οι οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί ως πάροχοι κατάρτισης, σύμφωνα
με τις προδιαγραφές που ορίζει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ή πιστοποίησης και θα παρουσιάζονται διαθέσιμοι ανά
περιφέρεια μέσα στο πληροφοριακό σύστημα του έργου.
Επιταγή κατάρτισης: αφορά στην οικονομική αξία των κάτωθι:
- ποσού κατά μέσο όρο 900€ (120 ώρες * 7,5 εκπαιδευτικό επίδομα) ανά ωφελούμενο που
αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών κατάρτισης ).
- ποσού 250€ ανά ωφελούμενο για την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων πιστοποίησης.
- κόστους κατάρτισης ανά ωφελούμενο 672€ (120 ώρες * 5,6) που αφορά στους παρόχους
κατάρτισης.
- κόστους πιστοποίησης ανά ωφελούμενο 120€, που αφορά στους παρόχους πιστοποίησης.
Μητρώο Ωφελουμένων: το Μητρώο που θα συγκροτηθεί βάσει των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, οι
οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγκριθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία που τίθεται στην παρούσα
πρόσκληση. Οι ενδιαφερόμενοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων, αποκτούν δικαίωμα λήψης
των υπηρεσιών, δηλαδή της Συμβουλευτικής, της Κατάρτισης και Πιστοποίησης των γνώσεων και των
δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν στο πλαίσιο της κατάρτισης.
Συμβουλευτική σταδιοδρομίας/ επαγγελματικός προσανατολισμός (εφεξής Συμβουλευτική): ως «δια
βίου συμβουλευτική σταδιοδρομίας» ορίζεται η επιστημονική βοήθεια, στήριξη και ενδυνάμωση που
παρέχεται στα άτομα στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, έτσι ώστε να προσδιορίζουν και να επιτυγχάνουν
τους προσωπικούς και τους επαγγελματικούς στόχους τους. Ως Επαγγελματικός Προσανατολισμός ορίζεται
το σύνολο των διαδικασιών ενημέρωσης, διερεύνησης και προετοιμασίας που πραγματοποιούνται κατά
τρόπο οργανωμένο και συστηματικό από ειδικές υπηρεσίες και εξειδικευμένους επιστήμονες και στοχεύουν
στο να βοηθήσουν τα ενδιαφερόμενα άτομα να πάρουν μόνα τους τις πιο κατάλληλες για αυτά αποφάσεις,
σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους, όσον αφορά την εκπαιδευτική και
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επαγγελματική τους πορεία, την είσοδό τους στην ενεργό ζωή, την προσαρμογή τους σε αυτήν και τις
πιθανές μεταγενέστερες αλλαγές της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού (εφεξής Σύμβουλος):
Ο επαγγελματίας ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός
του και την απαιτούμενη πιστοποιημένη επάρκεια για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής
σταδιοδρομίας/ επαγγελματικού προσανατολισμού, όπως προσδιορίζεται σχετικά στο εκάστοτε ισχύον
πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου σταδιοδρομίας/ επαγγελματικού
προσανατολισμού και στο αντίστοιχο πλαίσιο προγράμματος εκπαίδευσης Συμβούλων σταδιοδρομίας /
επαγγελματικού προσανατολισμού. Ο Σύμβουλος σταδιοδρομίας/ επαγγελματικού προσανατολισμού
σχεδιάζει, οργανώνει και προετοιμάζει το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Συ.Ε.Π., παρέχει υπηρεσίες Συ.Ε.Π.
με βάση τις ανάγκες των πελατών του με τη βοήθεια κατάλληλου υλικού και εργαλείων και αξιολογεί,
επανασχεδιάζει και διευρύνει την πρόσβαση στις υπηρεσίες Συ.Ε.Π. Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης
επιλέγεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π σύμφωνα με τις κείμενες διαδικασίες του φορέα.
Προγράμματα κατάρτισης: τα προγράμματα κατάρτισης για οριζόντιες δεξιότητες προς ωφελούμενους,
διάρκειας κατά μέσο όρο 120 ωρών.
Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων: αφορά στην πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των
προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας μέσω εξετάσεων, τις οποίες θα
διενεργήσουν Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε
είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Ε.Σ.Υ.Δ., κατά ISO/ IEC 17024 ή
ισοδύναμο να χορηγούν πιστοποιητικά.
Μητρώο Παρόχων: το Μητρώο που θα συγκροτήσει η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ, μέσω
πληροφοριακού συστήματος για την υλοποίηση της δράσης, με αδειοδοτημένους παρόχους κατάρτισης
από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας &
Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα
τεθούν σε επόμενη όμοια Απόφαση.
Πάροχοι κατάρτισης: Οι πάροχοι συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που θα εκδηλώσουν
ενδιαφέρον και θα υποβάλλουν αίτηση, προκειμένου να υλοποιήσουν τα προγράμματα κατάρτισης,
σύμφωνα με τους όρους που θα οριστούν σε επόμενη όμοια Απόφαση. Εκτός από την παροχή υπηρεσιών
κατάρτισης, οι πάροχοι κατάρτισης αναλαμβάνουν την υποχρέωση συνεργασίας με αναγνωρισμένους
παρόχους πιστοποίησης και την προετοιμασία των ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις
πιστοποίησης.
Πάροχοι πιστοποίησης: στο πλαίσιο της δράσης, οι πάροχοι πιστοποίησης συνεργάζονται και συνάπτουν
συμφωνίες με τους παρόχους κατάρτισης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα τεθούν σε
επόμενη όμοια Απόφαση, προκειμένου να υλοποιήσουν τις εξετάσεις για την πιστοποίηση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων των προγραμμάτων κατάρτισης.
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Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής: Η ηλεκτρονική διεύθυνση http://epiteliki-ergasias.gov.gr/ της Eιδικής
Yπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ, στην οποία θα γίνεται η υποβολή των αιτήσεων των
ενδιαφερομένων και θα αναρτώνται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με την υλοποίηση της δράσης.

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ ενεργώντας ως δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 3
του ν.4314/2014, βάσει της με αριθ. 6848/2293/Α3/25-10-2018 Απόφασης Ένταξης αναλαμβάνει την
υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις
αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος - Α΄ κύκλος» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5029464.
Η παρούσα δράση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από
εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ13410004),
για τον Στόχο 8.5: «Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές»
στο πλαίσιο της με Κωδικό Πρόσκλησης 094 (Α/Α ΟΠΣ: 2586).
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑΕ 1341.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, θα υποστηριχθούν εξατομικευμένα 13.400 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα της
οικονομίας, που βρίσκονται σε επισφαλή θέση εργασίας (εγκλωβισμένοι), μέσω παροχής υπηρεσιών
συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων με το σύστημα επιταγών (voucher).
Ειδικότερα, η δέσμη παρεμβάσεων περιλαμβάνει:
•

•

•

Παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής, σε ατομικές συνεδρίες με εξειδικευμένο Σύμβουλο που
θα επιλεγεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
Προγράμματα κατάρτισης σε οριζόντιες δεξιότητες και γνώσεις τα οποία θα έχουν διάρκεια κατά
μέσο όρο 120 ώρες και θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα
αποκτηθούν. Τα προγράμματα κατάρτισης - πιστοποίησης θα υλοποιηθούν με το σύστημα επιταγών
(voucher) από παρόχους που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο
Παρόχων», το οποίο θα συγκροτηθεί με όμοια Απόφαση.
Παρακολούθηση κάθε ωφελούμενου κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης,
ώστε να αποτυπωθούν τα αποτελέσματα των δράσεων.

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εγκλωβισμένων μέσω
ολοκληρωμένης παρέμβασης, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να ενισχύσουν τα
προσόντα τους και να λάβουν πιστοποίηση των γνώσεων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του
προγράμματος.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι
τις 11.04.2022.
Κατά την παρούσα φάση υλοποίησης της πράξης, καλούνται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα της
οικονομίας που τελούν σε επίσχεση εργασίας ή έχουν συμμετάσχει/ έχουν εκπροσωπηθεί σε Τριμερή
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Συμφιλιωτική Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(εφεξής ΥΠΕΚΑΑ).

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην
ιστοσελίδα http://epiteliki-ergasias.gov.gr/ ορίζεται η 04/04/2019. Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων
δίνεται μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού ωφελούμενων ή μέχρις εξαντλήσεως του
προϋπολογισμού της πράξης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για την εγγραφή
τους στο Μητρώο Ωφελουμένων, που θα συγκροτήσει η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ,
έχουν:

Α. Εργαζόμενοι σε επίσχεση εργασίας
Οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι δικαιούχοι του Ειδικού Βοηθήματος από τον ΟΑΕΔ λόγω Επίσχεσης Εργασίας.
Η συνδρομή της προϋπόθεσης για την τεκμηρίωση του δικαιώματος συμμετοχής ελέγχεται κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης.
Σημειώνεται ότι για να έχει ένας εργαζόμενος δικαίωμα συμμετοχής στη δράση, δεν αρκεί να έχει επιδώσει
στον εργοδότη του το επισχετήριο και να έχει υποβάλει στον ΟΑΕΔ την αίτηση για την καταβολή του ειδικού
βοηθήματος, αλλά απαιτείται να έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση από τον ΟΑΕΔ και ο εργαζόμενος να έχει
ενταχθεί στο οικείο μητρώο του Οργανισμού.
Οι δυνητικοί ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο
συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά τους τελευταίους δύο (2) μήνες πριν από
την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση.

Β. Εργαζόμενοι που συμμετείχαν/εκπροσωπήθηκαν σε τριμερείς συμφιλιωτικές συναντήσεις
του ΥΠΕΚΑΑ
Οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν/ εκπροσωπήθηκαν σε τριμερείς συμφιλιωτικές συναντήσεις του ΥΠΕΚΑΑ,
βάσει του άρθρου 20 παρ.3β του Π.Δ. 134/2017, όπως ισχύει.
Οι δυνητικοί ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο
συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά τους τελευταίους δύο (2) μήνες πριν από
την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
Οι εργαζόμενοι των ανωτέρω κατηγοριών (Α.) και (Β.), που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούμενων
προκειμένου να διατηρήσουν την ιδιότητα του ωφελούμενου, δεν θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα
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Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη δράση (συμβουλευτική,
κατάρτιση και πιστοποίηση) έως την ολοκλήρωση του προγράμματος που συμμετέχουν.
Σε περίπτωση που ωφελούμενος απωλέσει την ιδιότητα του εργαζόμενου μετά την ενεργοποίηση της
επιταγής κατάρτισης και μέχρι την ολοκλήρωση της συμμετοχής του στη δράση και παράλληλα εγγραφεί στα
Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή όχι, διαγράφεται αυτοδίκαια
από το Μητρώο Ωφελούμενων και η επιταγή κατάρτισής του ακυρώνεται, εφόσον έχει ήδη εκδοθεί.
Ο έλεγχος για τη διατήρηση της ιδιότητας του ωφελούμενου γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης από
την Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ σε τυχαίους χρόνους και οπωσδήποτε πριν από τη
συμμετοχή του ωφελούμενου σε κάθε διακριτή φάση της Πράξης, συμβουλευτική, κατάρτιση και
πιστοποίηση.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν επίδομα 7,50 ευρώ μεικτά ανά ώρα κατάρτισης, με μέσο όρο συνολικών ωρών
κατάρτισης τις 120 ώρες, και κατ΄ αποκοπή επίδομα 250 ευρώ μεικτά μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των
εξετάσεων πιστοποίησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
Όσοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα ανήκουν σε μια από τις ανωτέρω κατηγορίες, μπορούν να υποβάλουν
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
μέσω της ιστοσελίδας http://epiteliki-ergasias.gov.gr/ της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
ΥΠΕΚΑΑ, συμπληρώνοντας την «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής Για Ένταξη στο Μητρώο Ωφελουμένων».

Εφιστάται η προσοχή των εργαζόμενων στην ορθή συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων, καθώς η
«Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των
στοιχείων μετά την υποβολή της αίτησης.
Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.
Οι ενδιαφερόμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια θα ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της αίτησής
τους («επιλεγείς» - μη επιλεγείς») μέσω της ιστοσελίδας http://epiteliki-ergasias.gov.gr/.
Όσοι υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, δεν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν και δεύτερη αίτηση. Όσοι δεν
επιλεγούν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αντίρρηση.
Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, εφόσον θεωρούν ότι εξέλιπαν οι λόγοι για τους
οποίους απορρίφθηκαν.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
Για την υποβολή αίτησης και τη συμμετοχή στη δράση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν τις
κάτωθι οδηγίες:
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Να συνδεθούν με την ιστοσελίδα http://epiteliki-ergasias.gov.gr/ και να διαβάσουν το αρχείο με τις «Οδηγίες
υποβολής αίτησης». Στην επόμενη σελίδα, εμφανίζεται κείμενο σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
ενημερωθούν και να δώσουν τη συναίνεσή τους, επιλέγοντας το σχετικό εικονίδιο, προτού προχωρήσουν
στη συμπλήρωση της αίτησης στην επόμενη σελίδα.
Ακολούθως, συμπληρώνουν τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» με τα αναγκαία στοιχεία (ταυτότητας,
κατοικίας/ επικοινωνίας, στοιχεία εργασίας, λόγος/ λόγοι υποβολής αίτησης στη δράση). Για τη συμπλήρωση
κάθε πεδίου της φόρμας υποβολής πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες που αναγράφονται κάτω από το
πεδίο με πλάγια γράμματα.
Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν με σειρά προτίμησης τις Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες
επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα διάφορα στάδια της δράσης. Μπορούν να δηλωθούν από 1 έως και 3
Περιφερειακές Ενότητες.
Στο τελευταίο τμήμα της φόρμας, οι αιτούντες δηλώνουν υπεύθυνα επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο ότι:
•
•
•
•

εξακολουθούν να εργάζονται στην εταιρεία που ανέφεραν.
τα στοιχεία που συμπλήρωσαν είναι ακριβή και αληθή.
δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά
τους τελευταίους δύο (2) μήνες πριν από την υποβολή της συγκεκριμένης αίτησης συμμετοχής.
έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία υποβολής, το Πληροφοριακό Σύστημα εμφανίζει σε τρεις (3) σελίδες όλα τα
στοιχεία που συμπλήρωσαν οι ενδιαφερόμενοι καθώς και τη δήλωση συναίνεσης.
Το Πληροφοριακό Σύστημα αποδίδει σε κάθε αίτηση ένα μοναδικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης
Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), τον οποίο οι αιτούντες πρέπει να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Για λόγους διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων, ο ΚΑΥΑΣ χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο
του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης, κ.ά.) που δημοσιεύονται στο
πλαίσιο της παρούσας. Για την περίπτωση απώλειας του αποδεικτικού υποβολής της αίτησης (ΚΑΥΑΣ), η
Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ θα αναρτήσει σχετική οδηγία στην ιστοσελίδα της.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν,
να διορθώσουν ή να επεξεργαστούν με οποιοδήποτε τρόπο την αίτησή τους. Για αυτό το λόγο, συστήνεται
σε όσους υποβάλουν αίτηση να την εκτυπώσουν ή/ και να την αποθηκεύσουν στο σκληρό δίσκο του
υπολογιστή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο αρχείο με τις «Οδηγίες υποβολής
αίτησης», προκειμένου να διαβάσουν τις σχετικές οδηγίες για την αποθήκευση του αρχείου της αίτησης.
Όσοι υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση, δεν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν και δεύτερη
αίτηση. Όσοι απορριφθούν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, έχουν το δικαίωμα να
υποβάλουν αντίρρηση. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, εφόσον θεωρούν ότι
εξέλιπαν οι λόγοι για τους οποίους απορρίφθηκαν.
Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων στην ορθή συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων, καθώς
η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.
Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.
Το αποτέλεσμα της αίτησης («επιλεγείς» - «μη επιλεγείς») θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα http://epitelikiergasias.gov.gr/ .
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Όσοι υποβάλουν αίτηση και δεν επιλεγούν, μπορούν να υποβάλουν αντίρρηση εγγράφως επί του
αποτελέσματος της διαδικασίας επιλογής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών από της δημοσιεύσεως των Πινάκων Κατάταξης Ωφελουμένων (σχετ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ).

ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν, θα διασταυρώνονται/ ελέγχονται με τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του
ΥΠΕΚΑΑ και τα στοιχεία του Μητρώου εργαζόμενων σε επίσχεση του ΟΑΕΔ.
Όσοι από τους αιτούντες εργαζόμενους κριθούν επιλέξιμοι από τον έλεγχο, εντάσσονται στο Μητρώο
Ωφελουμένων της δράσης.
Στην Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ, συγκροτείται αρμόδιο όργανο, το οποίο θα εισηγείται
προς την Υπουργό Εργασία Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης τα αποτελέσματα που θα
προκύπτουν μετά από τη διασταύρωση/ έλεγχο των υποβληθεισών αιτήσεων. Στην εισήγηση θα
περιλαμβάνονται οι πίνακες με τους επιλεγέντες και τους μη επιλεγέντες, στους οποίους θα αποτυπώνεται
μόνο ο κωδικός ΚΑΥΑΣ ανά ωφελούμενο. Κατόπιν, θα εκδίδεται η σχετική Απόφαση έγκρισης.
Το Μητρώο Ωφελούμενων θα συγκροτείται βάσει των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, οι οποίοι θα
επιλέγονται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις. Οι υποψήφιοι που θα εγγράφονται στο
Μητρώο Ωφελουμένων αποκτούν δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και
Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.
Το Μητρώο Ωφελούμενων έχει τη μορφή πινάκων κατάταξης βάσει του χρόνου υποβολής αίτησης, ανά
Διοικητική Περιφέρεια. Η σειρά της κατάταξης διαμορφώνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα
υποβολής της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Ωφελούμενων σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα της
διασταύρωσης των στοιχείων που έχουν δηλωθεί.
Η σειρά κατάταξης στο Μητρώο θα χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο προτεραιότητας για την ένταξη των
ωφελούμενων στις διάφορες φάσεις της υλοποίησης, δηλαδή τη συμβουλευτική, την κατάρτιση και την
πιστοποίηση. Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων δίνεται μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού
ωφελούμενων ή μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της πράξης.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Το Μητρώο Ωφελουμένων μετά από κάθε επικαιροποίησή του δημοσιεύεται ανά Διοικητική Περιφέρεια,
στην ιστοσελίδα http://epiteliki-ergasias.gov.gr/ προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Στην ίδια
ιστοσελίδα δημοσιοποιούνται και οι πίνακες των μη επιλεγέντων.
Η δημοσιοποίηση του Μητρώου Ωφελουμένων και του πίνακα μη επιλεγέντων αφορά ΜΟΝΟΝ τους
κωδικούς ΚΑΥΑΣ των ενδιαφερομένων.
Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής ενημερώνονται για την εγγραφή τους ή τη μη εγγραφή τους στο
Μητρώο Ωφελουμένων με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας την ιστοσελίδα
http://epiteliki-ergasias.gov.gr/.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ
Οι μη επιλεγέντες έχουν το δικαίωμα υποβολής αντίρρησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από της δημοσιεύσεως των Πινάκων Κατάταξης Ωφελουμένων. Οι αντιρρήσεις κατατίθενται
εγγράφως στην Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ, Κοραή 4 (4ος, γραφείο 21, Τ.Κ. 10564, Αθήνα).
Στην Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ, συγκροτείται αρμόδιο όργανο με απόφαση Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εισηγείται επί των αντιρρήσεων. Το
αρμόδιο όργανο εξετάζει κατά πρώτον το εμπρόθεσμο και εν συνεχεία το βάσιμο των αντιρρήσεων. Το
αρμόδιο όργανο δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον υποβάλλοντα την αντίρρηση και γενικώς να
ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του υποβάλλοντα. Το
αρμόδιο όργανο πρέπει να εισηγηθεί αρμοδίως επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα
(10) ημερών από την άσκησή τους. Στη συνέχεια εκδίδεται Απόφαση έγκρισης η οποία κοινοποιείται με κάθε
πρόσφορο μέσο στον υποβάλλοντα την αντίρρηση.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), υπεύθυνοι επεξεργασίας είναι οι Δικαιούχοι
της Πράξης.
Τα δεδομένα που συλλέγονται από την Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής Για Ένταξη στο Μητρώο
Ωφελουμένων», παρέχονται με τη συναίνεση του υπογράφοντα. Η μη παροχή των δεδομένων αυτών
καθιστά αδύνατη τη λήψη υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και
δεξιοτήτων.
Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ θα προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που θα υποβάλλει ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η, προκειμένου: α) να αξιολογήσει την αίτηση που
αυτός υποβάλλει, β) να κρίνει τυχόν αντιρρήσεις που θα υποβληθούν από το υποκείμενο των προσωπικών
δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και γ) να διασφαλίσει την παροχή των υπηρεσιών
συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του/της
ενδιαφερόμενου/ης ενδέχεται να λάβει χώρα επίσης, εφόσον είναι απαραίτητη για: α) τη συμμόρφωση με
έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας και β) την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το
δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς αυτούς θα περιορίζεται μόνο στα
αναγκαία κάθε φορά δεδομένα και μόνο στην ελάχιστη δυνατή χρονική διάρκεια, και θα λαμβάνονται όλα
τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας. Η χρονική διάρκεια φύλαξης και επεξεργασίας των
δεδομένων επιβάλλεται αφενός από τη διάρκεια και τον σκοπό της παρούσας πρόσκλησης και τη συμμετοχή
του ωφελούμενου στις προβλεπόμενες δράσεις (συμβουλευτική, κατάρτιση, πιστοποίηση) και αφετέρου
από την υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας να διατηρεί τον φάκελο της πράξης με όλα τα στοιχεία
που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών μετά την ολοκλήρωση, την
αποπληρωμή και τη λειτουργία της πράξης, προκειμένου να μπορεί να διενεργηθεί λογιστικός και νομικός
έλεγχος από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Το υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί τα δικαιώματα που
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προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, ιδίως στα άρθρα 15 έως 22, όπως μεταξύ άλλων τα
δικαιώματα πρόσβασης στα τηρούμενα δεδομένα (άρθρο 15), διόρθωσης των δεδομένων (άρθρο 16) και
περιορισμού τους (άρθρο 18).
Στον βαθμό που θα κληθεί να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων, για τις
ανάγκες εκτέλεσης του έργου που θα ανατεθεί, κάθε εξωτερικός συνεργάτης υποχρεούται να
συμμορφώνεται πλήρως με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και να εφαρμόζει κατάλληλα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει ότι εξ ορισμού υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Αυτή η υποχρέωση
ισχύει για το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, το σύνολο των επεξεργασιών
που υφίστανται, για όλη την περίοδο αποθήκευσης. Οφείλει επίσης να διασφαλίζει την άσκηση όλων των
δικαιωμάτων εκ μέρους των υποκειμένων των δεδομένων, κατά τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό
(ΕΕ) 2016/679.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
i.

Όλοι οι όροι της παρούσας είναι υποχρεωτικοί για όσους συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο και
σε οποιοδήποτε στάδιο ή διαδικασία της δράσης αυτής.

ii. Η συμμετοχή στην εν λόγω δράση και στις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση,
συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων αυτής.

iii. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής σε Μητρώο της παρούσας συνιστά εξουσιοδότηση προς τους
δικαιούχους της πράξης για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τηρουμένων των διατάξεων
των άρθρων 6 παρ.1 και 9 παρ. 2, β του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, του Κανονισμού
1304/2013 και του άρθρου 54Α παρ. 3 ν. 4314/2014, για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος
προγράμματος καθώς και για την εξαγωγή τους σε μορφή μικροδεδομένων (microdata), ατομικών
δηλαδή στατιστικών εγγραφών για τους σκοπούς της παρακολούθησης της παρούσας δράσης, μέσω
στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

iv. Επισημαίνεται ότι η «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής Για Ένταξη στο Μητρώο Ωφελουμένων» επέχει
θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

v. Για τις ανάγκες της δράσης, θα συγκροτηθεί και θα τηρείται Μητρώο Ωφελούμενων βάσει των
οριζόμενων στον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ».

vi. Ο δικαιούχος Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ θα εξασφαλίσει ότι θα γίνουν οι
απαιτούμενες ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
και τους όρους της παρούσας.

vii. Οι ωφελούμενοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούμενων έχουν αποκλειστικά τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις, που θα οριστούν με όμοια Απόφαση.

viii. Οι προθεσμίες της παρούσας δύνανται να τροποποιούνται μονομερώς μόνο από τον δικαιούχο Ειδική
Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ και η τυχόν τροποποίησή τους θα δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα http://epiteliki-ergasias.gov.gr/.

ix. H συμμόρφωση των ωφελούμενων με τις κατευθύνσεις και οδηγίες που θα αναρτώνται από τον
δικαιούχο Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ στην ιστοσελίδα http://epitelikiergasias.gov.gr/ είναι υποχρεωτική.

x. Οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με
τη δράση μέσω της ιστοσελίδας αυτής, την οποία χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε κάθε
στάδιο υλοποίησης της δράσης. Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ δεν υποχρεούται
να ενημερώνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. εγγράφως ή ατομικά) τους ενδιαφερόμενους.
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xi. Οι πληρωμές που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα καταβληθούν, υπό την
προϋπόθεση ότι θα έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές πιστώσεις.

xii. Ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων της δράσης που θα συμμετάσχουν σε προγράμματα
συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης είναι 13.400 άτομα ή έως εξάντλησης του
προϋπολογισμού της Πράξης.
Για τα επόμενα στάδια και τις ενέργειες υλοποίησης της δράσης θα εκδοθούν Υπουργικές Αποφάσεις.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
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Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής Για Ένταξη στο Μητρώο Ωφελουμένων
της πράξης:
«Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού
περιβάλλοντος- (Α’ κύκλος)»

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
*

Επώνυμο

Παρακαλώ συμπληρώστε το Επώνυμό σας, όπως αναγράφεται στην αστυνομική ταυτότητα ή το
διαβατήριο.
*

Όνομα

Παρακαλώ συμπληρώστε το Όνομά σας, όπως αναγράφεται στην αστυνομική ταυτότητα ή το
διαβατήριο.
*

Όνομα Πατέρα

Παρακαλώ συμπληρώστε το Όνομα Πατέρα, όπως αναγράφεται στην αστυνομική ταυτότητα ή το
διαβατήριο.
*

Όνομα Μητέρας

Παρακαλώ συμπληρώστε το Όνομα Μητέρας, όπως αναγράφεται στην αστυνομική ταυτότητα ή
το διαβατήριο.
*

Ημερομηνία Γέννησης

...
Μορφή: dd.mm.yyyy

Παρακαλώ συμπληρώστε την Ημερομηνία Γεννήσεώς σας.
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ΑΦΜ

*

Παρακαλώ συμπληρώστε το Α.Φ.Μ. σας, μήκους 9 ψηφίων χωρίς κενούς χαρακτήρες.
ΑΜΚΑ

*

Παρακαλώ συμπληρώστε το Α Μ Κ Α σας μήκους 11 ψηφίων χωρίς κενούς χαρακτήρες.
* Εκπαίδευση

Απόφοιτος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Απόφοιτος Β/θμιας Εκπαίδευσης
Πτυχιούχος Γ/θμιας Εκπαίδευσης
Κάτοχος Μεταπτυχιακών Τίτλων
Παρακαλώ επιλέξτε το επίπεδο εκπαίδευσής σας.
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
* Οδός - Αριθμός

Παρακαλώ συμπληρώστε την Οδό και τον Αριθμό της κατοικίας σας.
* Πόλη

Παρακαλώ συμπληρώστε την Πόλη που διαμένετε.

* Ταχ. Κώδικας

Μόνο αριθμητικές τιμές επιτρέπονται σε αυτό το πεδίο.

Παρακαλώ συμπληρώστε τον Ταχ. Κώδικά σας, μήκους 5 ψηφίων χωρίς κενούς χαρακτήρες.
* Δήμος

Παρακαλώ επιλέξτε...
Παρακαλώ επιλέξτε τον Δήμο.
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* Περιφερειακή Ενότητα

Παρακαλώ επιλέξτε...
Παρακαλώ επιλέξτε την Περιφερειακή Ενότητα.
* Αριθμός Σταθερού Τηλεφώνου

Μόνο αριθμητικές τιμές επιτρέπονται σε αυτό το πεδίο.

Παρακαλώ συμπληρώστε τον Αριθμό Σταθερού Τηλεφώνου σας, μήκους 10 ψηφίων χωρίς
κενούς χαρακτήρες.
* Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου

Μόνο αριθμητικές τιμές επιτρέπονται σε αυτό το πεδίο.

Παρακαλώ συμπληρώστε τον Αριθμό Κινητού Τηλεφώνου σας, μήκους 10 ψηφίων χωρίς κενούς
χαρακτήρες.
* e-mail

Παρακαλώ συμπληρώστε το e-mail σας.
Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
* Επωνυμία Εταιρείας ή Διακριτικός Τίτλος

Παρακαλώ συμπληρώστε την Επωνυμία ή τον Διακριτικό Τίτλο της Εταιρείας που εργάζεστε.
* ΑΦΜ Εταιρείας

Παρακαλώ συμπληρώστε το Α.Φ.Μ. της Εταιρείας που εργάζεστε, μήκους 9 ψηφίων χωρίς κενούς
χαρακτήρες.
* Πόλη (Εταιρείας)

Παρακαλώ συμπληρώστε την Πόλη της Εταιρείας που εργάζεστε.
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* Ταχ. Κώδικας (Εταιρείας)

Μόνο αριθμητικές τιμές επιτρέπονται σε αυτό το πεδίο.

Παρακαλώ συμπληρώστε τον Ταχ. Κώδικα της εταιρείας που εργάζεστε, μήκους 5 ψηφίων
χωρίς κενούς χαρακτήρες.
* Δήμος (Εταιρείας)

Παρακαλώ επιλέξτε...
Παρακαλώ επιλέξτε τον Δήμο της Εταιρείας που εργάζεστε.

* Ειδικότητα Εργασίας

Παρακαλώ συμπληρώστε την Ειδικότητα της Εργασίας.

* ΛΟΓΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Επιδοτούμενος από τον ΟΑΕΔ λόγω επίσχεσης.
Έχω συμμετάσχει/εκπροσωπηθεί σε τριμερή συμφιλιωτική συνάντηση.
Παρακαλώ συμπληρώστε τον Λόγο ή τους Λόγους που σας αφορούν.

* Επιλογή Περιφερειακής Ενότητας για Συμμετοχή στη Δράση (με σειρά προτίμησης)

Επιλέξτε την 1η Περιφερειακή Ενότητα για συμμετοχή στη δράση.
Επιλέξτε την 2η Περιφερειακή Ενότητα για συμμετοχή στη δράση.
Επιλέξτε την 3η Περιφερειακή Ενότητα για συμμετοχή στη δράση.
* Δηλώνω ότι:

Εργάζομαι στην εταιρεία που ανέφερα στο σημείο Γ και κατά τον χρόνο της αίτησης διατηρώ
την ιδιότητα του εργαζόμενου.
Όλα τα στοιχεία που δηλώνονται στην παρούσα αίτηση είναι ακριβή και αληθή.
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Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ
πρόγραμμα κατάρτισης κατά τους τελευταίους δύο (2) μήνες πριν από την υποβολή της
παρούσας αίτησης συμμετοχής.
Έλαβα γνώση των όρων της Πρόσκλησης.
Επιλέξτε όλα τα παραπάνω

Καθαρισμός της φόρμας

Υποβολή
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
Με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), σας ενημερώνουμε ότι υπεύθυνος
επεξεργασίας είναι ο Δικαιούχος της πράξης.
Τα δεδομένα που συλλέγονται στην παρούσα αίτηση ενδιαφέροντος παρέχονται με τη συναίνεση του
υπογράφοντα. Η μη παροχή των δεδομένων αυτών καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή στη δράση και
συνακόλουθα την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής καθοδήγησης, κατάρτισης, και πιστοποίησης.
Οι σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη συμμετοχή σε
ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής και στα προγράμματα κατάρτισης – πιστοποίησης, την τήρηση
Μητρώου Ωφελουμένων και τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων.
Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Τα δεδομένα σας
διατηρούνται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών μετά την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη
λειτουργία της Πράξης, προκειμένου να μπορεί να διενεργηθεί λογιστικός και νομικός έλεγχος από τις
αρμόδιες εποπτικές αρχές.
Έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο των
δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των
δεδομένων. Σε περίπτωση που εκτιμήσετε ότι γίνεται παραβίαση του ως άνω αναφερόμενου Κανονισμού
έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, που στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Καμία αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της
κατάρτισης προφίλ, δεν λαμβάνεται με την ως άνω επεξεργασία. Καμία άλλη επεξεργασία και κανένας άλλος
σκοπός επεξεργασίας δεν διενεργείται με τα δεδομένα αυτά.
ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΩ.
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