ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις
στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2 (Εκδοτικές
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30).”
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2018/003 EL/Attica publishing

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ένωση εταιριών «ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Α.Ε. – ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε. – Παπαβασιλείου Αθ. &
ΣΙΑ Ε.Ε.», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης (Πρότασης) «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ
ΚΩΔΙΚΟ EGF/2018/003 EL/Attica publishing» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (έργο) με τίτλο «Ενέργειες που
αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2 (Εκδοτικές δραστηριότητες) στην
επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ- 20142020), και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1927/2006.
2. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Τεύχος Β/23-12-2014) «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Β)
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297)
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 6., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. To άρθρο 63 του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Τεύχος Α/2-07-2015) «Μέτρα για την ανακούφιση των
Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και
άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 45 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ
265/Τεύχος Β/23-12-2014) «Διαχείριση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους και του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση» και καθορίζεται η Εθνική Αρχή
Συντονισμού της Εφαρμογής, η Διαχειριστική Αρχή, η Αρχή Πιστοποίησης και η Αρχή Ελέγχου του
ΕΤΠ 2014-2020.
4. Τη με αριθμ. 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015) Κοινή Απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα
«Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την
υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
5. Την αίτηση με κωδικό EGF/2018/003 EL/Attica publishing την οποία υπέβαλε η Ελλάδα για
χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ.
6. Τη με αριθμ. CΟΜ(2018) 667 final/04-10-2018 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη
χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση για τη χρηματοδότηση ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας μετά τις
απολύσεις στον κλάδο 58 της NACE αναθ. 2 (εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS 2
περιφέρεια Αττικής (EL30), στην Ελλάδα, καθώς και την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου με αριθμ. (ΕΕ) 2019/275 της 11ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την
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κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση
που υπέβαλε η Ελλάδα – EGF/2018/003 EL/Attica Publishing.
7. Την με Α.Π. 9.3410/6-6-2019 Πρόσκληση ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2018/003 EL/Attica
Publishing .
8. Την με αριθμ.πρωτ.9.5810/22-10-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης (Πρότασης) «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2018/003 EL/Attica publishing» με Κωδικό ΟΠΣ
5047313 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (έργο) με τίτλο «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε
επιχειρήσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2 (Εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS 2
Περιφέρεια Αττικής (EL30), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση. Την με Α.Π. 9.3410/6-6-2019 (ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ) Πρόσκληση για την
υποβολή πρότασης για την υλοποίηση μέρους των Ενεργειών στο έργο με κωδικό «EGF/2018/003
EL/Attica Publishing».
9. Το Έργο της ΣΑΕ 034/2 με τίτλο: «Ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) – EGF/2018/003 ΕL/Attica Publishing» και με κωδικό
πράξης ΣΑ (Κωδικός Ενάριθμου) 2019ΣΕ03420000.
προβαίνει στη δημοσίευση δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση
μητρώου ωφελούμενων, αποκλειστικά από τους 550 πρώην εργαζόμενους, που απολύθηκαν, κατά την
περίοδο μεταξύ 29/05/2017 έως 28/02/2018, από εταιρίες του κλάδου με τίτλο: «Εκδοτικές
Δραστηριότητες», στην περιφέρεια Αττικής.
 Ειδικότερα η Πρόσκληση αφορά σε:
 324 εργαζόμενους, από την επιχείρηση «Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. (δ.τ. ΔΟΛ)»,
στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 - Αττική (Attiki)
 185 εργαζόμενους, από την επιχείρηση «Εκδόσεις Έθνος Α.Ε.» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 Αττική (Attiki)


41 εργαζόμενους, από την επιχείρηση «Pegasus Magazines Publications Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρεία»
στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 - Αττική (Attiki)

Η Ένωση καλεί τους ως άνω ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για το έργο και να υποβάλουν αίτηση
συμμετοχής τους σε αυτό, από τις 13/11/2019 έως 29/11/2019.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Με την υπ. αριθμ. C(2018) 667 final/04-10-2018 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την
χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
για την χρηματοδότηση ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας μετά τις απολύσεις στον κλάδο 58
της NACE αναθ.2 (εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS 2 περιφέρεια Αττικής (EL30), στην
Ελλάδα, εγκρίθηκε η κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
περιόδου 2014-2020 για την υλοποίηση ενεργειών εξατομικευμένων υπηρεσιών που περιλαμβάνουν:
Α Επαγγελματική Συμβουλευτική – Β Επαγγελματική κατάρτιση – Γ Προώθηση Επιχειρηματικότητας και
Δ Επιδότηση θέσεων εργασίας.
Οι συμμετέχοντες δύνανται να είναι άνεργοι, εργαζόμενοι, είτε αυτοαπασχολούμενοι.
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Ο συνολικός προϋπολογισμός του ως άνω Έργου ανέρχεται σε 3.847.500,00 € και καλύπτεται κατά 60%
από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
περιόδου 2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ειδικότερα από τη ΣΑΕ 034/2.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η συγκρότηση Μητρώου Ωφελουμένων του έργου,
προκειμένου να υλοποιηθεί, από τους προαναφερόμενους συμμετέχοντες φορείς του εγκεκριμένου Έργου
με κωδικό «EGF/2018/003 EL/Attica publishing» μέρος δέσμης ενεργειών των εξατομικευμένων
υπηρεσιών, όπως είναι:
•

η Ενέργεια Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική» και ,

•

η Ενέργεια Β «Κατάρτιση»

Οι ενέργειες στοχεύουν στην ενίσχυση και στην παροχή υποστήριξης στους πρώην εργαζομένους, έτσι
ώστε να οδηγηθούν στην εξεύρεση εργασίας ή καλύτερης και πιο σταθερής εργασίας καθώς και στην
υποστήριξη διαδικασίας για την εν δυνάμει άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Οι Ενέργειες του Έργου θα υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής.
Οι Ενέργειες που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο έργο και που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας
πρόσκλησης είναι οι εξής:


Ενέργεια Α΄- Επαγγελματική Συμβουλευτική, περιλαμβάνει 25 ατομικές συνεδρίες, σε πέντε στάδια.
Απευθύνεται στο σύνολο των ωφελούμενων, οι οποίοι ανέρχονται σε 550 άτομα κατά μέγιστο αριθμό.
Στην Ενέργεια αυτή περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εξατομικευμένες υπηρεσίες.
Α.1 Υποδοχή - καταγραφή ωφελουμένων και διερεύνηση αναγκών
Α.2 Προσωπικός και επαγγελματικός απολογισμός
A.3 Διαδικασία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης – εκπόνηση αρχικού/συνοπτικού σχεδίου
δράσης και παραπομπή σε ενέργειες
Α.4 Ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης
Α.5 Παρακολούθηση / υποστήριξη των ωφελουμένων
Επίσης προβλέπεται:
I.

Η εκπόνηση σε συνεργασία με τους «Συμβούλους Επιχειρηματικότητας», επιχειρηματικών
σχεδίων «business plan”, για μέγιστο αριθμό 60 ωφελούμενων, για όσους επιθυμούν να
αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

II.

Συνάντηση ελευθέρας εισόδου(open day), κατά την οποία θα ενημερωθούν οι ωφελούμενοι
για ενδεχόμενες ευκαιρίες ένταξης στην τοπική αγορά εργασίας και θα επιχειρηθεί η σύζευξη
των ωφελουμένων και των θέσεων εργασίας.

Η Ενέργεια Α΄ είναι υποχρεωτική και μέσω αυτής θα προκύψουν τα ωφελούμενα άτομα τα οποία θα
υπαχθούν στις λοιπές Ενέργειες του Έργου (Ενέργεια Β1 – Επαγγελματική Κατάρτιση, Ενέργεια Β2Εξειδικευμένη Κατάρτιση, Ενέργεια Γ: Συνεισφορά για σύσταση επιχείρησης ή Ενέργεια Δ: Επιδότηση
θέσεων εργασίας) και οι οποίες αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστών Προσκλήσεων.
Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση για την ενημέρωση των ωφελουμένων και την παραπομπή τους
στις περαιτέρω Ενέργειες του Έργου, θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα του μηχανισμού διάγνωσης
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της αγοράς εργασίας, αναφορικά με τις κενές θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες που παρουσιάζουν
άνοδο.
Το επίδομα ανά άτομο ανέρχεται στο ποσό των 1.000 ευρώ και αντιστοιχεί στην υλοποίηση των 25
ατομικών συνεδριών.


Ενέργεια Β΄- Επαγγελματική Κατάρτιση απευθύνεται στο σύνολο των ωφελούμενων (550) και
διακρίνεται σε δύο επί μέρους ενέργειες,
Ενέργεια Β1: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση»
Ενέργεια Β2:«Εξειδικευμένη Κατάρτιση / επιμόρφωση»
Η επιλογή της επιμέρους ενέργειας για κάθε έναν ωφελούμενο ξεχωριστά πραγματοποιείται κατά το
προηγούμενο στάδιο Α.3 της Ενέργεια Α΄- Επαγγελματική Συμβουλευτική έπειτα από διάγνωση των
εκπαιδευτικών αναγκών των καταρτιζομένων, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και του
ακριβούς προσδιορισμού των απαιτούμενων προσόντων που είναι απαραίτητα σύμφωνα με την
αποτύπωση των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας, καθώς και τις εξελίξεις και τις προοπτικές
απασχόλησης στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας σε τοπικό ή /και περιφερειακό επίπεδο.
 Ενέργεια Β1: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση»

Αντικείμενο της Ενέργειας Β.1 αποτελεί η παροχή στους συμμετέχοντες ωφελούμενους στην εν
λόγω Ενέργεια, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 300
ωρών, με κύριο στόχο την υποστήριξή τους στην ένταξη, επανένταξη ή/και παραμονή τους στην
αγορά εργασίας. Τα θεματικά αντικείμενα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) που θα
παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι της Ενέργειας Β.1 θα παρέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και
δεξιότητες όπως αυτές προκύπτουν (α) στις διατυπωμένες μέσω του εθνικού συστήματος
διάγνωσης αναγκών απαιτούμενες δεξιότητες (β) στο Ατομικό Επαγγελματικό Σχέδιο Δράσης του
κάθε ωφελούμενου.
Η Ενέργεια Β1: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση, αφορά σε 500 άτομα, προβλέπει την
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, όπου είναι εφικτό, και την καταβολή εκπαιδευτικού
επιδόματος 1.000 ευρώ για κάθε ωφελούμενο άτομο που θα υπαχθεί σε αυτή.
 Ενέργεια Β2:«Εξειδικευμένη Κατάρτιση / επιμόρφωση»

Αντικείμενο της Ενέργειας Β.2 αποτελεί η παροχή στους συμμετέχοντες ωφελούμενους στην εν
λόγω Ενέργεια εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης, κατάρτισης, κ.λπ. Στην περίπτωση
αυτή δεν προβλέπεται η καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος για τους ωφελούμενους που
συμμετέχουν (αφορά σε 50 ωφελούμενα άτομα)
Η Ενέργεια Β2 περιλαμβάνει την Ενέργεια Β.2.1 που αφορά σε εξειδικευμένη κατάρτιση/επανακατάρτιση,
πχ. εξειδικευμένοι κύκλοι μαθημάτων, αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που οδηγεί σε
πιστοποίηση και απευθύνεται σε 40 ωφελούμενα άτομα σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Ε.Ε.
πρόταση, και την Ενέργεια Β.2.2 που αφορά σε απόκτηση τίτλου σπουδών από ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα (πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης – Επίπεδο 6 και 7 ΕQF) και
απευθύνεται σε 10 ωφελούμενα άτομα.
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτείνεται έως την 22η Αυγούστου 2020.
Οι δε υπηρεσίες εξειδικευμένης κατάρτισης/επιμόρφωσης (Ενέργεια Β2) δύναται υπό προϋποθέσεις να
ολοκληρωθούν έως την 22η Φεβρουαρίου 2021.
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3. ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ


Ενέργεια Γ- Συνεισφορά για σύσταση επιχείρησης. Η Ενέργεια Γ αφορά στη χρηματοδότηση 60
δικαιούχων / ωφελουμένων (που θα προκύψουν από τις Δράσεις της Ενέργειας Α), έτσι ώστε να
υποστηριχτούν κατά τις διαδικασίες ανάληψης επιχειρηματικής δράσης (δημιουργία νέας
επιχείρησης). Η Ενέργεια Γ θα υλοποιηθεί από την Αρχή Διαχείρισης.



Ενέργεια Δ΄ - Επιδότηση θέσεων εργασίας. Απώτερος στόχος από την υλοποίηση των ενεργειών Α και
Β είναι η απορρόφηση των ωφελουμένων σε θέσεις εργασίας από την τοπική αγορά. Για το λόγο αυτό,
δύναται να επιδοτηθούν 50 θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής. Η Ενέργεια Δ θα
υλοποιηθεί από Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης.



4. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο έργο έχουν όσοι εκ των ωφελούμενων:
a. Παραμένουν άνεργοι
ή/ β΄ έχουν εξεύρει θέση μερικής ή πλήρους απασχόλησης ή /και ορισμένου χρόνου (πρίν την
έναρξη υλοποίησης των Ενεργειών της παρούσας ή κατά την διάρκεια αυτής. Η παρακολούθηση
των υλοποιούμενων Ενεργειών από τους εργαζόμενους ωφελούμενους, θα διενεργείται σε
χρόνους που δεν συμπίπτουν με τις ώρες εργασίας τους.
ή΄/γ) έχουν συστήσει ατομική επιχείρηση πριν την έναρξη υλοποίησης των ενεργειών του έργου.
5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
 Συμπληρωμένη την Αίτηση Συμμετοχής στο Έργο
 Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας με την επιχείρηση στην οποία αφορά το Έργο (για τους

απολυμένους κάθε επιχείρησης) κατά την επιλέξιμη περίοδο αναφοράς του έργου (29/5/2017/ 28/02/2018) ή αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης σε περίπτωση εργαζομένων επιχείρησης που
βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης και έχει προβεί σε απολύσεις.
 Φωτοτυπία Δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου
 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν συμμετέχει κατά την έναρξη και δεν

θα συμμετάσχει καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ταυτόχρονα σε ίδιες ενέργειες
(Συμβουλευτικής ή/ και Κατάρτισης) άλλου συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος.
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
Η διαδικασία υποβολής του φακέλου των υποψήφιων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής
2. Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά, αναλόγως και προς απόδειξη των αναγραφομένων της αίτησης
3. Υπεύθυνη δήλωση

5

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν έως την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 να καταθέσουν α) αυτοπροσώπως ή
β) να αποστείλουν μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς υπογεγραμμένη την παραπάνω αίτηση μαζί με
συνοδευτικά δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο του φακέλου
κρίνεται από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του εντύπου
ταχυμεταφοράς.
Ο φάκελος κατατίθεται ή αποστέλλεται στις κάτωθι διευθύνσεις:
ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ


«ΔΗΜΗΤΡΑ» Ε.Σ. Α.Ε.
− Πλατεία Βικτωρίας: Φερών 16, 10434 Αθήνα, τηλ. 2108838540,

κα Ζαμινού Μαρία


ΚΕΚ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
− Πλατεία Αττικής : Λιοσίων 117, Αθήνα, τηλ. 2108233522, 2108230100,

κα Παντελιάδου Παναγιώτα


ΜΑΣΤΕΡ ΚΕΚ
− Ηράκλειο Αττικής : Ζαλοκώστα 18 & Εμ. Παπαδάκη, 14121, τηλ. 210 6858760,

κα Πισπιρίγκου Χρυσάνθη
− Αργυρούπολη

: Λ. Κύπρου 4 & Λ. Βουλιαγμένης 579, 16452, τηλ. 210 9633485,
κα Διακονίδου Μαριάννα

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
Η αξιολόγηση του φακέλου των υποψηφίων προς ένταξη στο Μητρώο Ωφελουμένων καθώς και η τελική
επιλογή θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή σύστασης μητρώου ωφελούμενων.
Η Επιτροπή θα εξετάζει τον φάκελο των υποψηφίων και εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις θα
εντάσσονται στο μητρώο ωφελουμένων.
Επισημαίνεται ότι η πλήρωση όλων των προϋποθέσεων συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά να
αποδεικνύονται με την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών διαφορετικά ο υποβληθείς φάκελος θα
απορρίπτεται.
Επιπλέον και σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση,
δικαιολογητικά που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους, αυτά δε θα ληφθούν υπόψη.
Μετά την αξιολόγηση των φακέλων, τα προσωρινά αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Ωφελουμένων θα
αναρτώνται στις ιστοσελίδες των φορέων την Ένωσης, με τη διαδικασία της ψευδωνυμοποίησης του
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 και οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται τηρώντας τις γενικές διατάξεις
του Κανονισμού περί προσωπικών δεδομένων. Οι υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν
γραπτή ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων εντός 3 ημερών από την ανάρτησή τους.
Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων από αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων τα οριστικά αποτελέσματα
ένταξης στο Μητρώο Ωφελουμένων θα αναρτώνται στις ιστοσελίδες των φορέων την Ένωσης με τη
διαδικασία της ψευδωνυμοποίησης.
Η Ένωση εταιριών στην συνέχεια θα προχωρά στη σύναψη συμφωνητικών συνεργασίας με τους
ωφελούμενους για την Ενέργεια Α΄.
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8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Αντικατάσταση φακέλου, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται
μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φακέλων.
9.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το μητρώο ωφελουμένων συγκροτείται αποκλειστικά στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω εγκεκριμένου
έργου.
Η αίτηση υποψηφιότητας κατατίθεται ή αποστέλλεται εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη μαζί με
συνοδευτικά δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο έως την 29η Νοεμβρίου 2019.
Οι ωφελούμενοι του μητρώου οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως άμεσα, σε έναν από τους
προαναφερόμενους συμμετέχοντες φορείς, οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί
στην αίτησή τους που κατέθεσαν στα σημεία υποδοχής αιτήσεων σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις τήρησης
των προσωπικών δεδομένων.
Σημειώνεται ότι η συλλογή και τήρηση του συνόλου των προσωπικών δεδομένων θα είναι σύμφωνη με τις
διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679.
Με την υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Οι
πληροφορίες του Έργου βρίσκονται αναρτημένες στις ιστοσελίδων των φορέων της Ένωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
τηλέφωνο επικοινωνίας –υποδοχής αιτήσεων, όπως αναφέρονται παραπάνω ημέρες και ώρες επικοινωνίας:
Δευτέρα- Παρασκευή 10:00-14:00.
Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες των φορέων την Ένωσης :
http://www.dimitra.gr
https://www.masterkek.gr
https://www.eyklidis.gr
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