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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (αριθ. πρωτ.: 5022/20.11.2018) 
ΓΙΑ THN ENTAΞΗ 725 ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ από τις εταιρείες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., 
DIXONS SOUTH - EAST EUROPE AEBE, MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ, METRO AEBE, NOTOS COM 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ, PET CITY ΑΕΒΕ,ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. στο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020, 
Έργο «ΚΩΔ.:EGF/2017/003 GR/Attica retail» 

      

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) ως Δημόσιος φορέας 
εποπτευόμενος από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο 
οποίος ενεργεί ως Φορέας Υλοποίησης  για την Πράξη: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2017/003 GR/Attica retail», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020  με τίτλο:«Ενέργειες που αφορούν 
απολύσεις σε  επιχειρήσεις στον κλάδο 47 της NACE Αναθ. 2 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30) και 
άλλες 10 Περιφέρειες της χώρας», και οι κάτωθι συμμετέχοντες Φορείς υπό τη συνολική του ευθύνη: 
Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτου Εργασίας της 
ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας 
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ Ε.Σ.Ε.Ε.), Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της 
Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ),  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-2014-
2020), 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/2017/003 GR/Attica retail» την οποία υπέβαλε η Ελλάδα για 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, 
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6. Τη με αριθμ. C(2017) 613 final/23-10-2017 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 

7. Τη με αριθμ. C(2017) 6970 final/23-10-2017 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 47 της NACE αναθ. 2 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στις υπαγόμενες στο επίπεδο NUTS 2 περιφέρειες 
Αττικής (EL30), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (EL11), Κεντρικής Μακεδονίας (EL12), 
Δυτικής Μακεδονίας (EL13), Θεσσαλίας (EL14), Ηπείρου (EL 21), Δυτικής Ελλάδας (EL23), 
Κεντρικής Ελλάδας (EL24), Πελοποννήσου (EL25), Νότιου Αιγαίου (EL42) και Κρήτης (EL43) στην 
Ελλάδα, 

8. Την με αριθμ. 8.7760/23-07-2018 (ΑΔΑ: ΨΔ5Ζ465Θ1Ω-ΤΔ6) Πρόσκληση για την υποβολή 
πρότασης για την υλοποίηση μέρους των Ενεργειών στο έργο με κωδικό «EGF/2017/003 
GR/Attica retail» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε 
επιχειρήσεις στον κλάδο 47 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30) 
και άλλες 10 περιφέρειες της χώρας» 

9. Την υπ. αριθμ. 8.10245/7-11-2018 απόφαση ένταξης της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ " EGF/2017/003 GR/Attica retail "» που συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020  με 
τίτλο:«Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 47 της NACE Αναθ. 2 
(Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στην 
επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30) και άλλες 10 Περιφέρειες της χώρας» ,  

10. Το Έργο της ΣΑΕ 034/2 με τίτλο: «Ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) – EGF/2017/003 GR/Attica retail» και με κωδικό 
2018ΣΕ03420003, 

11. Το με Αρ. Πρωτ.8.10458/15-11-2018 έγγραφο έγκρισης  της παρούσας από την ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ-ΑπΚΟ, 
12. Την από 20/11/2018 απόφαση έγκρισης της παρούσας από το Δ.Σ. του ΕΙΕΑΔ, 

 

προβαίνει στη δημοσίευση δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση 
μητρώου ωφελούμενων, αποκλειστικά από τους επτακόσιους είκοσι πέντε (725) πρώην 

εργαζόμενους, που απολύθηκαν, κατά την περίοδο μεταξύ 19 Απριλίου 2016 έως 19 Ιανουαρίου 
2017, από τις εταιρείες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε., DIXONS SOUTH - EAST EUROPE AEBE, MEDIA 
SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ 
Α.Ε.Ε. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΕ, METRO AEBE, NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ, PET CITY ΑΕΒΕ, ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. του κλάδου με 
τίτλο: «Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών» στην 
Αττική και σε 10 περιφέρειες της χώρας οι οποίες, είτε έπαυσαν τη δραστηριότητά τους, είτε 
απέλυσαν εργαζόμενους λόγω της οικονομικής κρίσης,  

και καλεί τους  ως άνω ενδιαφερόμενους  να ενημερωθούν για το έργο και  να υποβάλουν αίτηση 
συμμετοχής τους σε αυτό έως και 30 Νοεμβρίου 2018. 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

Με τις υπ. αριθμ.  Αποφάσεις C(2017) 6970 final/23-10-2017 και C(2017) 613  final της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αντίστοιχα, εγκρίθηκε η 
κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 
για την υλοποίηση δεσμών ενεργειών εξατομικευμένων υπηρεσιών που αφορούν, μεταξύ άλλων,  σε 
απολύσεις: 
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 428 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.» στις 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 EL11 – Ανατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki Makedonia, 
Thraki), EL12 – Κεντρική Μακεδονία (Kentriki Makedonia), EL13 - Δυτική Μακεδονία (Dytiki 
Makedonia), EL14 - Θεσσαλία (Thessalia), EL21 - Ήπειρος (Ipeiros), EL23 - Δυτική Ελλάδα 
(Dytiki Ellada), EL24 - Στερεά Ελλάδα (Sterea Ellada), EL25 - Πελοπόννησος (Peloponnisos), 
EL30 - Αττική (Attiki), EL42 – Νότιο Αιγαίο (Notio Aigaio), EL43 - Κρήτη (Kriti) 

 42 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «DIXONS SOUTH - EAST EUROPE 
AEBE» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki) 

 37 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 
- Αττική (Attiki) 

 29 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε. 
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ», στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 - Αττική (Attiki) 

 49 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ», στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 - Αττική 
(Attiki) 

 56 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «METRO AEBE», στην περιφέρεια 
επιπέδου NUTS 2 EL30 - Αττική (Attiki) 

 33 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ», 
στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki) 

 23 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «PET CITY ΑΕΒΕ», στην περιφέρεια 
επιπέδου NUTS 2 EL30 - Αττική (Attiki) 

 14 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.», στην περιφέρεια 
επιπέδου NUTS 2 EL14 - Θεσσαλία (Thessalia) 

 14 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.», στην περιφέρεια 
επιπέδου NUTS 2 EL12 – Κεντρική Μακεδονία (Kentriki Makedonia). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ως άνω Έργου ανέρχεται σε 4.915.250,00 € 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, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
ειδικότερα από τη ΣΑΕ 034/2. Ο Π/Υ των ενεργειών που θα υλοποιήσει το ΕΙΑΕΔ με τους 
συμμετέχοντες φορείς στο πλαίσιο  της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 3.511.250,00 €.  

Η συνολική περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών των ενεργειών Α και Β1 του έργου είναι από 
7/11/2018 έως 13/7/2019. 
 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

Στο πλαίσιο αυτό, 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/2017/003 GR/Attica retail μέρος δεσμών ενεργειών 
των εξατομικευμένων υπηρεσιών, όπως είναι: 

 η Ενέργεια Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική» και , 

 η Ενέργεια Β «Κατάρτιση».  
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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.  
Όπως προαναφέρθηκε, οι Ενέργειες του Έργου θα υλοποιηθούν στις Περιφέρειες Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής 
Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. 

Ενέργεια Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική»   

Αφορά στη διεξαγωγή 25 ατομικών συνεδριών επαγγελματικής συμβουλευτικής για τις οποίες 
προβλέπεται η καταβολή επιδόματος αναζήτησης εργασίας ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 
ευρώ/μεικτό ποσό) ανά συμμετέχοντα.  
Στο πλαίσιο της Ενέργειας Α οι ωφελούμενοι θα λάβουν ουσιαστική και ολοκληρωμένη υποστήριξη 
στην πορεία ένταξής τους στην αγορά εργασίας.  
Ειδικότερα προβλέπεται: 
α) συνάντηση «ελευθέρας εισόδου» (open day) κατά την οποία θα ενημερωθούν οι ωφελούμενοι για 
ενδεχόμενες ευκαιρίες ένταξης στην τοπική αγορά εργασίας ανά περιφέρεια  υλοποίησης του έργου 
και  
β) υποστήριξη για την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (για μέγιστο αριθμό 65 ωφελούμενων) για 
όσους επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα.  
Σε κάθε περίπτωση από την Ενέργεια Α θα προκύψουν τα ωφελούμενα άτομα τα οποία θα επιλεγούν 
να υπαχθούν στις λοιπές Ενέργειες του εγκεκριμένου από την  Ε.Ε. Έργου  και οι οποίες αποτελούν 
αντικείμενο ξεχωριστών Προσκλήσεων και δεν περιλαμβάνονται στις παρούσες Ενέργειες (Α. 
Επαγγελματική συμβουλευτική και Β. Κατάρτιση).  

 
Σημείωση :Για την ενημέρωση των ωφελουμένων και την παραπομπή τους στις περαιτέρω Ενέργειες 
του έργου θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα του μηχανισμού διάγνωσης της αγοράς εργασίας 
(ΕΙΕΑΔ), αναφορικά με τις κενές θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες που παρουσιάζουν άνοδο. 
 

Ενέργεια Β «Κατάρτιση» 

Η Ενέργεια της Κατάρτισης η οποία θα οδηγεί σε πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, όπου είναι 
εφικτό συνίσταται:  
α) είτε σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών (Ενέργεια 
Β1)  για την οποία προβλέπεται η καταβολή επιδόματος κατάρτισης ύψους 1.000,00 ευρώ  και αφορά 
σε 680 ωφελούμενα άτομα. 
β) είτε σε προγράμματα εξειδικευμένης  κατάρτισης /επιμόρφωσης (Ενέργεια Β2). Αφορά σε 45 
ωφελούμενα άτομα  και στην περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται η καταβολή εκπαιδευτικού 
επιδόματος για τους ωφελούμενους που συμμετέχουν αλλά προβλέπεται η αμοιβή μόνο για τις 
υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τους παρόχους εξειδικευμένης κατάρτισης / επιμόρφωσης (το 
ανώτατο ποσό που μπορεί να δοθεί για τις υπηρεσίες αυτές είναι 4.000,00 € ανά ωφελούμενο).  
 
4. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ  

Αποκλειστικό Δικαίωμα συμμετοχής στο έργο έχουν οι 725 πρώην εργαζόμενοι οι οποίοι 
απολύθηκαν  κατά την περίοδο μεταξύ 19 Απριλίου 2016 έως 19 Ιανουαρίου 20171 από τις εταιρείες 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε., DIXONS SOUTH - EAST EUROPE AEBE, MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, 
ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ, METRO AEBE, NOTOS 
COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ, PET CITY ΑΕΒΕ, ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. του κλάδου με τίτλο: «Λιανικό εμπόριο, 
εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών», στις Περιφέρειες Ανατολικής 

                                                           
1 Το χρονικό διάστημα  έχει οριστεί ως περίοδος αναφοράς από το ΕΤΠ 
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Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής 
Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, που έχουν παύσει τη 
δραστηριότητά τους, είτε έχουν απολύσει εργαζόμενους λόγω της οικονομικής κρίσης. 
 
Ειδικότερα δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο έχουν όσοι εξ αυτών: 
 
α) παραμένουν άνεργοι  

ή β) έχουν εξεύρει θέση εργασίας μερικής ή πλήρους απασχόλησης ή/και ορισμένου χρόνου (πριν 
την έναρξη υλοποίησης των Ενεργειών της παρούσας ή και κατά τη διάρκεια αυτής).Τα άτομα της 
περίπτωσης αυτής μπορούν να υπαχθούν στις υλοποιούμενες Ενέργειες Α και Β της παρούσας 
Πρόσκλησης.  

Η παρακολούθηση των υλοποιούμενων Ενεργειών θα διενεργείται σε χρόνους που δεν συμπίπτουν με 
τις ώρες εργασίας των ωφελούμενων2.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα άτομα που εργάζονται θα πρέπει επιπρόσθετα να χαρακτηρίζονται ως μέλη ευπαθών 
ομάδων ή «εργαζόμενοι σε μειονεκτική θέση», βάσει του ΓΑΚ, άρθρο 2, παρ. 4 στην οποία εμπίπτει 
κάθε άτομο που: α) δεν είχε κανονική αμειβόμενη απασχόληση κατά τους προηγούμενους 6 μήνες ή· 
β) είναι ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ετών· ή γ) δεν παρακολούθησε ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
ή επαγγελματική κατάρτιση (Διεθνής Τυποποιημένη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης — ISCED 3) ή δεν 
έχει ακόμη συμπληρώσει δύο έτη από την ολοκλήρωση εκπαίδευσης με πλήρες ωράριο και δεν είχε 
προηγούμενη κανονική αμειβόμενη απασχόληση· ή δ) είναι άνω των 50 ετών· ή ε) ζει μόνο έχοντας τη 
φροντίδα ενός ή περισσότερων εξαρτώμενων μελών· ή στ) απασχολείται, σε  ένα κράτος μέλος, σε 
κλάδο ή επάγγελμα όπου η ανισορροπία μεταξύ των φύλων υπερβαίνει κατά τουλάχιστον 25 % τη 
μέση ανισορροπία σε όλους τους κλάδους της οικονομίας του εν λόγω κράτους μέλους, και ανήκει 
στη μειοψηφούσα ομάδα φύλου.   

ή γ) έχουν συστήσει ατομική επιχείρηση  πριν  την   έναρξη  υλοποίησης  των  ενεργειών του έργου. 
Τα άτομα της περίπτωσης αυτής μπορούν να υπαχθούν στις υλοποιούμενες Ενέργειες Α και Β της 
παρούσας Πρόσκλησης. 
 
Ο προσδιορισμός της συγκεκριμένης «πορείας» του κάθε ωφελούμενου και οι συγκεκριμένες 
Ενέργειες στις οποίες θα ενταχθεί πρόκειται να οριστικοποιηθεί μέσω των δράσεων της Ενέργειας Α 
(Επαγγελματική Συμβουλευτική). 
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τα άτομα/ωφελούμενοι του έργου μπορούν να συμμετέχουν στις 
υλοποιούμενες Ενέργειες Α και Β του έργου. Επίσης μπορούν να υπαχθούν στις λοιπές Ενέργειες του 
εγκεκριμένου από την  Ε.Ε. Έργου, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστών Προσκλήσεων και 
δεν περιλαμβάνονται στις παρούσες Ενέργειες και υπό τις προϋποθέσεις που θα περιγράφονται στον 
Οδηγό Εφαρμογής του Έργου.  
 
5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (επισυναπτόμενα με την αίτηση) 

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

1. Υπογεγραμμένη Αίτηση συμμετοχής (βλ.  Αίτηση συμμετοχής στο Παράρτημα 2), διαθέσιμη 
ηλεκτρονικά  στην ιστοσελίδα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  (www.eiead.gr )  

                                                           
2 Αναφορικά με την συμμετοχή των ωφελούμενων που εργάζονται, στην  Ενέργεια της Επιχειρηματικότητας που θα 

υλοποιηθεί από την Αρχή Διαχείρισης μέσω χωριστής Πρόσκλησης, απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή προς έγκριση 

των επιχειρηματικών σχεδίων στην Αρχή Διαχείρισης είναι η διακοπή της εργασιακής σχέσης πριν την έκδοση του Οριστικού 

καταλόγου έγκρισης των  επιχειρηματικών σχεδίων. 

http://www.eiead.gr/
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 και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συμμετεχόντων φορέων:  
https://www.kekgsevee.gr/index.php/programmatadraseis/etp20142020/570, 
http://www.imegsevee.gr , 
https://www.inegsee.gr/evropaiko-tamio-prosarmogis-stin-pagkosmiopiisi/ 
http://www.inemy.gr 
http://www.kaele.gr/ 
 

Σε έντυπη μορφή η αίτηση διατίθεται στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ., Κ. Παλαμά 6-8, Τ.Κ. 111 41, Αθήνα και στα ανά 
τόπους παραρτήματα των συμμετεχόντων φορέων υλοποίησης ( βλ. Παράρτημα 1). 

2. Φωτοαντίγραφο καταγγελίας σύμβασης εργασίας (Ε6) στην οποία θα αναγράφεται  η 
λήξη/ολοκλήρωση της εργασιακής σχέσης αυτής, κατά το χρονικό διάστημα 19 Απριλίου 2016 
έως 19 Ιανουαρίου 2017 με μία από τις παρακάτω εταιρείες  

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.,  

 DIXONS SOUTH - EAST EUROPE AEBE,  

 MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  

 ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,  

 ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ, 

 METRO AEBE,  

 NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ,  

 PET CITY ΑΕΒΕ,  

 ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.,  
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας 
4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού του συμμετέχοντα στον οποίο κύριος 

δικαιούχος να είναι ο συμμετέχων, με εμφανή τον  αριθμό "International Bank Account 
Number" ΙΒΑΝ (25 ψηφία) 

5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν συμμετέχει σε ενέργεια 
συμβουλευτικής ή επαγγελματικής κατάρτισης άλλου επιδοτούμενου προγράμματος (βλ.  
Υπόδειγμα Υπεύθυνης δήλωσης στο Παράρτημα 3) 
  

Επιπλέον δικαιολογητικά για τις επιμέρους κατηγορίες:  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1 ΑΝΕΡΓΟΣ/Η Βεβαίωση Χρονικού Διαστήματος 
Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ με ημερομηνία 
έκδοσης από 20/11/2018.  
(εντός του χρονικού διαστήματος υποβολής των 
αιτήσεων) 

2 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/Η ηλικίας 25 έως 49 ετών 
που δεν είχε κανονική αμειβόμενη 
απασχόληση κατά τους προηγούμενους 6 
μήνες  

α) Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης 
(Ε3) και  
β) Βεβαίωση ενσήμων ασφαλιστικού 
φορέα 

3 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/Η που είναι ηλικίας μεταξύ 
15 και 24 ετών 

Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης 
(Ε3)  

https://www.kekgsevee.gr/index.php/programmatadraseis/etp20142020/570
http://www.imegsevee.g/
https://www.inegsee.gr/evropaiko-tamio-prosarmogis-stin-pagkosmiopiisi/
http://www.inemy.gr/
http://www.kaele.gr/
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4.1 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/Η ηλικίας 25 έως 49 ετών 
που  δεν παρακολούθησε ανώτερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή 
επαγγελματική κατάρτιση (Διεθνής 
Τυποποιημένη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης 
— ISCED 3 )  

α) Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης 
(Ε3)  
β) Απολυτήριο Δημοτικού ή Γυμνασίου γ) 
Υπεύθυνη δήλωση ότι  δεν έχει 
παρακολουθήσει ανώτερη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση ή πρόγραμμα κατάρτισης  

4.2 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/Η ηλικίας 25 έως 49 ετών 
που δεν έχει ακόμη συμπληρώσει δύο έτη 
από την ολοκλήρωση εκπαίδευσης με 
πλήρες ωράριο και δεν είχε προηγούμενη 
κανονική αμειβόμενη απασχόληση 
(σταθερή με πλήρες ωράριο μισθωτή 
απασχόληση) 

α) Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης 
(Ε3)  
β) Τίτλο σπουδών από τον οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν παρέλθει 2 έτη 
από την αποφοίτησή του υποψηφίου 
γ) Βεβαίωση ενσήμων ασφαλιστικού 
φορέα 
 

5 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/Η που είναι άνω των 50 
ετών 

Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης 
(Ε3)  

6 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/Η ηλικίας 25 έως 49 ετών 
που ζει μόνο έχοντας τη φροντίδα ενός ή 
περισσότερων εξαρτώμενων μελών 

α) Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης 
(Ε3)  
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης στην περίπτωση άγαμης 
μητέρας με ένα ή περισσότερα τέκνα τα 
οποία δεν έχουν αναγνωριστεί από τον 
πατέρα,  
ή Πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης σε περίπτωση χηρείας με ένα 
ή περισσότερα τέκνα,  
ή Απόφαση δικαστηρίου που να αναθέτει 
τη γονική μέριμνα εν τοις πράγμασι και 
κατ' αποκλειστικότητα στον/στην 
υποψήφιο/α.  
Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με το 
άρθρο 29 παρ. 6 του νόμου  
3838/2010, ορίζονται ως ακολούθως: 
Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας 
νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ασκεί εν τοις 
πράγμασι και κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από 
σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή 
περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό 
ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση 
των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου 
έτους  της ηλικίας τους. 

7 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/Η ηλικίας 25 έως 49 ετών 
που απασχολείται, σε  ένα κράτος μέλος, σε 
κλάδο ή επάγγελμα όπου η ανισορροπία 
μεταξύ των φύλων υπερβαίνει κατά 
τουλάχιστον 25 % τη μέση ανισορροπία σε 
όλους τους κλάδους της οικονομίας του εν 
λόγω κράτους μέλους, και ανήκει στη 
μειοψηφούσα ομάδα φύλου 

Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης 
(Ε3)  
 
 
Για αυτή την κατηγορία εργαζομένων θα  
γίνει διασταύρωση στοιχείων σχετικά με 
τον κλάδο ή επάγγελμα που ανήκουν, από 
τον Φορέα υλοποίησης.  
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8 ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η (Όσοι έχουν 
συστήσει ατομική επιχείρηση  πριν   την    
έναρξη    υλοποίησης   των  ενεργειών του 
έργου) 

α) Αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης 
εργασιών από την οικεία ΔΟΥ (για τους 
αυτοαπασχολούμενους και τους 
ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα) 
και  

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 
σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων 
ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS) 
(βλ.  Υπόδειγμα Υπεύθυνης δήλωσης στο 
Παράρτημα 4) 
 

  
 

 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 (βλ. παρ.  5 της παρούσας) 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής η οποία θα λάβει 
μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και θα γνωστοποιηθεί στον υποψήφιο με τηλεφωνική ή ηλεκτρονική 
επικοινωνία. Ο μοναδικός αριθμός πρωτοκόλλου θα ακολουθεί τον δυνητικά ωφελούμενο στις Ενέργειες 
Α και Β του έργου και θα χρησιμοποιηθεί αντί του ονοματεπώνυμου στις δημόσιες αναρτήσεις του 
έργου. 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν έως και την 30 η Νοεμβρίου 2018 να καταθέσουν α) αυτοπροσώπως 
στο πρωτόκολλο του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (Κ. Παλαμά 6-8, Τ.Κ. 111 41, Αθήνα, 1ος όροφος )  
ή β) να αποστείλουν με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή με ταχυμεταφορά (courier) 
υπογεγραμμένη την παραπάνω αίτηση μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά σε σφραγισμένο 
φάκελο.  
Σημειώνεται ότι το γραφείο πρωτοκόλλου του ΕΙΕΑΔ λειτουργεί καθημερινές Δευτέρα έως 
Παρασκευή και ώρες 10.00 πμ – 16.00μμ. 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 στη διεύθυνση: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας  & Ανθρώπινου 
Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), Κ. Παλαμά 6-8, Τ.Κ. 111 41, Αθήνα, 1ος όροφος.  Εκτός από τα στοιχεία 
αποστολής, θα πρέπει να αναγράφει την ένδειξη:  

Αίτηση – Δικαιολογητικά συμμετοχής 
για ένταξη στο μητρώο ωφελουμένων του έργου: 

«EGF/2017/003 GR/Attica retail» 
 

Σημείωση: Όλα τα δικαιολογητικά (εκτός της αίτησης) θα πρέπει να είναι αριθμημένα κατά αύξοντα 
αριθμό και με τη σειρά της παραγράφου 5. 

 

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 το Δ.Σ. του ΕΙΕΑΔ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, που 
θα συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  
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Η Επιτροπή θα εξετάζει τον φάκελο των υποψηφίων και εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις  
θα εντάσσονται στο μητρώο και θα κατατάσσονται σύμφωνα με την περιφέρεια υλοποίησης που 
έχουν δηλώσει  κατά τη στιγμή που απολύθηκαν.  

Επισημαίνεται ότι η πλήρωση όλων των προϋποθέσεων συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά να 
αποδεικνύεται 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 στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ (http://www.eiead.gr/) 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, που θα 
επικυρωθούν με απόφαση Δ.Σ. του ΕΙΕΑΔ, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των 
αποτελεσμάτων στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ (http://www.eiead.gr/). 

Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων από αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων τα οριστικά 
αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Ωφελουμένων θα αναρτώνται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του 
ΕΙΕΑΔ (http://www.eiead.gr/) με τη διαδικασία της ψευδωνυμοποίησης.  

Το μητρώο θα κοινοποιείται στους προαναφερόμενους συμμετέχοντες φορείς υλοποίησης τηρώντας 
τις διαδικασίες της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ και του ΕΙΕΑΔ για την τήρηση των προσωπικών δεδομένων, οι 
οποίοι και θα προχωρούν στη σύναψη συμφώνου συνεργασίας (Ενέργεια Α) και συμφωνητικού 
ωφελούμενου (Ενέργεια Β). 

8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Από τους φακέλους που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, 
επιλέγονται προς ένταξη στο μητρώο ωφελουμένων εκείνοι/εκείνες που πληρούν τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις.  

2. Υποβληθείς φάκελος, που δεν συμπεριλαμβάνει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις 
δηλωθείσες στην αίτηση απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξής στην πρόσκληση, απορρίπτεται.  
Επιπλέον στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των 
αντίστοιχων δικαιολογητικών δε θα ληφθούν υπόψη. 

3. 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  30η Νοεμβρίου 2018.  

Οι ωφελούμενοι  του μητρώου οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως άμεσα στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ή σε έναν από 
τους προαναφερόμενους συμμετέχοντες φορείς οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα στοιχεία που έχουν 
δηλωθεί στην αίτησή τους που κατέθεσαν στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ., 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. Οι υποψήφιοι, έχουν πλήρη γνώση ότι το ΕΙΕΑΔ 
διαθέτει και τηρεί σύστημα εναρμόνισης με τον κανονισμό. 

http://www.eiead.gr/
http://www.eiead.gr/
http://www.eiead.gr/
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Με την υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης. Οι πληροφορίες του Έργου βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ, 
http://www.eiead.gr/ καθώς και σε αυτές των συμμετεχόντων φορέων:  
https://www.kekgsevee.gr/index.php/programmatadraseis/etp20142020/570 , 
http://www.imegsevee.gr , 
https://www.inegsee.gr/evropaiko-tamio-prosarmogis-stin-pagkosmiopiisi/ 
http://www.inemy.gr 
http://www.kaele.gr/ 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα 
τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 2120733, 210 2120758, 210 2120749, ημέρες και ώρες επικοινωνίας: 
Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-16:00, ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
egfatticaretail@eiead.gr και στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ 
http://www.eiead.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=465&Itemid=229&lang=el . 

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  

 

Για το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eiead.gr/
https://www.kekgsevee.gr/index.php/programmatadraseis/etp20142020/570
http://www.imegsevee.g/
https://www.inegsee.gr/evropaiko-tamio-prosarmogis-stin-pagkosmiopiisi/
http://www.inemy.gr/
http://www.kaele.gr/
mailto:egfatticaretail@eiead.gr
http://www.eiead.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=465&Itemid=229&lang=el
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Παράρτημα 1  
Σημεία διανομής του Έντυπης  αίτησης και ενημέρωσης για το Έργο 

 

Παράρτημα 2 
Αίτηση συμμετοχής  

 

Παράρτημα 3 
Υπεύθυνη δήλωση μη συμμετοχής σε ενέργεια συμβουλευτικής ή επαγγελματικής κατάρτισης 

άλλου επιδοτούμενου προγράμματος 

 

Παράρτημα 4 
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (DE 

MINIMIS) 

 
 

 


