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ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

(αρικ. πρωτ.: 1151 - 9/4/2019) 

ΓΙΑ ΣΘ ΤΓΚΡΟΣΘΘ ΕΝΙΑΙΟΤ ΜΘΣΡΩΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ  

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

«EGF/2017/003 GR/Attica retail» 

1. ΕΙΑΓΩΓΘ 

 

Σο Εκνικό Ινςτιτοφτο Εργαςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), ωσ Δθμόςιοσ φορζασ 
εποπτευόμενοσ από το Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 
ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΜΕΟΥΣ ΕΝΕΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ "EGF/2017/003 
GR/Attica retail» που ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Προςαρμογισ ςτθν 
Παγκοςμιοποίθςθ (ΕΣΠ), περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενζργειεσ που αφοροφν απολφςεισ ςε 
επιχειριςεισ ςτον κλάδο 47 τθσ NACE Ανακ. 2 (Λιανικό εμπόριο, εκτόσ από το εμπόριο 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν) ςτθν επιπζδου NUTS 2 Ρεριφζρεια Αττικισ (EL30) και 
άλλεσ 10 Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ» και ο οποίοσ ενεργεί ωσ Φορζασ Υλοποίθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
πράξθσ, και οι κάτωκι ςυμμετζχοντεσ Φορείσ υπό τθ ςυνολικι του ευκφνθ: Ινςτιτοφτο Εργαςίασ τησ 
ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Κζντρο Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ Ινςτιτοφτου Εργαςίασ τησ ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ), 
Ινςτιτοφτο Εμπορίου & Υπηρεςιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) τησ Ελληνικήσ Συνομοςπονδίασ Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητασ (Ε.Σ.Ε.Ε.), Κζντρο Ανάπτυξησ Ελληνικοφ Εμπορίου και Επιχειρηματικότητασ 
(ΚΑΕΛΕ Ε.Σ.Ε.Ε.), Ινςτιτοφτο Μικρών Επιχειρήςεων τησ Γενικήσ Συνομοςπονδίασ Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδασ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Κζντρο Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ τησ Γενικήσ 
Συνομοςπονδίασ Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδασ (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ), λαμβάνοντασ υπόψθ 
τα ακόλουκα: 
1. Τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 

17θσ Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρροςαρμογισ ςτθν Ραγκοςμιοποίθςθ (ΕΤΡ-
2014-2020), και τθν κατάργθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1927/2006. 

2. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Τεφχοσ Β/23-12-2014) «Α) Για τθ Διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν 
εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020. Β) 
ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ 
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α 297) 
και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα το άρκρο 18, παρ. 6., όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

3. Το άρκρο 63 του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Τεφχοσ Α/2-07-2015) «Μζτρα για τθν ανακοφφιςθ των 
Ατόμων με Αναπθρία (ΑμεΑ), τθν απλοποίθςθ τθσ λειτουργίασ των Κζντρων Ριςτοποίθςθσ 
Αναπθρίασ (ΚΕ.Ρ.Α.), καταπολζμθςθ τθσ ειςφοροδιαφυγισ και ςυναφι αςφαλιςτικά ηθτιματα 
και άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα με το οποίο τροποποιείται το άρκρο 45 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 
265/Τεφχοσ Β/23-12-2014) «Διαχείριςθ Ταμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ για τουσ Απόρουσ και 
του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Ρροςαρμογισ ςτθν Ραγκοςμιοποίθςθ» και κακορίηεται θ Εκνικι Αρχι 
Συντονιςμοφ τθσ Εφαρμογισ, θ Διαχειριςτικι Αρχι, θ Αρχι Ριςτοποίθςθσ και θ Αρχι Ελζγχου 
του ΕΤΡ 2014-2020. 

4. Τθν με αρικμ. 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεφχοσ Β/27-07-2015) Κοινι Απόφαςθ 
του Υπουργοφ Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ, του Υπουργοφ Εργαςίασ, 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και του Αναπλθρωτι Υπουργοφ 
Οικονομικϊν, με κζμα «Σφςτθμα Ρρογραμματιςμοφ, Αξιολόγθςθσ, Διαχείριςθσ, 
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Ραρακολοφκθςθσ και Ελζγχου για τθν υλοποίθςθ των ενεργειϊν που ςυγχρθματοδοτοφνται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο προςαρμογισ ςτθν Ραγκοςμιοποίθςθ (ΕΤΡ) περιόδου 2014-2020, όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει». 

5. Τθν αίτθςθ με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail» τθν οποία υπζβαλε θ Ελλάδα για 
χρθματοδοτικι ςυνειςφορά από το ΕΤΡ. 

6. Τθν με αρικμ. C(2017) 613 final/23-10-2017 Απόφαςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου. 

7. Τθν με αρικμ. C(2017) 6970 final/23-10-2017 Εκτελεςτικι Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ ςχετικά με τθ 
χοριγθςθ χρθματοδοτικισ ςυνειςφοράσ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρροςαρμογισ ςτθν 
Ραγκοςμιοποίθςθ για τθ χρθματοδότθςθ ενεργθτικϊν μζτρων για τθν αγορά εργαςίασ μετά τισ 
απολφςεισ ςτον κλάδο 47 τθσ NACE ανακ. 2 (Λιανικό εμπόριο, εκτόσ από το εμπόριο 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν) ςτισ υπαγόμενεσ ςτο επίπεδο NUTS 2 περιφζρειεσ 
Αττικισ (EL30), Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ (EL11), Κεντρικισ Μακεδονίασ (EL12), 
Δυτικισ Μακεδονίασ (EL13), Θεςςαλίασ (EL14), Θπείρου (EL 21), Δυτικισ Ελλάδασ (EL23), 
Κεντρικισ Ελλάδασ (EL24), Ρελοποννιςου (EL25), Νότιου Αιγαίου (EL42) και Κριτθσ (EL43) ςτθν 
Ελλάδα. 

8. Τθν με αρικμ. 8.7760/23-07-2018 (ΑΔΑ: ΨΔ5Η465Θ1Ω-ΤΔ6) Ρρόςκλθςθ για τθν υποβολι 
πρόταςθσ για τθν υλοποίθςθ μζρουσ των Ενεργειϊν ςτο ζργο με κωδικό «EGF/2017/003 
GR/Attica retail» που ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρροςαρμογισ ςτθν 
Ραγκοςμιοποίθςθ (ΕΤΡ) περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενζργειεσ που αφοροφν απολφςεισ ςε 
επιχειριςεισ ςτον κλάδο 47 τθσ NACE ΑΝΑΘ. 2 (Λιανικό εμπόριο, εκτόσ από το εμπόριο 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν) ςτθν επιπζδου NUTS 2 Ρεριφζρεια Αττικισ (EL30) 
και άλλεσ 10 περιφζρειεσ τθσ χϊρασ». 

9. Τθν υπ. αρικμ. 8.10245/7-11-2018 απόφαςθ ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΜΕΟΥΣ 
ΕΝΕΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ " EGF/2017/003 GR/Attica retail "» που ςυγχρθματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρροςαρμογισ ςτθν Ραγκοςμιοποίθςθ (ΕΤΡ), περιόδου 2014-2020 με 
τίτλο: «Ενζργειεσ που αφοροφν απολφςεισ ςε επιχειριςεισ ςτον κλάδο 47 τθσ NACE Ανακ. 2 
(Λιανικό εμπόριο, εκτόσ από το εμπόριο μθχανοκίνθτων οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν) ςτθν 
επιπζδου NUTS 2 Ρεριφζρεια Αττικισ (EL30) και άλλεσ 10 Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ». 

10. Το Ζργο τθσ ΣΑΕ 034/2 με τίτλο: «Ενζργειεσ που ςυγχρθματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ρροςαρμογισ ςτθν Ραγκοςμιοποίθςθ (ΕΤΡ) – EGF/2017/003 GR/Attica retail» και 
κωδικό: 2018ΣΕ03420003. 

11. Τον Γενικό Κανονιςμό 679/2016 (ΕΕ) 2016/679, ΤΟΥ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των 
δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν 
Ρροςταςία Δεδομζνων). 

12. Το υπ. αρικμ. 4138/19-09-2018 Σχζδιο Απόφαςθσ Υλοποίθςθσ με ίδια μζςα για τθν υλοποίθςθ 
μζρουσ των ενεργειϊν ςτο ζργο «EGF/2017/003 GR/Attica retail». 

13. Τθν υπ. αρικμ. 4769/02-11-2018 Απόφαςθ Υλοποίθςθσ με ίδια μζςα για τθν υλοποίθςθ μζρουσ 
των ενεργειϊν ςτο ζργο «EGF/2017/003 GR/Attica retail» (1θ τροποποίθςθ). 

14. Τθν υπ. αρικμ. 9.2223/04-04-2019 Απόφαςθ ζγκριςθσ του Σχεδίου Απόφαςθσ Υλοποίθςθσ με 
ίδια μζςα (2θ τροποποίθςθ) από τθν ΕΥ ΕΔ ΕΣΡΑ-ΑπΚΟ. 

15. Τθν υπ. αρικμ. 1149/09-04-2019 Απόφαςθ Υλοποίθςθσ με ίδια μζςα για τθν υλοποίθςθ μζρουσ 
των ενεργειϊν ςτο ζργο «EGF/2017/003 GR/Attica retail» (2θ τροποποίθςθ). 
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16. Τουσ όρουσ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ ςτο πλαίςιο του ζργου με κωδικό 
“EGF/2017/003 GR/Attica Retail” των εταίρων ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ όπωσ 
εγκρίκθκαν από τθν ΑΔ 

17. Το με Αρ. Ρρωτ. 9.2224/04-04-2019 ζγγραφο ζγκριςθσ τθσ παροφςασ για τθ ςυγκρότθςθ ενιαίου 
μθτρϊου εκπαιδευτϊν από τθν ΕΥ ΕΔ ΕΣΡΑ-ΑπΚΟ,  

18. Τθν από 09/04/2019 απόφαςθ ζγκριςθσ τθσ παροφςασ από το Δ.Σ. του ΕΙΕΑΔ,  

προβαίνει ςτθ δθμοςίευςθ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθ ςυγκρότθςθ ενιαίου 
μθτρϊου εκπαιδευτϊν, αποκλειςτικά ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ωσ άνω Ζργου με κωδ. 
EGF/2017/003 GR/Attica retail και ειδικότερα για τθν παροχι εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν ςε 
προγράμματα κατάρτιςθσ ςτο πλαίςιο τθσ Ενζργειασ Β.1: «υνεχιηόμενθ Επαγγελματικι 
Κατάρτιςθ». Σο ωσ άνω μθτρϊο κα απαρτίηεται από δφο επιμζρουσ υπομθτρϊα: 

 Τπομθτρϊο Α: Εκπαιδευτζσ προγραμμάτων δια ηϊςθσ κατάρτιςθσ, 

 Τπομθτρϊο Β: Εκπαιδευτζσ προγραμμάτων εξ αποςτάςεωσ κατάρτιςθσ. 

2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Με τισ υπ’  αρικμ. Αποφάςεισ C(2017) 6970 final/23-10-2017 και C(2017) 613 final τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ και του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αντίςτοιχα εγκρίκθκε θ 
κινθτοποίθςθ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Ρροςαρμογισ ςτθν Ραγκοςμιοποίθςθ περιόδου 2014-2020 
για τθν υλοποίθςθ δεςμϊν ενεργειϊν εξατομικευμζνων υπθρεςιϊν που αφοροφν ςε απολφςεισ 
εργαηομζνων των επιχειριςεων «ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΑΘΘΝΩΝ Α.Ε.Ε.», «DIXONS SOUTH - EAST EUROPE 
AEBE», «MEDIA SATURN ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΡΟΙΚΘ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ,» 
«ΑΤΘΝΘ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε. ΡΟΛΥΚΑΤΑΣΤΘΜΑ», «ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΟΡΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΡΟΙΚΘ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΕ», «METRO AEBE», «NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ», «PET CITY ΑΕΒΕ» 
και «ΣΑΑΦΙΔΘΣ Α.Ε.». 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ωσ άνω Ζργου ανζρχεται ςε 4.915.250,00€ και καλφπτεται κατά 
60% από τθ χρθματοδοτικι ςυνειςφορά του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Ρροςαρμογισ ςτθν 
Ραγκοςμιοποίθςθ, περιόδου 2014-2020 και κατά 40% από πόρουσ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων 
Επενδφςεων του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 
ειδικότερα από τθ ΣΑΕ 034/2. Ο Ρ/Υ των ενεργειϊν που κα υλοποιιςει το ΕΙΑΕΔ με τουσ 
ςυμμετζχοντεσ φορείσ ςτο πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου ζργου ανζρχεται ςε 1.073.234,52€.   

Οι δζςμεσ ενεργειϊν που αφοροφν τθν παροχι των εξατομικευμζνων υπθρεςιϊν προσ τουσ 
ωφελοφμενουσ του προαναφερόμενου εγκεκριμζνου Ζργου: 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ: η ςυγκεκριμζνη ενζργεια ζχει ολοκληρωθεί και 
ζχουν παραςχεθεί εξατομικευμζνεσ υπηρεςίεσ αναφορικά με τη δημιουργία του προφίλ των 
ωφελουμζνων, το οποίο και ζχει οδηγήςει ζνα μεγάλο μζροσ των ωφελουμζνων ςτην Ενζργεια 
Β1 και ζνα μικρότερο ςτη Β2. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β: ΚΑΣΑΡΣΙΗ η οποία θα οδηγεί ςε πιςτοποίηςη γνώςεων και δεξιοτήτων, όπου είναι 
εφικτό, και η οποία ςυνίςταται ςε:  
o Ενζργεια Β1: «Επαγγελματικι Κατάρτιςθ»: όπου είναι εφικτό θα πρζπει να ςυνδζεται με 

πιςτοποιημζνο επαγγελματικό περίγραμμα ωσ προσ τισ θεματικζσ ενότητεσ, τισ 
απαιτοφμενεσ γνώςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ από τον Εθνικό Οργανιςμό Πιςτοποίηςησ 
Προςόντων και Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).  

o Ενζργεια Β2: «Εξειδικευμζνθ Κατάρτιςθ/επιμόρφωςθ»: η παρεχόμενη κατάρτιςη/ 
επιμόρφωςη θα οδηγεί ςε πιςτοποίηςη, όπου αυτό είναι εφικτό.  
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Σθμειϊνεται ότι θ χρονικι διάρκεια του ςυνόλου του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου είναι ζωσ τθν 
13θ Ιουλίου 2019. Οι δε υπθρεςίεσ εξειδικευμζνθσ κατάρτιςθσ/επιμόρφωςθσ (Ενζργεια Β2) δφναται 
υπό προχποκζςεισ να ολοκλθρωκοφν ζωσ 13/01/2020 (ακριβισ θμερομθνία λιξθσ τθσ 
επιλεξιμότθτασ των ςυγκεκριμζνων δαπανϊν και αποςτολισ των ςχετικϊν παραςτατικϊν ςτθν Αρχι 
Διαχείριςθσ ορίηεται θ 10θ/12/2019 για λόγουσ που άπτονται τθσ δυνατότθτασ ορκισ και ζγκαιρθσ 
πιςτοποίθςθσ των δαπανϊν κακϊσ και αποτφπωςισ τουσ ςτθν Τελικι Ζκκεςθ). 

2.1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΚΛΘΘ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ είναι θ ςυγκρότθςθ ενιαίου μθτρϊου εκπαιδευτϊν για 
προγράμματα κατάρτιςθσ από τουσ φορείσ που υλοποιοφν τθν Ενζργεια Β.1 «Συνεχιηόμενθ 
Επαγγελματικι Κατάρτιςθ», δθλαδι το Κζντρο Ανάπτυξθσ Ελλθνικοφ Εμπορίου & 
Επιχειρθματικότθτασ (ΚΑΕΛΕ), το Κζντρο Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ΓΣΕΒΕΕ (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) και το 
Κζντρο Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ). Το μθτρϊο κα ςυγκροτθκεί από 
πιςτοποιθμζνουσ, από τον ΕΟΡΡΕΡ, εκπαιδευτζσ ενθλίκων οι οποίοι κα ςυγκροτιςουν τα 
υπομθτρϊα Α και Β. Από το υπομθτρϊο Α κα προκφψουν οι εκπαιδευτζσ που κα αναλάβουν τθν 
παροχι υπθρεςιϊν ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ για τα προγράμματα δια ηϊςθσ 
κατάρτιςθσ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Ζργου, ενϊ από το υπομθτρϊο Β κα προκφψουν οι 
εκπαιδευτζσ που κα αναλάβουν τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 
για προγράμματα τα εξ αποςτάςεωσ κατάρτιςθσ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Ζργου. 

Ειδικότερα, τα προγράμματα κατάρτιςθσ κα είναι ςυνολικισ διάρκειασ 300 ωρϊν το κακζνα και κα 
περιλαμβάνουν τρεισ Ενότθτεσ Δεξιοτιτων ωσ εξισ: 

 οι 100 ϊρεσ κα αφοροφν Οριηόντιεσ/Διαπροςωπικζσ Δεξιότθτεσ,  

 οι 90 ϊρεσ κα αφοροφν τθν απόκτθςθ ι/και επικαιροποίθςθ ςφγχρονων Ψθφιακϊν 
Δεξιοτιτων και 

 οι 110 ϊρεσ κα αφοροφν Εξειδικευμζνεσ Επαγγελματικζσ Δεξιότθτεσ ςφμφωνα με τα 
ενδιαφζροντα κάκε ατόμου, το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό του προφίλ, κακϊσ και τισ 
τοπικζσ/περιφερειακζσ ανάγκεσ και προοπτικζσ απαςχόλθςθσ. 

Τα προγράμματα κατάρτιςθσ κα υλοποιθκοφν τθν περίοδο Απριλίου - Ιουνίου 2019. Θα υπάρξουν 
προγράμματα που κα υλοποιθκοφν με τθ ςυμβατικι μζκοδο (δια ηϊςθσ) και προγράμματα που κα 
υλοποιθκοφν εξ αποςτάςεωσ μζςω θλεκτρονικισ εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ. Το ςφνολο των 
προγραμμάτων κα υλοποιθκοφν ςτισ Ρεριφζρειεσ Αττικισ, Κεντρικισ Μακεδονίασ, Ανατολικισ 
Μακεδονίασ - Θράκθσ, Δυτικισ Ελλάδασ, Δυτικισ Μακεδονίασ, Θπείρου, Θεςςαλίασ, Κριτθσ, 
Ρελοποννιςου και Στερεάσ Ελλάδασ. Τα δια ηϊςθσ προγράμματα κατάρτιςθσ κα 
πραγματοποιοφνται από Δευτζρα ζωσ Σάββατο. 

Επιπλζον, ο ςχεδιαςμόσ κάκε προγράμματοσ κατάρτιςθσ κα ακολουκεί τθν εξισ δομι: 

 Θεωρθτικό μζροσ: κα ςυναρτάται άμεςα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο και κα αποτελεί κατ’ 
ελάχιςτον το 60% και το μζγιςτο το 80% του ςυνόλου των ωρϊν του προγράμματοσ κατάρτιςθσ.  

 Ρρακτικι άςκθςθ: κα καλφπτει το 20% ζωσ 40% αντίςτοιχα των ςυνολικϊν ωρϊν του 
προγράμματοσ. Θ πρακτικι άςκθςθ κα υλοποιθκεί με τθ μορφι είτε βιωματικϊν 
δραςτθριοτιτων είτε case studies είτε προςομοιϊςεων είτε projects κ.ά. ςε ςυνάφεια με το 
αντικείμενο κάκε προγράμματοσ κατάρτιςθσ. 

Οι εκπαιδευτζσ κα ακολουκοφν ειδικό εκπαιδευτικό υλικό. 
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Το ζργο τθσ παροχισ εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ κα ανατεκεί 
αποκλειςτικά ςε εκπαιδευτζσ ενταγμζνουσ ςτο μθτρϊο που κα δθμιουργθκεί από τθν παροφςα 
Ρρόςκλθςθ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Ζργου. 

Οι εκπαιδευτζσ που κα επιλεγοφν κα κλθκοφν, κατά ςειρά κατάταξθσ και αναλόγωσ τθσ 
διακεςιμότθτάσ τουσ, να ςυνεργαςκοφν με ςυμβάςεισ, ςφμφωνα με το υφιςτάμενο νομικό πλαίςιο, 
με τουσ εξισ ςυμμετζχοντεσ φορείσ υλοποίθςθσ: το Κζντρο Ανάπτυξθσ Ελλθνικοφ Εμπορίου & 
Επιχειρθματικότθτασ (ΚΑΕΛΕ), το Κζντρο Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ΓΣΕΒΕΕ (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) και το 
Κζντρο Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ). 

Το κόςτοσ για τθν παροχι των εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν ανζρχεται ςτα 25€/ϊρα 
ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των ςχετικϊν επιβαρφνςεων. Ζξοδα μετακίνθςθσ, διαμονισ και 
διατροφισ εκπαιδευτι κα καλφπτονται ςφμφωνα με τον κανονιςμό κάκε ςυμμετζχοντα φορζα μόνο 
ςτθν περίπτωςθ αδυναμίασ εφρεςθσ τοπικοφ εκπαιδευτι. 

Κάκε υποψιφιοσ εκπαιδευτισ μπορεί να επιλζξει ςτθν αίτθςι του αντικείμενα και των τριϊν 
Ενοτιτων Δεξιοτιτων, εφόςον διακζτει τα απαιτοφμενα ΣΤΕΡ. Επιπλζον, κάκε υποψιφιοσ 
εκπαιδευτισ μπορεί να ενταχκεί είτε ςτο υπομθτρϊο Α είτε ςτο υπομθτρϊο Β είτε και ςτα δυο, 
εφόςον διακζτει τθν αντίςτοιχθ διδακτικι εμπειρία (βλ. παρακάτω, ενότθτεσ 3 και 5). 

Τα αντικείμενα κατάρτιςθσ που κα διδάξουν οι εκπαιδευτζσ είναι τα εξισ: 

ΠΙΝΑΚΑ 1: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΟΡΙΗΟΝΣΙΩΝ / ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΣΘΣΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΘ ΣΟΤ ΜΕ ΣΕΠ 

Α/Α ΟΡΙΗΟΝΣΙΕ/ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΕ ΔΕΞΙΟΣΘΣΕ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ 

ΩΡΕ 
ΣΕΠ ΑΝΑΛΤΘ 

1 ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ/ΟΜΑΔΙΚΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 18 

2722 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ, ΑΝΘΩΡΟΛΟΓΟΙ 
ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΘ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

2519 
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΕΥΝΑΣ ΑΓΟΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΕΛΕΧΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ Μ.Α.Κ. 

1234 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΑΦΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

2725 ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 

2726 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΓΟΙ 
(ΡΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ) 

3460 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΓΟΙ, 
ΡΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ Θ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

2512 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ 
ΣΥΝΑΦΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

1232 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΕΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

2 ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 18 

2722 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ, ΑΝΘΩΡΟΛΟΓΟΙ 
ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΘ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

2519 
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΕΥΝΑΣ ΑΓΟΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΕΛΕΧΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ Μ.Α.Κ. 

1233 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΡΩΛΘΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΕΥΝΑΣ 
ΑΓΟΑΣ 

1234 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΑΦΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

2725 ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 
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2726 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΓΟΙ 
(ΡΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ) 

3460 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΓΟΙ, 
ΡΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ Θ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

1232 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΕΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

2512 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ 
ΣΥΝΑΦΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

3 
ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΚΑΙ ΕΡΙΛΥΣΘΣ 
ΡΟΒΛΘΜΑΤΩΝ 

18 

2722 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ, ΑΝΘΩΡΟΛΟΓΟΙ 
ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΘ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

2519 
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΕΥΝΑΣ ΑΓΟΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΕΛΕΧΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ Μ.Α.Κ. 

1234 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΑΦΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

2725 ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 

2726 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΓΟΙ 
(ΡΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ) 

3460 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΓΟΙ, 
ΡΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ Θ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

1232 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΕΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

2512 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ 
ΣΥΝΑΦΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

4 ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΙ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 18 

2722 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ, ΑΝΘΩΡΟΛΟΓΟΙ 
ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΘ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

2721 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 

2519 
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΕΥΝΑΣ ΑΓΟΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΕΛΕΧΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ Μ.Α.Κ. 

1233 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΡΩΛΘΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΕΥΝΑΣ 
ΑΓΟΑΣ 

1234 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΑΦΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

2725 ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 

2726 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΓΟΙ 
(ΡΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ) 

3460 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΓΟΙ, 
ΡΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ Θ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

1232 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΕΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

2512 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ 
ΣΥΝΑΦΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

5 ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑΣ 28 

2721 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 

2519 
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΕΥΝΑΣ ΑΓΟΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΕΛΕΧΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ Μ.Α.Κ. 

1391 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ 
ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΜΙΚΩΝ 
ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΡΑΟΧΘΣ 
ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ 

1399 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ 
ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΜΙΚΩΝ 
ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ Μ.Α.Κ. 

1227 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΡΑΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΣΕ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ 
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1229 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΡΑΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ Μ.Α.Κ. 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 100  

ΠΙΝΑΚΑ 2: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΣΘΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΘ ΣΟΤ ΜΕ 

ΣΕΠ 

Α/Α ΨΘΦΙΑΚΕ ΔΕΞΙΟΣΘΣΕ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ 

ΩΡΕ 
ΣΕΠ - ΑΝΑΛΤΘ 

1 ΚΕΙΜΕΝΟΓΑΦΟΣ 24 2131 - ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ, ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ 
ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 
ι/και 
 
2139 - ΡΟΣΩΡΑ ΡΟΥ ΑΝΑΡΤΥΣΣΟΥΝ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΘΣ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ Μ.Α.Κ. 

2 ΦΥΛΛΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 18 

3 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 18 

4 
ΝΕΕΣ ΨΘΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ (SOCIAL MEDIA, EBANKING 
ETC) 

30 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 90  

ΠΙΝΑΚΑ 3: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΣΘΣΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΘ ΣΟΤ ΜΕ ΣΕΠ 

Α/Α ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ ΔΕΞΙΟΣΘΣΕ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ 

ΩΡΕ 
ΣΕΠ ΑΝΑΛΤΘ 

1 ΡΩΛΘΤΘΣ ΛΙΑΝΙΚΘΣ 110 

1224 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΡΑΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΧΟΝΔΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΡΟΙΟΥ 

1233 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΡΩΛΘΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΕΥΝΑΣ ΑΓΟΑΣ 

1340 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ 
ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΜΙΚΩΝ 
ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΧΟΝΔΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΡΟΙΟΥ 

2721 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 

5320 ΡΩΛΘΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑ 

2 ΥΡΑΛΛΘΛΟΣ ΓΑΦΕΙΟΥ 110 

1210 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΘ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΓΑΝΙΣΜΩΝ 

1229 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΡΑΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ Μ.Α.Κ. 

1232 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΕΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

1234 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΑΦΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

1399 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ 
ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΜΙΚΩΝ 
ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ Μ.Α.Κ. 

2519 
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΕΥΝΑΣ ΑΓΟΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΕΛΕΧΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ Μ.Α.Κ. 



Υλοποίηζη Ενεργειών ζηο πλαίζιο ηοσ  Έργοσ με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail»,  
όπως ζσγτρημαηοδοηείηαι από ηο Εσρωπαϊκό Ταμείο Προζαρμογής ζηην Παγκοζμιοποίηζη και  

ηο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοζίων Επενδύζεων 

 

8/17 

 

2721 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 

2790 
ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΘ ΔΘΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ (ΡΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ) 

3431 

ΓΑΜΜΑΤΕΙΣ ΑΝΩΤΕΩΝ 
ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΘ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

4111 ΣΤΕΝΟΓΑΦΟΙ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΟΓΑΦΟΙ 

4112 
ΧΕΙΙΣΤΕΣ ΜΘΧΑΝΩΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΘ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

4115 ΓΑΜΜΑΤΕΙΣ - ΔΑΚΤΥΛΟΓΑΦΟΙ 

4121 
ΒΟΘΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΘΙΟΥ ΚΑΙ 
ΥΡΑΛΛΘΛΟΙ ΡΟΥ ΤΘΟΥΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΒΙΒΛΙΑ 

4190 ΛΟΙΡΟΙ ΥΡΑΛΛΘΛΟΙ ΓΑΦΕΙΟΥ 

4232 
ΥΡΑΛΛΘΛΟΙ ΥΡΟΔΟΧΘΣ ΚΑΙ 
ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ ΡΕΛΑΤΩΝ 

3 
ΡΟΩΘΘΣΘ ΡΩΛΘΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΡΟΙΟΥ 
(MERCHANDISER) 

110 

1224 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΡΑΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΧΟΝΔΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΡΟΙΟΥ 

1226 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΡΑΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΩΝ, 
ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

1233 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΡΩΛΘΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΕΥΝΑΣ ΑΓΟΑΣ 

1234 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΑΦΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

1340 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ 
ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΜΙΚΩΝ 
ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΧΟΝΔΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΡΟΙΟΥ 

2519 
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΕΥΝΑΣ ΑΓΟΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΕΛΕΧΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ Μ.Α.Κ. 

2721 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 

4 ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΑΡΟΘΘΚΘΣ 110 

1226 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΡΑΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΩΝ, 
ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

1235 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΝΟΜΩΝ 

1360 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ 
ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΜΙΚΩΝ 
ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΩΝ, 
ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

2511 ΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΡΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ) 

2721 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 

3416 ΡΟΜΘΘΕΥΤΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ 

3422 
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΡΑΚΤΟΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΩΝ 

4131 ΑΡΟΘΘΚΑΙΟΙ ΚΑΙ ΗΥΓΙΣΤΕΣ 

4132 
ΥΡΑΛΛΘΛΟΙ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΑΓΩΓΘΣ 

4133 
ΥΡΑΛΛΘΛΟΙ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΩΝ 
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3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΘ ΚΑΙ ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΘ  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά πρόςωπα, Ζλλθνεσ πολίτεσ ι πολίτεσ κρατϊν – μελϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ).  

Ειδικότερα για τθν ζνταξθ ςτο υπομθτρώο Α (δια ηώςθσ κατάρτιςθ):  

Τα ελάχιςτα προςόντα που απαιτοφνται για τισ Οριηόντιεσ/Διαπροςωπικζσ και Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ 

είναι τα εξισ: 

 Ρτυχίο Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ελλθνικοφ πανεπιςτθμιακοφ ιδρφματοσ (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) ι 

ιςότιμου αναγνωριςμζνου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου ςχολισ του εξωτερικοφ. 

 Ριςτοποιθμζνθ εκπαιδευτικι επάρκεια ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων (ΕΟΡΡΕΡ) ςυναφι με 

ζνα (ι περιςςότερα) από τα αντικείμενα κατάρτιςθσ τθσ Ρρόςκλθςθσ. 

Το ελάχιςτο προςόν που απαιτείται για τισ Εξειδικευμζνεσ Επαγγελματικζσ Δεξιότθτεσ είναι το εξισ: 

 Ριςτοποιθμζνθ εκπαιδευτικι επάρκεια ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων (ΕΟΡΡΕΡ) ςυναφι με 

ζνα (ι περιςςότερα) από τα αντικείμενα κατάρτιςθσ τθσ Ρρόςκλθςθσ. 

Ειδικότερα για τθν ζνταξθ ςτο υπομθτρώο Β (εξ αποςτάςεωσ κατάρτιςθ): 

Ιςχφουν τα ελάχιςτα προςόντα (όπωσ περιγράφονται παραπάνω) που απαιτοφνται τόςο για τισ 

Οριηόντιεσ/Διαπροςωπικζσ και Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ όςο και για τισ Εξειδικευμζνεσ Επαγγελματικζσ 

Δεξιότθτεσ. Επιπλζον, απαιτείται διδακτικι εμπειρία ςε ενθλίκουσ με χριςθ θλεκτρονικισ 

εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ. 

ΕΠΙΘΜΑΝΘ: Τα προαναφερόμενα on/off κριτιρια αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ 

ςυμμετοχισ ςτο μθτρϊο τθσ παροφςα Ρρόςκλθςθσ και ςτθν περίπτωςθ που ο/θ ενδιαφερόμενοσ/θ 

δεν τισ πλθροί, αποκλείεται από αυτό. 

Οι υποψιφιοι που κα ενταχκοφν ςτο μθτρϊο κα βακμολογοφνται ςφμφωνα με τα παρακάτω 

πρόςκετα κριτιρια ωσ εξισ: 

ΠΙΝΑΚΑ 4: ΠΡΟΘΕΣΑ ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΘΘ ΓΙΑ ΣΙ ΟΡΙΗΟΝΣΙΕ/ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΕ & 

ΨΘΦΙΑΚΕ ΔΕΞΙΟΣΘΣΕ  

ΚΡΙΣΘΡΙΟ 1 
Επίπεδο τυπικισ εκπαίδευςθσ 
(Μοριοδοτείται ο ανώτεροσ τίτλοσ) 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ 2  
Διδακτικι εμπειρία ςε εκπαίδευςθ ενθλίκων 
(200 ώρεσ = 1 ζτοσ εμπειρίασ) 

Βακμολόγθςθ κριτθρίου υντελεςτισ βαρφτθτασ Βακμολόγθςθ κριτθρίου υντελεςτισ βαρφτθτασ 

Διδακτορικόσ Τίτλοσ Σπουδϊν: 20 

Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ Σπουδϊν:  10 
30,00% 

0 ζωσ 3 ζτθ: 50 

3 ζωσ 5 ζτθ: 65 

5 ζωσ 10 ζτθ: 80 

10 ζτθ και πάνω: 100 

70,00% 
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ΠΙΝΑΚΑ 5: ΠΡΟΘΕΣΑ ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΘΘ ΓΙΑ ΣΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ 

ΔΕΞΙΟΣΘΣΕ 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ 1 
Επίπεδο τυπικισ εκπαίδευςθσ  
(Μοριοδοτείται ο ανώτεροσ τίτλοσ) 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ 2  
Διδακτικι εμπειρία ςε εκπαίδευςθ ενθλίκων 
(200 ώρεσ = 1 ζτοσ εμπειρίασ) 

Βακμολόγθςθ κριτθρίου υντελεςτισ βαρφτθτασ Βακμολόγθςθ κριτθρίου υντελεςτισ βαρφτθτασ 

Διδακτορικόσ Τίτλοσ Σπουδϊν: 100 

Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ Σπουδϊν:  90 

ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΕΑΡ: 80 

Ανϊτερεσ Σχολζσ, Ακαδθμίεσ: 70 

Μεταβ/κμια Εκπαίδευςθ: 60 

Λφκειο, ΤΕΕ, ΕΡΑΣ, ΣΕΚ: 50 

Γυμνάςιο, ΣΔΕ: 40 

Δθμοτικό: 30 

30,00% 

0 ζωσ 3 ζτθ: 50 

3 ζωσ 5 ζτθ: 65 

5 ζωσ 10 ζτθ: 80 

10 ζτθ και πάνω: 100 

70,00% 

 

θμειϊνεται ότι:  
α) Θ ζνταξθ ςτο μθτρϊο δεν ςυνεπάγεται αυτομάτωσ και ςυνεργαςία. 
β) Ο κάκε ςυμμετζχοντασ φορζασ υλοποίθςθσ κα επιλζγει εκπαιδευτζσ εγγεγραμμζνουσ ςτο 
μθτρϊο με βάςθ τισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ που ακολουκεί. 
γ) Τα προγράμματα κατάρτιςθσ αναμζνεται να ολοκλθρωκοφν περί τα τζλθ Ιουνίου. 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΤΠΟΨΘΦΙΟΣΘΣΑ 

 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να υποβάλει μία και μοναδικι αίτθςθ εγγραφισ ςτο μθτρϊο. 

Πλοι οι υποψιφιοι εκπαιδευτζσ υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ με τθν ακόλουκθ διαδικαςία: 

Α) ςε θλεκτρονικι μορφι, θ οποία επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Στθν θλεκτρονικι αίτθςθ οι 
ενδιαφερόμενοι δθλϊνουν τα ΣΤΕΡ τα οποία διακζτουν, τα προςωπικά και εκπαιδευτικά τουσ 
ςτοιχεία, κακϊσ και τθ διδακτικι τουσ εμπειρία ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων. Θ αίτθςθ διατίκεται 
προσ υποβολι ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: https://eu.jotform.com/build/90682306729362 ζωσ 
τθν 17 Απριλίου 2019 και ϊρα 14:00. 

Β) Οι υποψιφιοι οφείλουν, επιπλζον, να υποβάλουν εκτυπωμζνθ τθν παραπάνω αίτθςθ μαηί με 
ςυνοδευτικά δικαιολογθτικά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο,  ο οποίοσ να φζρει τθν ζνδειξθ:  

Αίτθςθ – Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 

για ζνταξθ ςτο μθτρϊο Εκπαιδευτϊν  

ςτο πλαίςιο του Ζργου: 

«EGF/2017/003 GR/Attica retail» 

https://eu.jotform.com/build/90682306729362
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και να τον αποςτείλουν με ςυςτθμζνθ επιςτολι ταχυδρομικϊσ ι με ταχυμεταφορά (courier) ςτο 
πρωτόκολλο του ΕΙΕΑΔ, ςτθ διεφκυνςθ: Εκνικό Ινςτιτοφτο Εργαςίασ  & Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 
(Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), Κ. Ραλαμά 6-8, Τ.Κ. 111 41, Ακινα, 1οσ όροφοσ. Σθμειϊνεται ότι το γραφείο 
πρωτοκόλλου του ΕΙΕΑΔ λειτουργεί κακθμερινζσ Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι και ϊρεσ 10.00 πμ – 
16.00μμ. 

Θ ςφραγίδα του ταχυδρομείου ι τθσ ταχυμεταφοράσ  (courier) αντίςτοιχα αποτελεί απόδειξθ τθσ 
θμερομθνίασ υποβολισ τθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. Ο ωσ άνω φάκελοσ κα περιλαμβάνει τα 
ακόλουκα: 

1. Εκτυπωμζνθ & υπογεγραμμζνθ τθν θλεκτρονικι αίτθςθ (Ραράρτθμα ΙΙ) και τθν Υπεφκυνθ 
Διλωςθ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων (Ραράρτθμα ΙΙΙ). 

2. Τα αποδεικτικά  δικαιολογθτικά, αναλόγωσ και προσ απόδειξθ των αναγραφομζνων τθσ 
αίτθςθσ (βλ. παρ. 5). 

Αιτιςεισ αποςτζλλονται ζωσ τθν 17 Απριλίου 2019 και ϊρα 14:00, οπότε και κεωροφνται 
εμπρόκεςμεσ. Στθν περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι αποςτολισ μζςω ταχυμεταφοράσ, το 
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ουδεμία ευκφνθ φζρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακζλων τθσ πρόταςθσ που 
κα αποςταλοφν. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ αποςτολισ (ταχυδρομικισ ι μζςω ταχυμεταφοράσ) ι 
κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι των υποψθφίων γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν 
πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ το αργότερο ζωσ τθν θμζρα και ϊρα που 
αναφζρεται παραπάνω. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, 
ακόμα και αν θ Ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

5. ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ 

Τα αποδεικτικά δικαιολογθτικά που ηθτοφνται για τισ Οριηόντιεσ/Διαπροςωπικζσ και Ψθφιακζσ 
Δεξιότθτεσ είναι τα εξισ:  

1.  Πτυχίο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ / Μεταπτυχιακόσ / Διδακτορικόσ Τίτλοσ Σπουδών  

Απλό αντίγραφο τίτλου ςπουδϊν, ςτον οποίο να αναγράφεται ο βακμόσ και το ζτοσ κτιςθσ αυτοφ. 
Σε περίπτωςθ που ο τίτλοσ ςπουδϊν ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται και θ προςκόμιςθ 
αντιγράφου τθσ πράξθσ αναγνϊριςθσ από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ι το Ι.Τ.Ε. ι του πιςτοποιθτικοφ 
αναγνϊριςθσ από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. για τθν ιςοτιμία του τίτλου και τθ βακμολογικι αντιςτοιχία αυτοφ.  

2.  Απόδειξη διδακτικήσ εμπειρίασ ςτην εκπαίδευςη ενηλίκων 

2.1. Για τα δια ηϊςθσ προγράμματα κατάρτιςθσ: απλά αντίγραφα βεβαιϊςεων 
ειςιγθςθσ/προχπθρεςίασ από τα οποία να προκφπτουν το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ δια 
ηϊςθσ διδακτικισ εμπειρίασ του υποψθφίου. 

2.2. Για τα εξ αποςτάςεωσ προγράμματα κατάρτιςθσ: απλά αντίγραφα βεβαιϊςεων 
ειςιγθςθσ/προχπθρεςίασ από τα οποία να προκφπτουν με ςαφινεια το είδοσ και θ χρονικι 
διάρκεια τθσ εξ αποςτάςεωσ διδακτικισ εμπειρίασ του υποψθφίου ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων με 
χριςθ θλεκτρονικισ εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ. 

Επιςθμαίνεται πωσ οι ϊρεσ διδακτικισ εμπειρίασ οι οποίεσ αναγράφονται ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ 
υποψθφιότθτασ και δεν αποδεικνφονται από τισ αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ ειςιγθςθσ/προχπθρεςίασ, 
δεν λαμβάνονται υπόψθ.  
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Επιπλζον, οι εκπαιδευτζσ που κα υποβάλουν βεβαιϊςεισ και των δφο κατθγοριϊν (δια ηϊςθσ και εξ 
αποςτάςεωσ) παρακαλοφνται ςτο φάκελό τουσ να τισ τοποκετιςουν ανά κατθγορία, ςθμειϊνοντασ 
τθν αντίςτοιχθ ζνδειξθ (δια ηϊςθσ ι εξ αποςτάςεωσ). 

3.  Απόδειξη πιςτοποιημζνησ εκπαιδευτικήσ επάρκειασ ςτην εκπαίδευςη ενηλίκων  

Απλι εκτφπωςθ των ςτοιχείων του εκπαιδευτι, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτον ιςτότοπο του 
ΕΟΡΡΕΡ ςτο ςχετικό μθτρϊο (ϊςτε να διαπιςτϊνονται τα ΣΤΕΡ τα οποία αντιςτοιχοφν ςε κάκε 
εκπαιδευτι). 

Τα αποδεικτικά δικαιολογθτικά που ηθτοφνται για τισ Εξειδικευμζνεσ Επαγγελματικζσ Δεξιότθτεσ 
είναι τα εξισ:  

1.  Τίτλοι Σπουδών (εφόςον υπάρχουν). Για το είδοσ των τίτλων ςπουδών βλ. το πεδίο 
¨Βαθμολόγηςη κριτηρίου¨ του Κριτηρίου 1 του Πίνακα 5 

Απλό αντίγραφο τίτλου ςπουδϊν, ςτον οποίο να αναγράφεται ο βακμόσ και το ζτοσ κτιςθσ αυτοφ. 
Σε περίπτωςθ που ο τίτλοσ ςπουδϊν ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται και θ προςκόμιςθ 
αντιγράφου τθσ πράξθσ αναγνϊριςθσ από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ι το Ι.Τ.Ε. ι του πιςτοποιθτικοφ 
αναγνϊριςθσ από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. για τθν ιςοτιμία του τίτλου και τθ βακμολογικι αντιςτοιχία αυτοφ.  

2.  Απόδειξη διδακτικήσ εμπειρίασ ςτην εκπαίδευςη ενηλίκων 

2.1. Για τα δια ηϊςθσ προγράμματα κατάρτιςθσ: απλά αντίγραφα βεβαιϊςεων 
ειςιγθςθσ/προχπθρεςίασ από τα οποία να προκφπτουν το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ δια 
ηϊςθσ διδακτικισ εμπειρίασ του υποψθφίου. 

2.2. Για τα εξ αποςτάςεωσ προγράμματα κατάρτιςθσ: απλά αντίγραφα βεβαιϊςεων 
ειςιγθςθσ/προχπθρεςίασ από τα οποία να προκφπτουν με ςαφινεια το είδοσ και θ χρονικι 
διάρκεια τθσ εξ αποςτάςεωσ διδακτικισ εμπειρίασ του υποψθφίου ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων με 
χριςθ θλεκτρονικισ εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ. 

Επιςθμαίνεται πωσ οι ϊρεσ διδακτικισ εμπειρίασ οι οποίεσ αναγράφονται ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ 
υποψθφιότθτασ και δεν αποδεικνφονται από τισ αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ ειςιγθςθσ/προχπθρεςίασ, 
δεν λαμβάνονται υπόψθ.  

Επιπλζον, οι εκπαιδευτζσ που κα υποβάλουν βεβαιϊςεισ και των δφο κατθγοριϊν (δια ηϊςθσ και εξ 
αποςτάςεωσ) παρακαλοφνται ςτο φάκελό τουσ να τισ τοποκετιςουν ανά κατθγορία, ςθμειϊνοντασ 
τθν αντίςτοιχθ ζνδειξθ (δια ηϊςθσ ι εξ αποςτάςεωσ). 

3.  Απόδειξη πιςτοποιημζνησ εκπαιδευτικήσ επάρκειασ ςτην εκπαίδευςη ενηλίκων  

Απλι εκτφπωςθ των ςτοιχείων του εκπαιδευτι, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτον ιςτότοπο του 
ΕΟΡΡΕΡ ςτο ςχετικό μθτρϊο (ϊςτε να διαπιςτϊνονται τα ΣΤΕΡ τα οποία αντιςτοιχοφν ςε κάκε 
εκπαιδευτι). 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΝΣΑΞΘ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΘ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ 

6.1 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΝΣΑΞΘ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΘ  

Θ αξιολόγθςθ των φακζλων των υποψθφίων προσ ζνταξθ ςτο μθτρϊο εκπαιδευτϊν κα 
πραγματοποιθκεί από Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, θ οποία κα ςυςτακεί για το ςυγκεκριμζνο ςκοπό από 
το ΕΙΕΑΔ.  
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Θ Επιτροπι κα εξετάηει τουσ φακζλουσ των υποψθφίων και εφόςον πλθροφν τισ απαραίτθτεσ 
προχποκζςεισ κα εντάςςονται ςτο ενιαίο μθτρϊο εκπαιδευτϊν και κα κατατάςςονται ανά υπομθτρϊο 
ωσ εξισ:  

Υπομθτρϊο Α: βάςει των πρόςκετων κριτθρίων βακμολόγθςθσ ανά αντικείμενο κατάρτιςθσ 
ςφμφωνα με τθν περιφζρεια υλοποίθςθσ που ζχουν δθλϊςει ςτθν αίτθςι τουσ και ςτθν οποία 
επικυμοφν να απαςχολθκοφν. 

Υπομθτρϊο Β: βάςει των πρόςκετων κριτθρίων βακμολόγθςθσ ανά αντικείμενο κατάρτιςθσ που 
ζχουν δθλϊςει ςτθν αίτθςι τουσ. 

Επιςθμαίνεται ότι δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ υποψθφίουσ εκπαιδευτζσ να ενταχκοφν και ςτα δφο 
υπομθτρϊα, εφόςον πλθροφν τα απαραίτθτα προςόντα. 

Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ κα τθρθκεί αυςτθρά θ ςειρά προτεραιότθτασ βάςει πρωτοκόλλου τθσ 
υποβολισ του ςυνόλου των δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι ςτο ΕΙΕΑΔ. 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των φακζλων, τθν οποία ειςθγείται αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ και θ 
οποία εγκρίνεται με απόφαςθ Δ.Σ. του ΕΙΕΑΔ, οι υποψιφιοι ενθμερϊνονται μζςω θλεκτρονικισ 
αλλθλογραφίασ (ςτθ διεφκυνςθ που κα ζχουν δθλϊςει ςτθν αίτθςι τουσ) για τα προςωρινά 
αποτελζςματα κατάταξθσ, τα οποία κα δθλϊνονται με πρωτόκολλο παραλαβισ φακζλου 
ςυμμετοχισ. Τα προςωρινά αποτελζςματα κα αναρτϊνται και ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ δράςθσ 
και κα ακολουκθκεί θ διαδικαςία τθσ ψευδωνυμοποίθςθσ του Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ 2016/679. 

Οι υποψιφιοι, ζχουν τθ δυνατότθτα να υποβάλλουν γραπτι ζνςταςθ επί των προςωρινϊν 
αποτελεςμάτων, εντόσ τριϊν εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι ενθμζρωςι τουσ. 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των τυχόν ενςτάςεων από τθν αρμόδια επιτροπι, οι υποψιφιοι 
ενθμερϊνονται για τθν ανάρτθςθ των οριςτικϊν αποτελεςμάτων κατάταξθσ με τθ διαδικαςία τθσ 
ψευδωνυμοποίθςθσ του Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ 2016/679. 

Οι εκπαιδευτζσ κα κλθκοφν κατά ςειρά κατάταξθσ και αναλόγωσ τθσ διακεςιμότθτάσ τουσ, να 
ςυνεργαςκοφν με τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ υλοποίθςθσ τθσ ενζργειασ Β1. 

Επιςθμαίνεται ότι θ πλιρωςθ των προχποκζςεων ςυμμετοχισ ςτο μθτρϊο εκπαιδευτϊν αποτελοφν 
τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, είναι κριτιρια αποκλειςμοφ 
(οn/off) και κα πρζπει υποχρεωτικά να αποδεικνφονται με τθν υποβολι των αντίςτοιχων 
δικαιολογθτικϊν, διαφορετικά ο υποβλθκείσ φάκελοσ κα απορρίπτεται. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ 
που οι υποψιφιοι δεν προςκομίςουν τα ςχετικά δικαιολογθτικά για τα πρόςκετα προςόντα που 
δθλϊνουν με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ, αυτά δε κα λθφκοφν υπόψθ και δε κα 
προςμετρθκοφν ςτθν αξιολόγθςθ/βακμολογία. 

Σο μθτρϊο κα κοινοποιείται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ υλοποίθςθσ τθσ Ενζργειασ Β.1, ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του κανονιςμοφ περί προςωπικϊν δεδομζνων,  οι οποίοι και κα προχωροφν ςε 
ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτζσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Ενζργειασ Β.1, τθ βακμολογία και 
διακεςιμότθτα κάκε εκπαιδευτι και για όςο διάςτθμα απαιτείται ςτο πλαίςιο τθσ οριηόμενθσ 
χρονικισ διάρκειασ υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ Ενζργειασ. 

 

7. ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΠΟΨΘΦΙΟΣΘΣΑ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 



Υλοποίηζη Ενεργειών ζηο πλαίζιο ηοσ  Έργοσ με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail»,  
όπως ζσγτρημαηοδοηείηαι από ηο Εσρωπαϊκό Ταμείο Προζαρμογής ζηην Παγκοζμιοποίηζη και  

ηο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοζίων Επενδύζεων 

 

14/17 

 

7.1. Από τουσ φακζλουσ υποψθφιότθτασ που υποβάλλονται εμπρόκεςμα και παραδεκτά κατά τα 
ανωτζρω, εντάςςονται ςτο μθτρϊο οι εκπαιδευτζσ που πλθροφν τα απαραίτθτα προςόντα. 
Πςοι εντάςςονται ςτο μθτρϊο, βακμολογοφνται ανά υπομθτρϊο βάςει των κριτθρίων των 
Ρινάκων 4 και 5 και αναλόγωσ τθσ βακμολογίασ κάκε εκπαιδευτι, τθσ διακεςιμότθτάσ του, 
των αναγκϊν του Ζργου και των χωρικϊν/χρονικϊν περιοριςμϊν, κα ανατεκοφν οι 
εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ. 

7.2. Υποβλθκείσ φάκελοσ, που δεν ςυμπεριλαμβάνει δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τισ 
δθλωκείςεσ ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ ζνταξισ ςτθν πρόςκλθςθ, 
απορρίπτεται. Επιπλζον προςόντα που αναφζρονται ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ αλλά δεν 
τεκμθριϊνονται με τθν υποβολι των αντίςτοιχων δικαιολογθτικϊν δε κα λθφκοφν υπόψθ. 

7.3. Αντικατάςταςθ φακζλου υποψθφιότθτασ, διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογθτικϊν επιτρζπεται μόνο μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των φακζλων. 

7.4. Σθμειωτζον ότι εάν οι τίτλοι ςπουδϊν πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ (προπτυχιακοί ι/και 
μεταπτυχιακοί ι/και διδακτορικοί τίτλοι) ζχουν χορθγθκεί από ιδρφματα του εξωτερικοφ, κα 
πρζπει οι ενδιαφερόμενοι να προςκομίςουν τουσ τίτλουσ τουσ (απλό αντίγραφο τθσ νομίμωσ 
επικυρωμζνθσ μετάφραςθσ). Οι τίτλοι τθσ αλλοδαπισ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από  απλό 
αντίγραφο εκ του πρωτοτφπου του πιςτοποιθτικοφ αναγνϊριςθσ τθσ ιςοτιμίασ τουσ από το 
ΔΟΑΤΑΡ, επί ποινι απαραδζκτου. 

7.5. Επιςθμαίνεται ότι θ περιγραφόμενθ ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ διαδικαςία υποβολισ αίτθςθσ 
για τθν παροχι εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν δεν ςυνιςτά διαγωνιςτικι διαδικαςία. Τυχόν 
επιλογι ενδιαφερόμενου – αντιςυμβαλλόμενου ζχει το χαρακτιρα αποδοχισ πρόταςθσ για 
ςφναψθ ςυνεργαςίασ και όχι «πρόςλθψθσ». Θ διαδικαςία τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 
ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ ενιαίου μθτρϊου εκπαιδευτϊν. 

7.6. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου και κατά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, το ΕΙΕΑΔ και οι  
προαναφερόμενοι ςυμμετζχοντεσ φορείσ δφνανται να προχωριςουν ςε αντικατάςταςθ του 
επιλεχκζντοσ, ςε περίπτωςθ που ο επιλεχκείσ παραιτθκεί ι ςε περίπτωςθ που ο τελευταίοσ 
εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ τα ςυμβατικά κακικοντά του. Θ αντικατάςταςθ του επιλεχκζντοσ κα 
γίνει με άλλον ενδιαφερόμενο ςτο πλαίςιο τθσ παροφςθσ Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ 
Ενδιαφζροντοσ και ςφμφωνα με το ςυνταγμζνο μθτρϊο. 

7.7. Θ ζνταξθ ςτο εν λόγω μθτρϊο δε ςυνιςτά αυτομάτωσ ςυνεργαςία και δε δεςμεφει το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 
και τουσ προαναφερόμενουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ, κακότι 
επαφίεται ςτθν απόλυτθ διακριτικι τουσ ευχζρεια θ ςφναψθ ι μθ ςυμβάςεων, κακϊσ και ο 
αρικμόσ αυτϊν, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του ζργου, αποκλειόμενθσ εκ των προτζρων 
οιαςδιποτε αξιϊςεωσ των ενδιαφερομζνων για οποιοδιποτε λόγο και αιτία. 

7.8. Το ςφνολο των πλθρωμϊν προσ τουσ εκπαιδευτζσ εξαρτϊνται από τθ ροι χρθματοδότθςθσ 
προσ το ΕΙΕΑΔ από τθν Αρχι Διαχείριςθσ του Ζργου. 

7.9. Οι εκπαιδευτζσ που ςυμβάλλονται με ςυμβάςεισ ζργου κα πρζπει για τθν ανάκεςθ 
οποιουδιποτε ζργου να διακζτουν ι να αποκτιςουν ςυναφι με τισ δραςτθριότθτεσ ΚΑΔ 
(85.59.19.05 – Υπηρεςίεσ εκπαίδευςησ μζςω επιμορφωτικών ςεμιναρίων ή ςυναφών 
δραςτηριοτήτων). 

8. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΘΣΑ 

Πλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ των ενδιαφερομζνων κεωροφνται εμπιςτευτικά και χρθςιμοποιοφνται 
αποκλειςτικά για τθν αξιολόγθςθ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ. 
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Οι εκπαιδευτζσ του μθτρϊου εκπαιδευτϊν ςτουσ οποίουσ ανατίκενται εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα των ωφελουμζνων του Ζργου ςφμφωνα με τον Γενικό 
Κανονιςμό για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων (Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016)» και ςφμφωνα με τισ υποχρεϊςεισ και 
τθν κρατοφςα δεοντολογία κα τθροφν εχεμφκεια ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ και τα ςτοιχεία των 
ωφελουμζνων που επεξεργάηονται.  

Οι εκπαιδευτζσ του μθτρϊου ςτουσ οποίουσ ανατίκενται εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ, υπογράφουν 
ςχετικι Διλωςθ Εμπιςτευτικότθτασ (Ραράρτθμα τθσ ςφμβαςθσ). 

9. ΙΧΤ ΜΘΣΡΩΟΤ  

Το μθτρϊο εκπαιδευτϊν ςυγκροτείται αποκλειςτικά ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ζργου με κωδ. 
«EGF/2017/003 GR/Attica retail» και ειδικότερα τθσ Ενζργειασ Β.1 αυτοφ με τίτλο «Συνεχιηόμενθ 
Επαγγελματικι Κατάρτιςθ». 

Θ αίτθςθ υποψθφιότθτασ υποβάλλεται ςε θλεκτρονικι μορφι και κατατίκεται ι αποςτζλλεται 
εκτυπωμζνθ και υπογεγραμμζνθ μαηί με ςυνοδευτικά δικαιολογθτικά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ζωσ 
τθν 17 Απριλίου 2019 και ϊρα 14:00. 

Οι υποψιφιοι κα ενθμερϊνονται μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ ςτθν διεφκυνςθ που ζχουν 
δθλϊςει ςτθν αίτθςι τουσ. Οι ςυνεργάτεσ του ενιαίου μθτρϊου οφείλουν να δθλϊςουν εγγράφωσ 
άμεςα ςτο Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ι ςε ζναν από τουσ προαναφερόμενουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ οποιαδιποτε 
αλλαγι επζλκει ςτα ςτοιχεία που ζχουν δθλωκεί ςτθν αίτθςι τουσ που κατζκεςαν ςτο Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του γενικοφ κανονιςμοφ περί τιρθςθσ προςωπικϊν δεδομζνων. 

10. ΔΙΑΓΡΑΦΘ ΑΠΟ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ  

Το ΕΙΕΑΔ και οι προαναφερόμενοι ςυμμετζχοντεσ φορείσ διατθροφν το δικαίωμα διαγραφισ 
εκπαιδευτι που ζχει ενταχκεί ςτο μθτρϊο εφόςον αποδεδειγμζνα: 

• Δεν τθρεί τουσ όρουσ τθσ Διλωςθσ Εμπιςτευτικότθτασ.  
• Δεν τθρεί τισ καταλθκτικζσ προκεςμίεσ που τίκενται από το ΕΙΕΑΔ και τουσ προαναφερόμενουσ 
ςυμμετζχοντεσ φορείσ για τθν παράδοςθ των προβλεπόμενων παραδοτζων. 
• Δεν τθρεί εχεμφκεια ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ και τα ςτοιχεία των ωφελουμζνων που 
επεξεργάηεται. 
• Δεν τθρεί τουσ όρουσ τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ. 

Σθμειϊνεται επίςθσ ότι ο εκπαιδευτισ οφείλει να ενθμερϊςει ζγκαιρα, με υποβολι γραπτοφ ι/και 
θλεκτρονικοφ αιτιματοσ προσ το ΕΙΕΑΔ και τουσ προαναφερόμενουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ για τισ 
περιπτϊςεισ που επικυμεί να μθν είναι ενεργόσ ι και για τθν οριςτικι διαγραφι του από το ενιαίο 
μθτρϊο. 

11. ΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ 

Με τθν υποβολι αίτθςθσ, οι ενδιαφερόμενοι αποδζχονται πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
Ρρόςκλθςθσ.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται: 
ςτα τθλζφωνα επικοινωνίασ: 210 32 59 231 ι 235 και ςτα e-mail: mpergioudaki@esee.gr ι 
pgiannakopoulou@esee.gr  

mailto:mpergioudaki@esee.gr
mailto:pgiannakopoulou@esee.gr
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Θ ςυλλογι και τιρθςθ των προςωπικϊν δεδομζνων κα είναι ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ του 
Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ 2016/679 (Βλ. Ραράρτθμα Ι). Οι υποψιφιοι εκπαιδευτζσ του μθτρϊου 
ζχουν πλιρθ γνϊςθ ότι το ΕΙΕΑΔ διακζτει και τθρεί ςφςτθμα εναρμόνιςθσ με τον κανονιςμό. 

Θ παροφςα Ρρόςκλθςθ δθμοςιεφεται ςτο διαδίκτυο ςτισ ιςτοςελίδεσ του ΕΙΕΑΔ και των λοιπϊν 
φορζων υλοποίθςθσ τθσ Ενζργειασ Β.1. 

Για το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 

Ο Ρρόεδροσ & Διευκφνων Σφμβουλοσ 

 

 

Ακανάςιοσ Ηαχαρόπουλοσ 
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Παράρτθμα Ι 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ τθσ 27θσ 
Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και 
τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία Δεδομζνων):  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL  

 

Παράρτθμα ΙΙ  

Τπόδειγμα Αίτθςθσ θλεκτρονικισ υποβολισ 

 

Παράρτθμα ΙΙΙ  

Τπεφκυνθ διλωςθ ςυγκατάκεςθσ για τθν επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL

