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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(αριθ. πρωτ.: 1702 - 14/5/2019) 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

«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 
στο πλαίσιο 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» και ο οποίος ενεργεί ως Φορέας Υλοποίησης της συγκεκριμένης 
πράξης, 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. Το 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. Την 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, 
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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. 

6. Την με αριθμ. C(2017) 613 final/23-10-2017 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

7. Την 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 
κωδικό: 2018ΣΕ03420003. 

11. Τον Γενικό Κανονισμό 679/2016 (ΕΕ) 2016/679, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 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). 

12. Το υπ. αριθμ. 4138/19-09-2018 Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα για την υλοποίηση 
μέρους των ενεργειών στο έργο «EGF/2017/003 GR/Attica retail». 

13. Την υπ. αριθμ. 4769/02-11-2018 Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα για την υλοποίηση μέρους 
των ενεργειών στο έργο «EGF/2017/003 GR/Attica retail» (1η τροποποίηση). 

14. Την υπ. αριθμ. 9.2223/04-04-2019 Απόφαση έγκρισης του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με 
ίδια μέσα (2η τροποποίηση) από την ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ-ΑπΚΟ. 

15. Την υπ. αριθμ. 1149/09-04-2019 Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα για την υλοποίηση μέρους 
των ενεργειών στο έργο «EGF/2017/003 GR/Attica retail» (2η τροποποίηση). 
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16. Τους όρους υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου με κωδικό 
“EGF/2017/003 GR/Attica Retail” των εταίρων ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ όπως 
εγκρίθηκαν από την ΑΔ 

17. Την με αρ. πρωτ. 1151 - 9/4/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση 
ενιαίου μητρώου εκπαιδευτών, που δημοσίευσε το ΕΙΕΑΔ. 

18. Την με αρ. πράξης 9 - 24/4/2019 Απόφαση Προέδρου – Γενικού Διευθυντή ΕΙΕΑΔ σχετικά με την 
ανακοίνωση των οριστικών πινάκων αποτελεσμάτων της με αρ. πρωτ. 1151 - 9/4/2019 
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ενιαίου μητρώου εκπαιδευτών. 

19. Το με Αρ. Πρωτ. 9.2872/13-05-2019 έγγραφο έγκρισης της παρούσας για τη διεύρυνση ενιαίου 
μητρώου εκπαιδευτών από την ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ-ΑπΚΟ,  

20. Την με αρ. πράξης 11 - 14/5/2019 Απόφαση Προέδρου – Γενικού Διευθυντή ΕΙΕΑΔ σχετικά με τη 
διεύρυνση ενιαίου μητρώου εκπαιδευτών στο πλαίσιο του έργο με κωδ. «EGF/2017/003 
GR/Attica retail». 

προβαίνει στη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό τη διεύρυνση του 
ενιαίου μητρώου εκπαιδευτών που προέκυψε από την, με αρ. πρωτ. 1151/9.4.2019, Πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω Έργου με κωδ. EGF/2017/003 
GR/Attica retail και ειδικότερα για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε προγράμματα 
κατάρτισης στο πλαίσιο της Ενέργειας Β.1: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση». Το μητρώο 
που θα προκύψει από την παρούσα Πρόσκληση θα αποτελέσει συμπλήρωμα του αρχικού 
μητρώου λόγω έλλειψης εκπαιδευτών ψηφιακών δεξιοτήτων.  

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτές ψηφιακών δεξιοτήτων που έστειλαν τα δικαιολογητικά τους 
στο πλαίσιο της αρχικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 1151/9.4.2019) αλλά 
αποκλείστηκαν λόγω εκπρόθεσμης υποβολής τους, δεν χρειάζεται να ξαναστείλουν εκ νέου 
δικαιολογητικά καθώς θα ληφθούν υπόψη τα αρχικά. 

Το μητρώο θα απαρτίζεται από δύο επιμέρους υπομητρώα: 

 Υπομητρώο Α: Εκπαιδευτές προγραμμάτων δια ζώσης κατάρτισης, 

 Υπομητρώο Β: Εκπαιδευτές προγραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 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 σε απολύσεις 
εργαζομένων των επιχειρήσεων «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»  
και «ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.». 

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 του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται σε 1.073.234,52€.   
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Οι δέσμες ενεργειών που αφορούν την παροχή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους 
ωφελούμενους του προαναφερόμενου εγκεκριμένου Έργου: 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: η συγκεκριμένη ενέργεια έχει ολοκληρωθεί και 
έχουν παρασχεθεί εξατομικευμένες υπηρεσίες αναφορικά με τη δημιουργία του προφίλ των 
ωφελουμένων, το οποίο και έχει οδηγήσει ένα μεγάλο μέρος των ωφελουμένων στην Ενέργεια 
Β1 και ένα μικρότερο στη Β2. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ η οποία θα οδηγεί σε πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, όπου είναι 
εφικτό, και η οποία συνίσταται σε:  
o Ενέργεια Β1: «Επαγγελματική Κατάρτιση»: όπου είναι εφικτό θα πρέπει να συνδέεται με 

πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα ως προς τις θεματικές ενότητες, τις 
απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).  

o Ενέργεια Β2: «Εξειδικευμένη Κατάρτιση/επιμόρφωση»: η παρεχόμενη κατάρτιση/ 
επιμόρφωση θα οδηγεί σε πιστοποίηση, όπου αυτό είναι εφικτό.  

Σημειώνεται ότι η χρονική διάρκεια του συνόλου του φυσικού αντικειμένου του Έργου είναι έως την 
13η Ιουλίου 2019. Οι δε υπηρεσίες εξειδικευμένης κατάρτισης/επιμόρφωσης (Ενέργεια Β2) δύναται 
υπό προϋποθέσεις να ολοκληρωθούν έως 13/01/2020 (ακριβής ημερομηνία λήξης της 
επιλεξιμότητας των συγκεκριμένων δαπανών και αποστολής των σχετικών παραστατικών στην Αρχή 
Διαχείρισης ορίζεται η 10η/12/2019 για λόγους που άπτονται της δυνατότητας ορθής και έγκαιρης 
πιστοποίησης των δαπανών καθώς και αποτύπωσής τους στην Τελική Έκθεση). 

2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η συγκρότηση ενιαίου μητρώου εκπαιδευτών 
ψηφιακών δεξιοτήτων για προγράμματα κατάρτισης της Ενέργειας Β.1 «Συνεχιζόμενη 
Επαγγελματική Κατάρτιση», τα οποία υλοποιούνται από το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου 
& Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ), το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΓΣΕΒΕΕ (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) και το 
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ).  

Το μητρώο θα συγκροτηθεί αποκλειστικά από πιστοποιημένους, από τον ΕΟΠΠΕΠ, εκπαιδευτές 
ενηλίκων οι οποίοι διαθέτουν τα ΣΤΕΠ 2131 και 2139. 

Από το υπομητρώο Α θα προκύψουν οι εκπαιδευτές που θα αναλάβουν την παροχή υπηρεσιών 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για τα προγράμματα δια ζώσης κατάρτισης που θα 
υλοποιηθούν στην Αθήνα, σύμφωνα με τις ανάγκες του Έργου. 

Από το υπομητρώο Β θα προκύψουν οι εκπαιδευτές που θα αναλάβουν την παροχή υπηρεσιών 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για προγράμματα τα εξ αποστάσεως κατάρτισης, 
σύμφωνα με τις ανάγκες του Έργου. 

Ειδικότερα, τα προγράμματα κατάρτισης θα είναι συνολικής διάρκειας 300 ωρών το καθένα και θα 
περιλαμβάνουν τρεις Ενότητες Δεξιοτήτων ως εξής: 

 οι 100 ώρες θα αφορούν Οριζόντιες/Διαπροσωπικές Δεξιότητες,  

 οι 90 ώρες θα αφορούν την απόκτηση ή/και επικαιροποίηση σύγχρονων Ψηφιακών 
Δεξιοτήτων (και είναι αυτές που αφορούν την παρούσα Πρόσκληση) και 

 οι 110 ώρες θα αφορούν Εξειδικευμένες Επαγγελματικές Δεξιότητες σύμφωνα με τα 
ενδιαφέροντα κάθε ατόμου, το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό του προφίλ, καθώς και τις 
τοπικές/περιφερειακές ανάγκες και προοπτικές απασχόλησης. 
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Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν την περίοδο Απριλίου - Ιουλίου 2019. Θα υπάρξουν 
προγράμματα που θα υλοποιηθούν με τη συμβατική μέθοδο (δια ζώσης) στην Αθήνα και 
προγράμματα που θα υλοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. 
Τα διά ζώσης προγράμματα κατάρτισης θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Σάββατο. 

Επιπλέον, ο σχεδιασμός κάθε προγράμματος κατάρτισης θα ακολουθεί την εξής δομή: 

 Θεωρητικό μέρος: θα συναρτάται άμεσα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο και θα αποτελεί κατ’ 
ελάχιστον το 60% και το μέγιστο το 80% του συνόλου των ωρών του προγράμματος κατάρτισης.  

 Πρακτική άσκηση: θα καλύπτει το 20% έως 40% αντίστοιχα των συνολικών ωρών του 
προγράμματος. Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί με τη μορφή είτε βιωματικών 
δραστηριοτήτων είτε case studies είτε προσομοιώσεων είτε projects κ.ά. σε συνάφεια με το 
αντικείμενο κάθε προγράμματος κατάρτισης. 

Οι εκπαιδευτές θα ακολουθούν ειδικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Το έργο της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών της παρούσας Πρόσκλησης θα ανατεθεί 
αποκλειστικά σε εκπαιδευτές ενταγμένους στο μητρώο που θα δημιουργηθεί από την παρούσα 
Πρόσκληση, σύμφωνα με τις ανάγκες του Έργου. 

Οι εκπαιδευτές που θα επιλεγούν θα κληθούν, κατά σειρά κατάταξης και αναλόγως της 
διαθεσιμότητάς τους, να συνεργασθούν με συμβάσεις, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, 
με τους εξής συμμετέχοντες φορείς υλοποίησης: το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & 
Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ), το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΓΣΕΒΕΕ (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) και το 
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ). 

Το κόστος για την παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών ανέρχεται στα 25€/ώρα 
συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών επιβαρύνσεων. Έξοδα μετακίνησης, διαμονής και 
διατροφής εκπαιδευτή θα καλύπτονται σύμφωνα με τον κανονισμό κάθε συμμετέχοντα φορέα μόνο 
στην περίπτωση αδυναμίας εύρεσης τοπικού εκπαιδευτή. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο μητρώο έχουν οι πιστοποιημένοι, από τον ΕΟΠΠΕΠ, εκπαιδευτές 
ενηλίκων οι οποίοι διαθέτουν τα ΣΤΕΠ 2131 και 2139. Κάθε εκπαιδευτής μπορεί να ενταχθεί είτε 
στο υπομητρώο Α είτε στο υπομητρώο Β είτε και στα δύο, εφόσον διαθέτει την αντίστοιχη 
διδακτική εμπειρία (βλ. παρακάτω, ενότητες 3 και 5). 

Τα αντικείμενα κατάρτισης που θα διδάξουν οι εκπαιδευτές είναι τα εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Α/Α ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ 

1 ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΣ 24 

2 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18 

3 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 18 

4 
ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (SOCIAL MEDIA, EBANKING 
ETC) 

30 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 90 
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3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).  

Ειδικότερα για την ένταξη στο υπομητρώο Α (διά ζώσης κατάρτιση):  

Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται είναι: 

 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) ή 

ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού. 

 Πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια στην εκπαίδευση ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ) συναφή με 

ένα (ή περισσότερα) από τα αντικείμενα κατάρτισης της Πρόσκλησης. 

Ειδικότερα για την ένταξη στο υπομητρώο Β (εξ αποστάσεως κατάρτιση): 

Ισχύουν τα ελάχιστα προσόντα όπως περιγράφονται παραπάνω για τη διά ζώσης κατάρτιση. 

Επιπλέον, απαιτείται διδακτική εμπειρία σε ενηλίκους με χρήση ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα προαναφερόμενα on/off κριτήρια αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις 

συμμετοχής στο μητρώο της παρούσα Πρόσκλησης και στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η 

δεν τις πληροί, αποκλείεται από αυτό. 

Οι υποψήφιοι που θα ενταχθούν στο μητρώο θα βαθμολογούνται σύμφωνα με τα παρακάτω 

πρόσθετα κριτήρια ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 
Επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης 
(Μοριοδοτείται ο ανώτερος τίτλος) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2  
Διδακτική εμπειρία σε εκπαίδευση ενηλίκων 
(200 ώρες = 1 έτος εμπειρίας) 

Βαθμολόγηση κριτηρίου Συντελεστής βαρύτητας Βαθμολόγηση κριτηρίου Συντελεστής βαρύτητας 

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών: 20 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών:  10 
30,00% 

0 έως 3 έτη: 50 

3 έως 5 έτη: 65 

5 έως 10 έτη: 80 

10 έτη και πάνω: 100 

70,00% 

 

Σημειώνεται ότι:  
α) Η ένταξη στο μητρώο δεν συνεπάγεται αυτομάτως και συνεργασία. 
β) Ο κάθε συμμετέχοντας φορέας υλοποίησης θα επιλέγει εκπαιδευτές εγγεγραμμένους στο 
μητρώο με βάση τις εσωτερικές διαδικασίες που ακολουθεί. 
γ) Τα προγράμματα κατάρτισης αναμένεται να ολοκληρωθούν περί τις αρχές Ιουλίου. 
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση εγγραφής στο μητρώο. 

Όλοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτές υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με την ακόλουθη διαδικασία: 

Α) σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Στην ηλεκτρονική αίτηση οι 
ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τα προσωπικά και εκπαιδευτικά τους στοιχεία, καθώς και τη διδακτική 
τους εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η αίτηση διατίθεται προς υποβολή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: https://eu.jotform.com/build/91213404608348 έως τις 17 Μαΐου 2019 και ώρα 16:00. 

Β) Οι υποψήφιοι οφείλουν, επιπλέον, να υποβάλουν εκτυπωμένη την παραπάνω αίτηση μαζί με 
συνοδευτικά δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο,  ο οποίος να φέρει την ένδειξη:  

Αίτηση – Δικαιολογητικά συμμετοχής 

για ένταξη στο μητρώο Εκπαιδευτών ψηφιακών δεξιοτήτων 

στο πλαίσιο του Έργου: 

«EGF/2017/003 GR/Attica retail» 

και να τον αποστείλουν με συστημένη επιστολή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά (courier) στο 
πρωτόκολλο του ΕΙΕΑΔ, στη διεύθυνση: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας  & Ανθρώπινου Δυναμικού 
(Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), Κ. Παλαμά 6-8, Τ.Κ. 111 41, Αθήνα, 1ος όροφος. Σημειώνεται ότι το γραφείο 
πρωτοκόλλου του ΕΙΕΑΔ λειτουργεί καθημερινές Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.00 πμ – 
16.00μμ. 

Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της ταχυμεταφοράς  (courier) αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της 
ημερομηνίας υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο ως άνω φάκελος θα περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα: 

1. Εκτυπωμένη & υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση (Παράρτημα ΙΙ) και την Υπεύθυνη 
Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων (Παράρτημα ΙΙΙ). 

2. Τα αποδεικτικά  δικαιολογητικά, αναλόγως και προς απόδειξη των αναγραφομένων της 
αίτησης (βλ. παρ. 5). 

Αιτήσεις αποστέλλονται έως τις 17 Μαΐου 2019 και ώρα 16:00, οπότε και θεωρούνται 
εμπρόθεσμες. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, το 
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που 
θα αποσταλούν.  

5. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά που ζητούνται για τις Ψηφιακές Δεξιότητες είναι τα εξής:  

1.  Πτυχίο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ / Μεταπτυχιακός / Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών  

Απλό αντίγραφο τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυτού. 
Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται και η προσκόμιση 
αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού 
αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.  

2.  Απόδειξη διδακτικής εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων 

https://eu.jotform.com/build/91213404608348
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2.1. Για τα δια ζώσης προγράμματα κατάρτισης: απλά αντίγραφα βεβαιώσεων 
εισήγησης/προϋπηρεσίας από τα οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της διά 
ζώσης διδακτικής εμπειρίας του υποψηφίου. 

2.2. Για τα εξ αποστάσεως προγράμματα κατάρτισης: απλά αντίγραφα βεβαιώσεων 
εισήγησης/προϋπηρεσίας από τα οποία να προκύπτουν με σαφήνεια το είδος και η χρονική 
διάρκεια της εξ αποστάσεως διδακτικής εμπειρίας του υποψηφίου στην εκπαίδευση ενηλίκων με 
χρήση ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. 

Επισημαίνεται πως οι ώρες διδακτικής εμπειρίας οι οποίες αναγράφονται στην ηλεκτρονική αίτηση 
υποψηφιότητας και δεν αποδεικνύονται από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις εισήγησης/προϋπηρεσίας, 
δεν λαμβάνονται υπόψη.  

Επιπλέον, οι εκπαιδευτές που θα υποβάλουν βεβαιώσεις και των δύο κατηγοριών (δια ζώσης και εξ 
αποστάσεως) παρακαλούνται στο φάκελό τους να τις τοποθετήσουν ανά κατηγορία, σημειώνοντας 
την αντίστοιχη ένδειξη (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως). 

3.  Απόδειξη πιστοποιημένης εκπαιδευτικής επάρκειας στην εκπαίδευση ενηλίκων  

Απλή εκτύπωση των στοιχείων του εκπαιδευτή, όπως αυτά εμφανίζονται στον ιστότοπο του 
ΕΟΠΠΕΠ στο σχετικό μητρώο (ώστε να διαπιστώνονται τα ΣΤΕΠ 2131 ή/και 2139 που αντιστοιχούν 
σε κάθε εκπαιδευτή). 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

6.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Η αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων προς ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών θα 
πραγματοποιηθεί από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό από 
το ΕΙΕΑΔ.  

Η Επιτροπή θα εξετάζει τους φακέλους των υποψηφίων και εφόσον πληρούν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις θα εντάσσονται στο ενιαίο μητρώο εκπαιδευτών και θα κατατάσσονται ανά υπομητρώο 
βάσει των πρόσθετων κριτηρίων βαθμολόγησης.  

Επισημαίνεται ότι δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους εκπαιδευτές να ενταχθούν και στα δύο 
υπομητρώα, εφόσον πληρούν τα απαραίτητα προσόντα. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας βάσει πρωτοκόλλου της 
υποβολής του συνόλου των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή στο ΕΙΕΑΔ. 

Μετά την αξιολόγηση των φακέλων, την οποία εισηγείται αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και η 
οποία εγκρίνεται με απόφαση Δ.Σ. του ΕΙΕΑΔ, οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας (στη διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει στην αίτησή τους) για τα προσωρινά 
αποτελέσματα κατάταξης, τα οποία θα δηλώνονται με πρωτόκολλο παραλαβής φακέλου 
συμμετοχής. Τα προσωρινά αποτελέσματα θα αναρτώνται και στην επίσημη ιστοσελίδα της δράσης 
και θα ακολουθηθεί η διαδικασία της ψευδωνυμοποίησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679. 

Οι υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν γραπτή ένσταση επί των προσωρινών 
αποτελεσμάτων, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική ενημέρωσή τους. 
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Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων από την επιτροπή ενστάσεων, οι υποψήφιοι 
ενημερώνονται για την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων κατάταξης με τη διαδικασία της 
ψευδωνυμοποίησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679. 

Οι εκπαιδευτές θα κληθούν κατά σειρά κατάταξης και αναλόγως της διαθεσιμότητάς τους, να 
συνεργασθούν με τους συμμετέχοντες φορείς υλοποίησης της ενέργειας Β1. 

Επισημαίνεται ότι η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής στο μητρώο εκπαιδευτών αποτελούν 
τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού 
(οn/off) και θα πρέπει υποχρεωτικά να αποδεικνύονται με την υποβολή των αντίστοιχων 
δικαιολογητικών, διαφορετικά ο υποβληθείς φάκελος θα απορρίπτεται. Επιπλέον, σε περίπτωση 
που οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά για τα πρόσθετα προσόντα που 
δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους, αυτά δε θα ληφθούν υπόψη και δε θα 
προσμετρηθούν στην αξιολόγηση/βαθμολογία. 

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτές ψηφιακών δεξιοτήτων που έστειλαν τα δικαιολογητικά τους 
στο πλαίσιο της αρχικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 1151/9.4.2019) αλλά 
αποκλείστηκαν λόγω εκπρόθεσμης υποβολής τους, δεν χρειάζεται να ξαναστείλουν εκ νέου 
δικαιολογητικά καθώς θα ληφθούν υπόψη τα αρχικά.  

Το μητρώο θα κοινοποιείται στους συμμετέχοντες φορείς υλοποίησης της Ενέργειας Β.1, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του κανονισμού περί προσωπικών δεδομένων,  οι οποίοι και θα προχωρούν σε 
συνεργασία με τους εκπαιδευτές ανάλογα με τις ανάγκες της Ενέργειας Β.1, τη βαθμολογία και 
διαθεσιμότητα κάθε εκπαιδευτή και για όσο διάστημα απαιτείται στο πλαίσιο της οριζόμενης 
χρονικής διάρκειας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Ενέργειας. 

 

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

7.1. Από τους φακέλους υποψηφιότητας που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα 
ανωτέρω, εντάσσονται στο μητρώο οι εκπαιδευτές που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα. 
Όσοι εντάσσονται στο μητρώο, βαθμολογούνται ανά υπομητρώο βάσει των κριτηρίων του 
Πίνακα 4 και αναλόγως της βαθμολογίας κάθε εκπαιδευτή, της διαθεσιμότητάς του, των 
αναγκών του Έργου και των χωρικών/χρονικών περιορισμών, θα ανατεθούν οι εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες. 

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

7.3. Αντικατάσταση φακέλου υποψηφιότητας, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φακέλων. 

7.4. Σημειωτέον ότι εάν οι τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (προπτυχιακοί ή/και 
μεταπτυχιακοί ή/και διδακτορικοί τίτλοι) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, θα 
πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τους τίτλους τους (απλό αντίγραφο της νομίμως 
επικυρωμένης μετάφρασης). Οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από  απλό 
αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού αναγνώρισης της ισοτιμίας τους από το 
ΔΟΑΤΑΠ, επί ποινή απαραδέκτου. 

7.5. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία υποβολής αίτησης 
για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. Τυχόν 
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επιλογή ενδιαφερόμενου – αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης για 
σύναψη συνεργασίας και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης 
ολοκληρώνεται με τη σύνταξη διευρυμένου ενιαίου μητρώου εκπαιδευτών. 

7.6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και κατά τους όρους της σύμβασης, το ΕΙΕΑΔ και οι  
προαναφερόμενοι συμμετέχοντες φορείς δύνανται να προχωρήσουν σε αντικατάσταση του 
επιλεχθέντος, σε περίπτωση που ο επιλεχθείς παραιτηθεί ή σε περίπτωση που ο τελευταίος 
εκπληρώνει πλημμελώς τα συμβατικά καθήκοντά του. Η αντικατάσταση του επιλεχθέντος θα 
γίνει με άλλον ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο της παρούσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος και σύμφωνα με το συνταγμένο διευρυμένο μητρώο. 

7.7. Η ένταξη στο εν λόγω μητρώο δε συνιστά αυτομάτως συνεργασία και δε δεσμεύει το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 
και τους προαναφερόμενους συμμετέχοντες φορείς προς σύναψη σύμβασης, καθότι 
επαφίεται στην απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο 
αριθμός αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, αποκλειόμενης εκ των προτέρων 
οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

7.8. Το σύνολο των πληρωμών προς τους εκπαιδευτές εξαρτώνται από τη ροή χρηματοδότησης 
προς το ΕΙΕΑΔ από την Αρχή Διαχείρισης του Έργου. 

7.9. Οι εκπαιδευτές που συμβάλλονται με συμβάσεις έργου θα πρέπει για την ανάθεση 
οποιουδήποτε έργου να διαθέτουν ή να αποκτήσουν συναφή με τις δραστηριότητες ΚΑΔ 
(85.59.19.05 – Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων ή συναφών 
δραστηριοτήτων). 

8. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Όλα τα στοιχεία της αίτησης των ενδιαφερομένων θεωρούνται εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 

Οι εκπαιδευτές του μητρώου εκπαιδευτών στους οποίους ανατίθενται εκπαιδευτικές υπηρεσίες 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των ωφελουμένων του Έργου σύμφωνα με τον Γενικό 
Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016)» και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και 
την κρατούσα δεοντολογία θα τηρούν εχεμύθεια ως προς τις διαδικασίες και τα στοιχεία των 
ωφελουμένων που επεξεργάζονται.  

Οι εκπαιδευτές του μητρώου στους οποίους ανατίθενται εκπαιδευτικές υπηρεσίες, υπογράφουν 
σχετική Δήλωση Εμπιστευτικότητας (Παράρτημα της σύμβασης). 

9. ΙΣΧΥΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  

Το διευρυμένο μητρώο εκπαιδευτών συγκροτείται αποκλειστικά στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 
με κωδ. «EGF/2017/003 GR/Attica retail» και ειδικότερα της Ενέργειας Β.1 αυτού με τίτλο 
«Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση». 

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή και κατατίθεται ή αποστέλλεται 
εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη μαζί με συνοδευτικά δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο έως 
τις 17 Μαΐου 2019 και ώρα 16:00. 

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν  
δηλώσει στην αίτησή τους. Οι συνεργάτες του ενιαίου μητρώου οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως 
άμεσα στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ή σε έναν από τους προαναφερόμενους συμμετέχοντες φορείς οποιαδήποτε 
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αλλαγή επέλθει στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτησή τους που κατέθεσαν στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 
σύμφωνα με τις διατάξεις του γενικού κανονισμού περί τήρησης προσωπικών δεδομένων. 

10. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ  

Το ΕΙΕΑΔ και οι προαναφερόμενοι συμμετέχοντες φορείς διατηρούν το δικαίωμα διαγραφής 
εκπαιδευτή που έχει ενταχθεί στο μητρώο εφόσον αποδεδειγμένα: 

• Δεν τηρεί τους όρους της Δήλωσης Εμπιστευτικότητας.  
• Δεν τηρεί τις καταληκτικές προθεσμίες που τίθενται από το ΕΙΕΑΔ και τους προαναφερόμενους 
συμμετέχοντες φορείς για την παράδοση των προβλεπόμενων παραδοτέων. 
• Δεν τηρεί εχεμύθεια ως προς τις διαδικασίες και τα στοιχεία των ωφελουμένων που 
επεξεργάζεται. 
• Δεν τηρεί τους όρους της υπογραφείσας σύμβασης. 

Σημειώνεται επίσης ότι ο εκπαιδευτής οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα, με υποβολή γραπτού ή/και 
ηλεκτρονικού αιτήματος προς το ΕΙΕΑΔ και τους προαναφερόμενους συμμετέχοντες φορείς για τις 
περιπτώσεις που επιθυμεί να μην είναι ενεργός ή και για την οριστική διαγραφή του από το ενιαίο 
μητρώο. 

11. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Με την υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης.  

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: 
στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 32 59 231 ή 235 και στα e-mail: mpergioudaki@esee.gr ή 
pgiannakopoulou@esee.gr  

Η συλλογή και τήρηση των προσωπικών δεδομένων θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του 
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (Βλ. Παράρτημα Ι). Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές του μητρώου 
έχουν πλήρη γνώση ότι το ΕΙΕΑΔ διαθέτει και τηρεί σύστημα εναρμόνισης με τον κανονισμό. 

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες του ΕΙΕΑΔ και των λοιπών 
φορέων υλοποίησης της Ενέργειας Β.1. 

Για το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος 
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Παράρτημα Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 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):  

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

 

Παράρτημα ΙΙ  

Υπόδειγμα Αίτησης ηλεκτρονικής υποβολής 

 

Παράρτημα ΙΙΙ  

Υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

 

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

