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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
στο πλαίσιο του προγράμματος 

 «Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των απολυμένων - ανέργων στους 
κλάδους λιανικού εμπορίου, εμπορίας – διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών δομικών υλικών»

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κος Εμμανουήλ Πατεράκης
Καλεί

φορείς ή ενώσεις ή συμπράξεις φορέων του δημοσίου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως κλαδικοί φορείς, επιμελητήρια, 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, που σκοπό με βάση το καταστατικό σύστασής τους, έχουν τον σχεδιασμό ή/και οργάνωση ή/και 
υλοποίηση δράσεων κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων, και ανέργων καθώς και την δυνατότητα εκτέλεσης αυτών 
των προγραμμάτων με ίδια μέσα, ως  δυνητικούς δικαιούχους, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» για τις 11 περιφέρειες αρμοδιότητάς του (Α. Μακεδονία – 
Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Δ. Ελλάδα, Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο, Κρήτη, Κεντρική - Δυτική Μακεδονία, Αττική).
Η Δηµόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό 
Δημόσιο και ανέρχεται στο ποσό των 25.000.000 ευρώ.
Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι των πράξεων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Να αποδεικνύουν ή / και εξασφαλίζουν την απαραίτητη υποδομή για την υλοποίηση του έργου της πρόσκλησης και με σκοπό την επίτευξη της πανελλαδικής 
κάλυψης της παρέμβασης. 
-  Να διαθέτουν βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου τύπου Β ή και Γ ή πιστοποιητικό με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ. Στην περίπτωση ένωσης ή συμπράξεως 
φορέων η βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας αρκεί στο πρόσωπο εκείνου του φορέα που θα έχει κατά τους επί μέρους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας την 
ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης. Στην περίπτωση που οι ενώσεις ή συμπράξεις φορέων επιλέξουν την δημιουργία ανεξάρτητου νομικού 
προσώπου η απαίτηση διαχειριστικής επάρκειας θα πρέπει να πληρούται στο πρόσωπο αυτό. 
-  Να έχουν εξασφαλίσει την συμμετοχή των κλαδικών φορέων του λιανικού εμπορίου, της εμπορίας – διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και των 
κατασκευών δομικών υλικών, καθώς και άλλων φορέων της αγοράς και στις 13 Περιφέρειες της χώρας για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών των 
απολυμένων προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα της παρέμβασης.
- Να έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι ή ένας τουλάχιστον από τους εταίρους, συγχρηματοδοτούμενα με ίδια μέσα, προγράμματα κατάρτισης, επανακατάρτισης ή 
συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και στις 13 περιφέρειες της χώρας, τουλάχιστον ύψους 50% του προϋπολογισμού της παρούσας 
πρόσκλησης κατά την τελευταία πενταετία. 
Ειδικότερα, η πράξη θα περιλαμβάνει δύο σχέδια δράσης:
Σκοπός της πρώτης δράσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού για 5.500 (τουλάχιστον) απολυμένων 
που προέρχονται από τους τρεις προαναφερόμενους κλάδους, ηλικίας 18-64 ετών, με στόχο τον έγκαιρο απολογισμό προσόντων και τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό τους σε νέες ειδικότητες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υψηλή ανεργία που πλήττει τους πρώην εργαζόμενους των κλάδων αυτών. 
Σκοπός της δεύτερης δράσης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης / επανακατάρτισης 5.500 (τουλάχιστον) απολυμένων 
που προέρχονται από τους τρεις κλάδους, ηλικίας 18-64 ετών με στόχο την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και τεχνικών, ούτως ώστε να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί 
η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. 
Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι των παραπάνω δράσεων θα πρέπει να είναι πρώην εργαζόμενοι των προαναφερθέντων κλάδων που από 1/1/2009 και έπειτα είναι 
άνεργοι - απολυμένοι, με απόδειξη είτε το έγγραφο απόλυσής τους είτε την εγγραφή τους στον ΟΑΕΔ.
Σημειώνεται ότι οι ωφελούμενοι που θα συμμετέχουν στο 1ο σχέδιο δράσης συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού θα συμμετέχουν και στο 
2ο σχέδιο δράσης κατάρτισης / επανακατάρτισης.
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας μέχρι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
από την ημερομηνία αυτή.
Προτάσεις οι οποίες θα υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν θα γίνονται δεκτές.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι συγκριτική. Η αξιολόγηση αρχίζει την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων (χρόνος 
ολοκλήρωσης: 30 εργάσιμες ημέρες). Με την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία 
τους.
Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», στη 
διεύθυνση Μεσογείων 56, 11527 Αθήνα, τις ώρες 9:00 – 16:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί 
αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τις αναλυτικές οδηγίες υποβολής των αιτήσεων, τη διαδικασία επιλογής, τα κριτήρια αξιολόγησης και ένταξης πράξεων 
και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων στην ηλεκτρονικές διευθύνσεις  www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα κα Λ. Πέλκα, στο τηλέφωνο 210 7450854, ώρες 12.00 – 
15.00, e-mail: pelka@mou.gr.  
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για την Ανταγωνιστικότητα

Εμμανουήλ Πατεράκης
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