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ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ : 

«ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΟΝΙΜΑ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ  

«Κατάρτιση ανέργων στην εξυπηρέτηση - συνδιαλλαγή με άτομα με αναπηρία & χρόνιες παθήσεις» 

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης : «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net».  

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (E.A.T.A. Α.Ε.) στο πλαίσιο της 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης «Αθήνα 2020: Βιώσιμη ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, 

την καινοτομία», υλοποιεί την πράξη «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net»,  

με κωδικό ΟΠΣ 5074888, του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).  

Αντικείμενο της πράξης Open Social Net αποτελεί ο συντονισμένος σχεδιασμός, προγραμματισμός και 

υλοποίηση υπηρεσιών στήριξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με σκοπό τη διασφάλιση της καλύτερης 

δυνατής αποτελεσματικότητας των σχετικών παρεμβάσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνικής 

συνοχής. Εστιάζει στη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας στο 

οποίο θα συμμετέχουν ενεργά όλοι οι αρμόδιοι φορείς που δραστηριοποιούνται στο Δήμο της Αθήνας 

και παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες. Ωφελούμενοι της πράξης είναι ευάλωτες κοινωνικά και ειδικές 

ομάδες του πληθυσμού, που απειλούνται ή βρίσκονται ήδη σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού. 

https://develop.thisisathens.org/
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Στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω πράξης, η E.A.T.A. Α.Ε. καλεί άνεργους μόνιμα διαμένοντες στο 

Δήμο της Αθήνας να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη Δράση «Κατάρτιση ανέργων στην 

εξυπηρέτηση-συνδιαλλαγή με άτομα με αναπηρία & χρόνιες παθήσεις» με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

A. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Οι γενικότερες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, καθώς και η υγειονομική κρίση,  που συντελέστηκαν 

στην Ελλάδα την τελευταία δεκαπενταετία, άφησαν εντονότερα το αποτύπωμα τους στις ευπαθείς 

ομάδες του πληθυσμού. Τον τελευταίο καιρό ένα πλήθος δράσεων έχει αναπτυχθεί τόσο από την 

κεντρική διοίκηση όσο και την αυτοδιοίκηση με στόχο όχι μόνο την ανακούφιση της καθημερινότητας 

των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και ειδικά αυτών σε δυσχερή οικονομική θέση, όσο και την βελτίωση 

της κοινωνικής επαγγελματικής ζωής των ίδιων και των οικογενειών τους. Όσον αφορά στα άτομα με 

αναπηρία, η Πολιτεία με το νέο εργαλείο πολιτικής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) δεν εξαντλεί τον 

προστατευτικό της ρόλο σε παροχές, αλλά πλέον οικοδομεί μία σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη με 

αναπηρία, η οποία να αντανακλά το ενδιαφέρον και τη μέριμνα για κάθε πτυχή της καθημερινότητάς του. 

Από την άλλη, το Πιλοτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τον 

«Προσωπικό Βοηθό ΑμεΑ» δημιουργεί νέους ορίζοντες και ευκαιρίες απασχόλησης, ιδίως σε άτομα με 

συγκριτικά χαμηλές επαγγελματικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες που αισθάνονται ότι μπορούν να 

ανταποκριθούν στο βαθμό δέσμευσης που απαιτεί η υποστήριξη της καθημερινότητας ενός ατόμου με 

αναπηρία. Οι απαιτήσεις όσον αφορά στα προσόντα και δεξιότητες που πρέπει να συγκεντρώνει ο 

υποψήφιος Προσωπικός Βοηθός ορίζονται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο που έχει εκπονήσει το Υπουργείο 

Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥπΕΚΥ). Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό το άτομο που 

ενδιαφέρεται να απασχοληθεί στην εξυπηρέτηση της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία (χωρίς 

απαραίτητα να διαθέτει ειδικές δεξιότητες) να υποστηριχθεί ώστε να μπορεί με αξιώσεις όχι μόνο να 

ανταποκριθεί στα τυπικά κριτήρια επιλογής αλλά και να παρέχει τις υπηρεσίες που προβλέπονται με 

όρους ποιότητας, γνώσης και ευθύνης.  

H σχεδιασμένη υποστήριξη της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία αποτελεί μια σύγχρονη και 

καινοτόμα τάση που εφαρμόζεται με διάφορες παραλλαγές ανάλογα με τις τοπικές και εθνικές 

ιδιαιτερότητες των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας σε αρκετά κράτη μέλη της Ε.Ε.. Πρόκειται για την 

εκπλήρωση ενός πολυετούς αιτήματος του αναπηρικού κινήματος της χώρας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης 

της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία. Πρόκειται επίσης για μία από τις πιο σημαντικές 

υπηρεσίες για να μπορεί το άτομο με αναπηρία να ασκήσει το δικαίωμά του στην προσωπική επιλογή. 

Το άτομο εξυπηρέτησης - συνδιαλλαγής με άτομα με αναπηρία & χρόνιες παθήσεις μπορεί να 

εκπληρώσει προσωπικές και κοινωνικές ανάγκες τόσο των ατόμων με αναπηρία, όσο και των οικογενειών 

τους, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις (πχ. ιατρικές, νοσηλευτικές, θεραπευτικές 

υπηρεσίες ή υπηρεσίες φυσικής αποκατάστασης). 

Η προσωπική εξυπηρέτηση αφορά, λοιπόν στην υποστήριξη του ατόμου με αναπηρία (κινητική, νοητική/ 

γνωστική/ αναπτυξιακή, ψυχική και αισθητηριακή αναπηρία), για την ενίσχυση της ανεξάρτητης 

διαβίωσής του, στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών και συνθηκών της ζωής του, ενδεικτικά ως προς 

τα εξής: α) δραστηριότητες καθημερινής ζωής όπως σίτιση, ένδυση, προσωπική υγιεινή, β) εργασία και 
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σπουδές γ) συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, και δ) δραστηριότητες συμμετοχής στην 

κοινωνική ζωή. 

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων ενδιαφέρεται να ενισχύσει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την 

ενίσχυση των εργασιακών προσόντων ανέργων σε νέα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση στην τοπική 

κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη τις ουσιαστικές ανάγκες των συμπολιτών μας με αναπηρία καθώς και το 

γεγονός ότι τα νέα προγράμματα επαναφοράς του άνεργου στο εργασιακό περιβάλλον δίνουν έμφαση 

στις ενεργητικές μορφές προώθησης της απασχόλησης. Παράλληλα, διαβλέπει ότι η ενίσχυση των 

δεξιοτήτων ατόμων που εξυπηρετούν την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία δημιουργεί 

μακροπρόθεσμα, αλλά και βραχυπρόθεσμα, ισχυρές προοπτικές βιώσιμων και ικανοποιητικά 

αμειβόμενων θέσεων εργασίας που δεν απαιτούν ιδιαίτερες επαγγελματικές και ακαδημαϊκές 

δεξιότητες.  

Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα εξυπηρετήσουν άτομα με αναπηρία & χρόνιες παθήσεις 

θα ήταν χρήσιμο να ενισχυθούν : 

✓ με ικανότητες αναγνώρισης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, αναγκών και τρόπων επικοινωνίας 

με τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους βάσει των διαφορετικών κατηγοριών 

αναπηρίας/ χρόνιας πάθησης, 

✓ με προσόντα για εκείνους που επιθυμούν να εξειδικευθούν στην εξυπηρέτηση ατόμων με οπτική 

αναπηρία,  

✓ με βασικές δεξιότητες αξιοποίησης της τεχνολογίας της πληροφορίας (ΤΠΕ). 

Ως εκ τούτου, ο σκοπός της δράσης «Κατάρτιση ανέργων στην εξυπηρέτηση - συνδιαλλαγή με άτομα με 

αναπηρία & χρόνιες παθήσεις» που υλοποίει η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. είναι διττός. Από τη μία, να βελτιώσει την 

απασχολησιμότητα ανέργων πολιτών του Δήμου, με το να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο 

μείγμα ενεργειών επιμόρφωσης & κατάρτισης που οδηγεί και σε πιστοποιημένες δεξιότητες, που 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Από την άλλη, να δημιουργήσει 

καταρτισμένα στελέχη που θα μπορούν να ανταποκριθούν με το καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις 

μιας ποιοτικής παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης.  

Άμεσα ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι που διαβιούν μόνιμα στο Δήμο της Αθήνας και επιθυμούν 

να ενισχύσουν τις τυπικές αλλά και ουσιαστικές επαγγελματικές δεξιότητές τους με την προοπτική 

απασχόλησης ως εξυπηρετούντες των καθημερινών αναγκών των ατόμων με αναπηρία, με έμφαση στην 

παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών σε άτομα με οπτική αναπηρία. 

Έμμεσα ωφελούμενοι της δράσης είναι τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους, ιδιαίτερα αυτοί 

που διαβιούν στο Δήμο της Αθήνας. 

Η δράση περιλαμβάνει την επιμόρφωση για την διαχείριση αναγκών τεσσάρων (4) κατηγοριών 

αναπηρίας (κινητική αναπηρία, κώφωση/βαρηκοΐα, νοητική/ γνωστική/ αναπτυξιακή/ ψυχική αναπηρία 

και λοιπές αναπηρίες/χρόνιες παθήσεις, οπτική αναπηρία ) ενώ δίνεται έμφαση στην εξυπηρέτηση 

ατόμων με οπτική αναπηρία μέσω της επιμόρφωσης και πιστοποίησης δεξιότητας χρήσης του 

συστήματος γραφής και ανάγνωσης Braille. Προκειμένου η δράση να αποκτήσει έναν ολοκληρωμένο 

χαρακτήρα, έχει προστεθεί η συμμετοχή σε πρόγραμμα απόκτησης και πιστοποίησης βασικών 

δεξιοτήτων Πληροφορικής.  
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B. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

Για την υλοποίηση της δράσης ο Δήμος Αθηναίων, μέσω της Ε.Α.Τ.Α Α.Ε, συνεργάζεται με φορείς του 

αναπηρικού κινήματος με ισχυρή, αναγνωρισμένη και μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο: 

Το Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία & Χρόνιες Παθήσεις, ΙΝ-ΕΣΑμεΑ, 

συνιστά τον επίσημο εκπαιδευτικό, μελετητικό και ερευνητικό φορέα του αναπηρικού κινήματος της 

χώρας, με αποστολή την προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες 

παθήσεις και των οικογενειών τους. Βασικός σκοπός του ΙΝ-ΕΣΑμεΑ είναι να συμβάλλει καταλυτικά στην 

εφαρμογή των απαιτήσεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρίες και στην πραγμάτωση της «δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας» σε όλη τη χώρα. 

Αποτελεί τον μοναδικό φορέα εκπαίδευσης στην Ελλάδα με εξειδίκευση στα δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρία και χρόνιες παθήσεις όλων των κατηγοριών και διαθέτει μητρώα εκπαιδευτών με και χωρίς 

αναπηρία/χρόνιες παθήσεις με εμπειρία σε διαφορετικά θεματικά αντικείμενα. Διαθέτει επίσης 

πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στην Αθήνα, με αριθ. άδειας 20243677 (ΦΕΚ 

1559/τ.Β./4.04.2022), μέσω του οποίου υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου 

μάθησης. 

Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ. ή Ε.Ο.ΤΥ.) ιδρύθηκε το 2005 με έδρα την Αθήνα, αποτελεί τακτικό 

μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και έχει σκοπό την οργάνωση του 

χώρου των Ατόμων με Προβλήματα Όρασης για τη διατύπωση αιτημάτων και προτάσεων πολιτικής προς 

την Πολιτεία που βελτιώνουν την οικονομική, κοινωνική, οικογενειακή και προσωπική τους θέση. Επίσης 

διοργανώνει δράσεις ενημέρωσης προς το ευρύτερο κοινό για θέματα που αφορούν στην οπτική 

αναπηρία και την αντιμετώπιση των κοινωνικών στερεοτύπων ως προς την τυφλότητα. Αποτελεί 

πιστοποιημένο κέντρο εκμάθησης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille και 

διοργανώνει σχετικά προγράμματα σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών συνιστά τον κορμό της Ε.Ο.ΤΥ, το παλαιότερο συλλογικό όργανο των 

Ελλήνων τυφλών που ιδρύθηκε το 1932. Κύριος στόχος του είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η 

ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των ατόμων με προβλήματα όρασης στην Ελλάδα. 

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Βάσει των παραπάνω, η δράση αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κατάρτισης 
είκοσι πέντε (25) ανέργων σε θέματα εξυπηρέτησης - συνδιαλλαγής με άτομα με αναπηρία & χρόνιες 
παθήσεις, το οποίο απευθύνεται σε άνεργους μόνιμους κατοίκους του Δήμου, απόφοιτους 
τουλάχιστον Λυκείου. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα περιλαμβάνει τρία γνωστικά αντικείμενα : 

(α) Επιμόρφωση για την απόκτηση δεξιοτήτων υποστήριξης σε άτομα με αναπηρία, με έμφαση στην 
οπτική αναπηρία. 

(β) Κατάρτιση για την απόκτηση και πιστοποίηση δεξιοτήτων στη χρήση του συστήματος γραφής και 
ανάγνωσης Braille. 

(γ)  Κατάρτιση για την απόκτηση και πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής (profile base). 

Αναλυτικά: 
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Α. Επιμόρφωση για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων υποστήριξης ΑμεΑ 

Σκοπός: Απόκτηση γνώσεων σε σχέση με το θεσμικό, επιχειρησιακό, εννοιολογικό, 
τεχνικό και επιδοματικό υποστηρικτικό πλαίσιο που ισχύει για τα άτομα με 
αναπηρία στην Ελλάδα, στη βάση δομημένου προγράμματος επιμόρφωσης. 
Γνωριμία και εμβάθυνση σε εμβληματικές δράσεις όπως ο «Προσωπικός 
Βοηθός» και η «Κάρτα Αναπηρίας». Βιωματική επιμόρφωση σε σχέση με τις 
ανάγκες και την εξυπηρέτηση ατόμων από τέσσερις πολυπληθείς κατηγορίες 
αναπηρίας.   

Περιεχόμενο: Α. Θεωρητική Επιμόρφωση (25 ώρες) 

o Συστάσεις – γνωριμία - εισαγωγικές πληροφορίες 

o Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία – Βασικό θεσμικό πλαίσιο.  

o Βασικό θεσμικό πλαίσιο υποστήριξης ατόμων με αναπηρία, ειδικά 
προγράμματα στήριξής (Προσωπικός Βοηθός, Κάρτα Αναπηρίας) 

o Ορολογία για την αναπηρία βάσει της δικαιωματικής προσέγγισης/ 
Αποσαφήνιση εννοιών : προσβασιμότητα, πρόσβαση, καθολικός 
σχεδιασμός, εύλογες προσαρμογές, μορφές ζωντανής βοήθειας. 

o Κατηγορίες αναπηρίας: προσδιορισμός των χαρακτηριστικών, των 
εμποδίων και των αναγκών. 

o Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία. 

o Βασικές επιδοματικές πολιτικές για τα άτομα με αναπηρία. 

o Υποστηρικτική τεχνολογία για άτομα με αναπηρία. 

Β. Βιωματική Επιμόρφωση (15 ώρες) 

1. Άτομα με κινητική αναπηρία  

Κατηγορίες, βασικά χαρακτηριστικά και εμπόδια, καλές πρακτικές 
εξυπηρέτησης/ συναλλαγής/ παροχής συνδρομής, τεχνικές κίνησης ατόμου 
σε αναπηρικό αμαξίδιο και τρόποι παροχής βοήθειας από συνοδό 
(ανεβοκατέβασμα μικρής υψομετρικής διαφοράς, μεταφορά από αμαξίδιο σε 
κάθισμα ή σε αυτοκίνητο κ.λπ.), Υποστηρικτική τεχνολογία (π.χ. βοηθητικός 
εξοπλισμός) 

2. Άτομα με κώφωση/βαρηκοΐα 

Βασικά χαρακτηριστικά και εμπόδια, Καλές πρακτικές εξυπηρέτησης/ 
συναλλαγής/ παροχής συνδρομής, Βασικές τεχνικές επικοινωνίας (νοηματική 
γλώσσα, χειλανάγνωση), Υποστηρικτική τεχνολογία (π.χ. βοηθητικός 
εξοπλισμός) 

3. Άτομα με νοητική/γνωστική/αναπτυξιακή/ψυχική αναπηρία και λοιπές 
αναπηρίες/χρόνιες παθήσεις 

ΑΔΑ: Ψ0Ω0ΟΡΙΝ-ΧΨΞ
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Κατηγορίες, βασικά χαρακτηριστικά και εμπόδια, Καλές πρακτικές 
εξυπηρέτησης/ συναλλαγής/ παροχής συνδρομής, Τεχνικές επικοινωνίας/ 
συνοδείας 

4. Άτομα με αναπηρία όρασης (με την υποστήριξη του Π.Σ.Γ) 

Κατηγορίες, βασικά χαρακτηριστικά και εμπόδια, Υποστηρικτική τεχνολογία 
(π.χ. βοηθητικός εξοπλισμός), Πρόγραμμα εκπαίδευσης κινητικότητας- 
προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης του Πανελληνίου 
Συνδέσμου Τυφλών (ΠΣΓ), Καλές πρακτικές εξυπηρέτησης  Βασικές τεχνικές 
βλέποντος οδηγού. 

Διάρκεια & τρόπος 
παρακολούθησης 

40 ώρες, διά ζώσης 

Περίοδος υλοποίησης 
(εκτίμηση): 

Φεβρουάριος – Μάρτιος 2023  

Συνεργαζόμενος φορέας / 
τόπος υλοποίησης: 

Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία & Χρόνιες 
Παθήσεις - ΙΝ-ΕΣΑμεΑ (Στ. Λαρίσης) 

Ολοκλήρωση Βεβαίωση Παρακολούθησης από ΙΝ-ΕΣΑμεΑ 

B. Κατάρτιση για την απόκτηση και πιστοποίηση δεξιοτήτων στη χρήση του συστήματος γραφής και 
ανάγνωσης Braille 

Σκοπός: Απόκτηση από τους συμμετέχοντες πιστοποιημένης γνώσης αναφορικά με 
την γραφή και ανάγνωση της Braille την οποία θα αξιοποιήσουν στην παροχή 
υπηρεσιών ως Προσωπικοί Βοηθοί ΑμεΑ αλλά και θα μπορούν να 
παρουσιάσουν ως πρόσθετη επαγγελματική δεξιότητα 

Περιεχόμενο: Διδάσκονται οι συμπτυγμένοι τρόποι αποτύπωσης των διφθόγγων, 
δεδομένου ότι η Braille είναι μία ειδική γραφή, το λατινικό αλφάβητο, στο 
οποίο βασίζονται όλες οι νεολατινικές γλώσσες, καθώς και οι αριθμοί. 
Επιπρόσθετα, γίνεται η εκμάθηση του συνόλου των σημείων της στίξης. Προς 
τούτο, διανέμεται εκπαιδευτικό εγχειρίδιο με όλο το υλικό των παραδόσεων 
καθώς και αντίστοιχα κείμενα ανάλογα με την πρόοδο της διδασκαλίας. 
Ταυτόχρονα, σε κάθε μάθημα οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να διαβάζουν 
αντίστοιχης δυσκολίας κείμενα τα οποία προετοιμάζουν στο σπίτι και 
διορθώνονται στην τάξη. Για το λόγο αυτό διανέμεται έντυπο υλικό 
εκτυπωμένο στη γραφή Braille. 

Διάρκεια & τρόπος 
παρακολούθησης 

52 ώρες, δια ζώσης 

Περίοδος υλοποίησης 
(εκτίμηση): 

Φεβρουάριος   – Μάρτιος 2023  

(Tέλη Μαρτίου – Mέσα Απριλίου: εξεταστική περίοδος πιστοποίησης  Braille) 

ΑΔΑ: Ψ0Ω0ΟΡΙΝ-ΧΨΞ
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Συνεργαζόμενος φορέας 
/τόπος υλοποίησης: 

Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (περιοχή Ομονοίας) 

Ολοκλήρωση Πιστοποιητικό γνώσης Braille του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης 
Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) 

Γ. Κατάρτιση για την απόκτηση και πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής (Profile Base). 

Σκοπός: Απόκτηση από τους συμμετέχοντες πιστοποιημένης γνώσης σχετικά με τη 
χρήση ενός ηλεκτρονικού «περιβάλλοντος γραφείου». Μετά την ολοκλήρωση 
της επιμόρφωσης, θα μπορούν να διαχειριστούν σε επαρκές επίπεδο τα 
σχετικά βασικά λογισμικά προγράμματα.  

Περιεχόμενο: Για την απόκτηση πιστοποιημένων βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής οι 
καταρτιζόμενοι διδάσκονται τις εξής θεματικές ενότητες: 

o Επεξεργασία Κειμένου (word) 
o Υπολογιστικά Φύλλα (excel) 
o Υπηρεσίες Διαδικτύου 

Διάρκεια & τρόπος 
παρακολούθησης 

30 ώρες, διά ζώσης 

Περίοδος 
υλοποίησης(εκτίμηση): 

Μάιος 2023 

(Πιστοποίηση ΤΠΕ Μάιος) 

Συνεργαζόμενος φορέας 
/τόπος υλοποίησης: 

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Ινστιτούτου της Εθνικής Συνομοσπονδίας 
Ατόμων με Αναπηρία & Χρόνιες Παθήσεις - ΙΝ-ΕΣΑμεΑ (Σταθμός Λαρίσης) 

Ολοκλήρωση Πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων (word, excel, internet) αναγνωρισμένο 
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π 

Να ληφθεί υπόψη ότι: 

1. Δεν είναι δυνατή η επιλογή αποκλειστικά ενός ή δύο εκ των τριών αντικειμένων. Ως εκ τούτου, η 
συμμετοχή στη δράση προϋποθέτει την πλήρη παρακολούθηση και των τριών γνωστικών 
αντικειμένων.  Συνιστάται στους υποψηφίους να έχουν διασφαλίσει μια στοιχειώδη εξοικείωση 
με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών πριν τη συμμετοχή τους στο γνωστικό αντικείμενο (γ). 

2. Το κόστος των εξετάσεων πιστοποίησης των αντικειμένων (β) και (γ) καλύπτεται από τη δράση/ 
ΕΑΤΑ Α.Ε. Δεν καλύπτεται το κόστος επανεξέτασης στην περίπτωση του αντικειμένου (γ). Στην 
περίπτωση του αντικειμένου (β) καλύπτεται το κόστος αποκλειστικά μίας (1) επαναληπτικής 
εξέτασης στην ίδια εξεταστική περίοδο.  

3. Οι περίοδοι υλοποίησης για κάθε γνωστικό αντικείμενο είναι ενδεικτικές και θα εξειδικευθούν 
μετά την επιλογή των ωφελούμενων.  

4. Η συμμετοχή του επιμορφωμένου ανέργου στη δράση είναι δωρεάν. Η συμμετοχή του 
επιμορφωμένου ανέργου στη δράση δεν είναι αμειβόμενη και ως τούτου δεν επηρεάζει τυχόν 
παροχές ή επιδόματα που δικαιούται εκ του νόμου βάσει τις ιδιότητας του ανέργου. 

ΑΔΑ: Ψ0Ω0ΟΡΙΝ-ΧΨΞ
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Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων, απόφοιτοι 

τουλάχιστον Λυκείου, ηλικίας 18-60 ετών που κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής έχουν 

την ιδιότητα του ανέργου. Επιπλέον, λόγω και της ειδικής στόχευσης της Πράξης Open Social Net, 

προτεραιότητα θα δοθεί σε αιτούντες που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομικά θέση. Λόγω του 

αντικειμένου της επιμόρφωσης, απαιτείται επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας για τη 

συμμετοχή στη δράση.  

2. Για την απόκτηση της ιδιότητας του ωφελούμενου θα πρέπει να υποβληθεί από τον/την 

ενδιαφερόμενο/η αίτηση συμμετοχής στη δράση με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα Ι. Φάκελοι υποψηφίων σε ηλεκτρονική 

ή έντυπη μορφή, που δεν συνοδεύονται από αντίστοιχη αίτηση συμμετοχής ή/και τα 

απαιτούμενων δικαιολογητικά του Πίνακα Ι της Πρόσκλησης, δεν αξιολογούνται και 

απορρίπτονται.  

3. Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει αποκλειστικά μία (1) αίτηση συμμετοχής που τον αφορά. Δεν 

είναι δυνατή η υποβολή αίτησης από τρίτο (πχ. συγγενικό πρόσωπο). 

Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Κατόπιν της λήξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, η E.A.T.A. Α.Ε. θα προβεί στην επιλογή των 

ωφελούμενων κατόπιν εφαρμογής των ακόλουθων κριτηρίων:  

Τυπικά Κριτήρια: 

Κ1.  Ιδιότητα ανέργου δυνητικά ωφελούμενου 

Κ2. Διαμονή στο Δήμο Αθηναίων 

Κ3. Απόφοιτος/η τουλάχιστον Λυκείου 

Κ4. Ηλικία 18-60 ετών 

Κριτήρια Αξιολόγησης 

Κ5.  Οικογενειακό εισόδημα 

Η περιγραφή των κριτηρίων καθώς και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του καθενός από αυτά 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Ι της παρούσας Πρόσκλησης. 

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η E.A.T.A. Α.Ε. ως φορέας υλοποίησης της δράσης, εφαρμόζει διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων 

σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή της 

συγχρηματοδοτούμενης πράξης Open Social Net. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής: 

1. Εξέταση/ έλεγχος των αιτήσεων, της πληρότητας των δικαιολογητικών και της εκπλήρωση των 

τυπικών κριτηρίων επιλογής. Στο στάδιο αυτό εκπονείται σχετικός πίνακας δυνητικών 

ωφελούμενων με τα στοιχεία αυτών των οποίων οι αιτήσεις κρίνονται από την E.A.T.A. Α.Ε. ως 

πλήρεις και επομένως γίνονται δεκτές για να περάσουν στο επόμενο στάδιο επιλογής. 

ΑΔΑ: Ψ0Ω0ΟΡΙΝ-ΧΨΞ



Έργο «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας-Open Social Net» - Υποέργο 1 (κωδ. ΟΠΣ: 5074888) 
Δράση: «Κατάρτιση ανέργων στην εξυπηρέτηση-συνδιαλλαγή με άτομα με αναπηρία & χρόνιες παθήσεις» 

 

 ~ 9 ~ 
 

2. Επιλογή των συμμετεχόντων στην δράση στη βάση εφαρμογής των κριτηρίων αξιολόγησης. Με 

την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού, η E.A.T.A. Α.Ε. καταρτίζει προσωρινό Πίνακα Κατάταξης 

των ωφελούμενων της δράσης, συμπεριλαμβανομένων και των επιλαχόντων, οι οποίοι θα 

καταταγούν/επιλεγούν βάσει των συγκεκριμένων κριτηρίων.  

3. Έκδοση απόφασης και δημοσιοποίηση των προσωρινών αποτελεσμάτων με ανάρτησή τους στην 

ιστοσελίδα της E.A.T.A. Α.Ε. Όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής μπορούν να ασκήσουν ένσταση 

κατά του ανωτέρω πίνακα, έως και πέντε (5) ημέρες μετά την ανάρτηση του προσωρινού Πίνακα 

Κατάταξης.  

4. Στη συνέχεια και μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο οριστικός 

Πίνακας Κατάταξης των ωφελούμενων και επιλαχόντων στην ιστοσελίδα της E.A.T.A. Α.Ε.. 

5. Κατόπιν η E.A.T.A. Α.Ε. θα προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες ενημέρωσης των υποψηφίων. 

6. Για την εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας η E.A.T.A. Α.Ε. συστήνει Επιτροπή 

εξέτασης/ελέγχου των αιτήσεων και επιλογής των ωφελουμένων καθώς και Επιτροπή εξέτασης 

ενστάσεων 

7. Εάν και μετά την εφαρμογή των συγκεκριμένων κριτηρίων προκύπτει ισοβαθμία, για την οριστική 

κατάταξη και επιλογή των ωφελούμενων λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο ποσοστό αναπηρίας. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αλλαγών ή μη συμμετοχών από πλευράς ωφελούμενων και σε κάθε 

περίπτωση λόγω μη υπαιτιότητάς της, η E.A.T.A. Α.Ε. δύναται να προβεί σε απαραίτητες ενέργειες 

χρησιμοποιώντας τυχόν επιλαχόντες, με βάση τον συνολικό πίνακα κατάταξης.  

Ζ. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

1. Οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση 

συμμετοχής και τα συνημμένα αυτής (απαραίτητα δικαιολογητικά του Πίνακα Ι): 

είτε, αξιοποιώντας το Πληροφοριακό Σύστημα της πράξης Open Social Net μέσω του ιστότοπου 

athens.opensocialnet.gr. Σε περίπτωση δυσκολίας καταχώρησης της αίτησης στο Πληροφοριακό 

Σύστημα, θα παρέχονται υπηρεσίες help desk, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 20/12/2022 

μέχρι 17/01/2023, μεταξύ 10:00 – 17:00) 

είτε, υποβάλλοντας κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο E.A.T.A. Α.Ε., Ξενοφώντος 7, Ισόγειο, ΤΚ 

10557. Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως η ένδειξη «Κατάρτιση ανέργων σε 

θέματα εξυπηρέτησης-συνδιαλλαγής με άτομα με αναπηρία & χρόνιες παθήσεις». Σε μια τέτοια 

περίπτωση, η αίτηση καταχωρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα από τα στελέχη της πράξης. 

Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής της αίτησης ή/και των επισυναπτόμενων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και επιλογής καθιστά αυτόματα την υποψηφιότητά άκυρη.  

2. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων είναι με τη δημοσίευση της παρούσης. Καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων – φακέλων συμμετοχής είναι η 17/01/2023 , και ώρα 

17.00.  

3. Διευκρινήσεις για τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης της πράξης info@athens.opensocialnet.gr όπου οι ενδιαφερόμενοι – δυνητικοί 

mailto:info@athens.opensocialnet.gr
ΑΔΑ: Ψ0Ω0ΟΡΙΝ-ΧΨΞ
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ωφελούμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετικά ερωτήματα έως και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες 

πριν τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής. 

Η. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Ενημερωτικά σημειώνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης, ως δαπάνη της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για 

την κατάρτιση των ανέργων και συγκεκριμένα για την κάλυψη της επιμόρφωσης και του κόστους 

πιστοποίησης, θα ανέλθει κατ’ ανώτατο στα είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (22.500,00€) (μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με δυνατότητα αύξησης έως τις τριάντα χιλιάδες ευρώ  (30.000,00€) 

(μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) υπό την προϋπόθεση ανάλογης αύξησης του αριθμού των 

ωφελουμένων. Η δράση εντάσσεται στην Πράξη «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open 

Social Net» (Υποέργο 1, Παραδοτέο 2.2) η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2021-2020». Ο δε αριθμός των 

ωφελουμένων – συμμετεχόντων ανέργων στη δράση, ανέρχεται στους είκοσι πέντε (25). 

Θ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

1. Στην περίπτωση που, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης ή κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης της δράσης, ένας ωφελούμενος δηλώσει ότι δεν επιθυμεί πλέον να συμμετέχει σε 

αυτή, η E.A.T.A. Α.Ε. θα επιλέξει ως νέο ωφελούμενο τον πρώτο επιλαχόντα σύμφωνα με τη σειρά 

κατάταξης. 

2. Η E.A.T.A. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή ματαιώσει την παρούσα Πρόσκληση.  

Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η E.A.T.A. Α.Ε. ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, στο 

πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας και η επεξεργασία 

γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων. Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης/ 

ενστάσεων και το απαραίτητο για το σκοπό αυτό διοικητικό προσωπικό της E.A.T.A. Α.Ε. είναι τα μόνα 

πρόσωπα που επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για τον ανωτέρω σκοπό. Τα δεδομένα διατηρούνται για 

όσο χρόνο απαιτείται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων ΕΣΠΑ – προγραμματική περίοδος 2014-2020 και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός αν άλλως 

ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση 

δικαιωμάτων της E.A.T.A. Α.Ε. ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής. 

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που 

αφορά την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer) της E.A.T.A. 

Α.Ε. και στο email του: dpo@developathens.gr . 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

 

Επαμεινώνδας Μούσιος

mailto:dpo@developathens.gr
ΑΔΑ: Ψ0Ω0ΟΡΙΝ-ΧΨΞ
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Πίνακας Ι: Κριτήρια και απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης  

Τυπικά κριτήρια (κριτήρια η μη εκπλήρωση έστω ενός εκ των οποίων των οποίων, καθιστά την υποψηφιότητα μη επιλέξιμη 
για τη συμμετοχή στη δράση) 

Α/Α Κριτήρια Απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης 

Κ1 Ιδιότητα ανέργου δυνητικά ωφελούμενου Ισχύον δελτίο Ανεργίας που έχει εκδοθεί από την ΔΥΠΑ 

Κ2 
Εντοπιότητα δυνητικά ωφελούμενου 
(διαμένων στο Δήμο Αθηναίων)  

Πρόσφατος λογαριασμός εταιρίας παρόχου υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας (σταθερής τηλεφωνίας, ενέργειας, υδροδότησης, κλπ) ή 
οποιαδήποτε άλλο πρόσφατα εκδοθέν επίσημο έγγραφο στο οποίο 
να ταυτοποιείται η διεύθυνση κατοικίας του δυνητικά 
ωφελούμενου. 

Κ3 Απόφοιτος/η τουλάχιστον Λυκείου 

Φωτοτυπία τίτλου σπουδών που έχει εκδοθεί από το ελληνικό 
κράτος ή πιστοποίηση της ισοτιμίας για εκπαιδευτικά ιδρύματα του 
εξωτερικού. 

Σημ. Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι αναγκαία για τη 
συμμετοχή στις καταρτίσεις και άρα στη δράση. Η επάρκεια αυτή 
αποδεικνύεται κατά κανόνα με τον τίτλο σπουδών. 

Κ4 Ηλικία 18-60 
Φωτοτυπία Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως 
του αιτούντος 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης (κριτήρια κατάταξης της υποψηφιότητας) 

Α/Α Κριτήρια Απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης Τρόπος Αξιολόγησης 

Κ5 
Κατά κεφαλήν 
Οικογενειακό Εισόδημα  

- Υποβληθέν Φορολογικό Έντυπο Ε1 ΑΑΔΕ, 
οικονομικού έτους 2021, και  

- Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού φόρου 
(Εκκαθαριστικό σημείωμα) ΑΑΔΕ, οικονομικού 
έτους 2021, και 

- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

Από το χαμηλότερο κατά 
κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα 
προς το ψηλότερο (bottom-up) 
και έως την εξάντληση του 
προϋπολογισμού της δράσης 

 

Α/Α Λοιπά έγγραφα και δικαιολογητικά (η μη προσκόμιση των οποίων καθιστά την υποψηφιότητα μη επιλέξιμη για τη 
συμμετοχή στη δράση) 

1. Άδεια Παραμονής ή Βεβαίωση Δήμου για υπηκόους ΕΕ (για αλλοδαπούς αιτούντες) 

2. Αίτηση Συμμετοχής (Παράρτημα) 

Σημείωση: Κατά την εξέταση των παραπάνω κριτηρίων η E.A.T.A. Α.Ε. είναι δυνατό να ζητήσει διευκρινίσεις ή πρόσθετα 

δικαιολογητικά τεκμηρίωσης από τους υποψηφίους, η μη προσκόμιση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη της Αίτησης 

συμμετοχής. Τα δικαιολογητικά που θα προσκομισθούν, όπως και η Αίτηση, οφείλουν να είναι ευανάγνωστα.  

ΑΔΑ: Ψ0Ω0ΟΡΙΝ-ΧΨΞ
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡ. ΠΡΩΤ. (συμπληρώνεται από την E.A.T.A. Α.Ε.):  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΌΝΟΜΑ:  

ΑΦΜ:  

ΑΜΚΑ / ΠΑΑΥΠΑ:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  

ΦΥΛΟ:  

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:  

Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας (οδός, αριθμός, περιοχή, ΤΚ)  

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  

Ηλεκτρονική Δ/νση επικοινωνίας (mail):  

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

Απόφοιτος Λυκείου (1) 

Απόφοιτος/η μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (2) 

[Συμπληρώστε 1 ή 2] 

‘Έχετε στοιχειώδεις γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών; [Συμπληρώστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ] 

Αιτούμαι και υποβάλω συνημμένα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη δράση «Κατάρτιση ανέργων στην εξυπηρέτηση-συνδιαλλαγή με άτομα με 

αναπηρία & χρόνιες παθήσεις» η οποία αφορά στην Πράξη «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» με δικαιούχο την Ε.Α.Τ.Α. 

Α.Ε. και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020».  

Με την παρούσα αίτηση, δηλώνω ότι (α) τα στοιχεία της παρούσης Αίτησης είναι αληθή και πλήρη, (β) είμαι επαρκώς ενήμερος /ενήμερη για τους 

όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στην παραπάνω δράση και (γ) αποδέχομαι να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία τα οποία υποβάλλονται μόνο για 

το σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/19 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Μη συμπερίληψη της αίτησης στο φάκελο υποψηφιότητας σημαίνει αυτόματα απόρριψη της υποψηφιότητας. 

[Ημερομηνία] [Ονοματεπώνυμο αιτούντα] 
 

[Υπογραφή] 

Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που απαιτούνται βάσει του Πίνακα Ι της Πρόσκλησης 

1…… 

2…… 

(σε περίπτωση υποβολής μέσω του ιστότοπου athens.opensocialnet.gr, να υποβληθεί σκαναρισμένη με ημερομηνία, 
ονοματεπώνυμο και υπογραφή αιτούντα) 

ΑΔΑ: Ψ0Ω0ΟΡΙΝ-ΧΨΞ
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