Αθήνα, 30/06/2020
Αριθμ. πρωτ.: 12158
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1. Εισαγωγή
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση
γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των
Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας», με κωδικό ΟΠΣ 5002684 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20142020», προσφέρει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης είτε με συμβατικό τρόπο (δια
ζώσης με φυσική παρουσία), είτε με τηλεκατάρτιση (σύγχρονη και ασύγχρονη), είτε με μικτή
κατάρτιση (συνδυασμός συμβατικής κατάρτισης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης) και δωρεάν
διαδικασίες πιστοποίησης (διενέργεια και εξ αποστάσεως με διαδικτυακή επιτήρηση) των
αποκτηθέντων προσόντων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024.
Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου είναι η κατάρτιση χιλίων τετρακοσίων
ενενήντα δύο (1.492) εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, που
εντάσσονται σε όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι επιθυμούν να
αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, την επαγγελματική τους
θέση και να ενισχύσουν τη δυνατότητα της επαγγελματικής τους κινητικότητας.
Με βασικό κορμό την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, που θα οδηγούν και σε
πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αναμένεται να αποκτηθούν, καταληκτικός
σκοπός είναι η ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων εργαζομένων στον στρατηγικό
τομέα Υλικά-Κατασκευές με επικέντρωση σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας.
Τα προγράμματα κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 50 ωρών έκαστο (ημερήσια
κατάρτιση με οποιαδήποτε μέθοδο εκπαίδευσης έως 4 ώρες), αποτελούνται από θεωρητικό
(35 ώρες) και πρακτικό (15 ώρες – case study) τμήμα και αφορούν σε πέντε θεματικά
αντικείμενα κατάρτισης:
Α/Α
1
2
3
4
5

Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς

Τα προγράμματα θα υλοποιούνται έως και τον Οκτώβριο του 2021, σε πανελλαδικό
επίπεδο. Η επιτυχής συμμετοχή σε αυτά οδηγεί στην επιδότηση 5€ (μικτά) ανά ώρα
κατάρτισης σε κάθε ωφελούμενο, στην απόκτηση σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης
προγράμματος κατάρτισης και σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης γνώσεων (υποχρεωτική
συμμετοχή), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024.
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2. Αντικείμενο πρόσκλησης
Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις από 24/9/2018 και 17/6/2020 αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, αντικείμενο της παρούσας είναι η πρόσκληση
υποψηφίων ωφελούμενων, για τη συμμετοχή τους στο ως άνω έργο, μέσω ηλεκτρονικής
διαδικασίας υποβολής σχετικής αίτησης.
Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να επιλέξουν
 μια επιθυμητή μέθοδο κατάρτισης (βλ. πίνακα 1)
 ένα από τα παρακάτω πέντε θεματικά αντικείμενα κατάρτισης σε
επίπεδο μιας περιφέρειας (βλ. πίνακα 2)
Πίνακας 1.
Α/Α
1
2
3

Μέθοδοι κατάρτισης
Συμβατική κατάρτιση (δια ζώσης με φυσική παρουσία)
Τηλεκατάρτιση (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκατάρτιση)
Μικτή κατάρτιση (συνδυασμός συμβατικής κατάρτισης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης)

Πίνακας 2.
Α/Α
1
2
3
4
5

Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς

Τα προγράμματα αναμένεται να υλοποιηθούν ως εξής:
Πίνακας 3.
Α/Α
Περιφέρειας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Περιφέρειες υλοποίησης
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Λιγότερο Αναπτυγμένες
Ήπειρος
Περιφέρειες
Θεσσαλία
Δυτική Ελλάδα
Σύνολα ΛΑΠ
Δυτική Μακεδονία
Ιόνια Νησιά
Περιφέρειες Μετάβασης
Πελοπόννησος
χωρίς την Στερεά Ελλάδα
Βόρειο Αιγαίο
Κρήτη
Σύνολα ΜΕΤ (χωρίς Στερεά Ελλάδα)
Αττική
Περιφέρεια Αττικής
Σύνολα ΑΤΤΙΚΗ
Περιφέρεια Στερεάς
Στερεά Ελλάδα
Ελλάδας
Σύνολα ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Περιφέρεια Νοτίου
Νότιο Αιγαίο
Αιγαίου
Σύνολα ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Ενδεικτική
κατανομή ωφελούμενων
(αριθμός ατόμων)
109
405
81
163
141
899
26
31
65
18
107
247
241
241
77
77
28
28
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3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ &
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν υποχρεωτικά και επί ποινή
αποκλεισμού οι εργαζόμενοι (μισθωτοί) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας,
με εξαρτημένη σχέση εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), οι οποίοι διαθέτουν
τουλάχιστον τίτλο σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ανωτέρω προϋποθέσεις αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην
παρούσα πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τις διαθέτει,
αποκλείεται αυτομάτως από τη διαδικασία (κριτήρια αποκλεισμού).
Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, θα
βαθμολογηθούν με βάση πρόσθετα:
o Επίπεδο εκπαίδευσης
o Σπουδές σε τομείς συναφείς με το επιλεγέν θεματικό αντικείμενο κατάρτισης
o Κατάρτιση σε τομείς συναφείς με το επιλεγέν θεματικό αντικείμενο κατάρτισης
o Ατομικές επαγγελματικές δεξιότητες και προσόντα σε συνάφεια με το επιλεγέν
αντικείμενο κατάρτισης
Πίνακας κριτηρίων βαθμολόγησης
Α/Α
Επίπεδο εκπαίδευσης
1

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

(Βαθμολογείται ένας τίτλος σπουδών
Μέγιστος αριθμός βαθμών: 10)

Σπουδές σε τομείς συναφείς με το επιλεγέν
θεματικό αντικείμενο κατάρτισης
2
(Βαθμολογείται ένας τίτλος
Μέγιστος αριθμός βαθμών: 20)
Επαγγελματική κατάρτιση σε τομείς συναφείς με
το επιλεγέν θεματικό αντικείμενο κατάρτισης
3

4

(Βαθμολογείται το ανώτατο ως προς τον αριθμό
των ωρών έγγραφο,
Μέγιστος αριθμός βαθμών: 10
Ατομικές επαγγελματικές δεξιότητες και
προσόντα σε συνάφεια με το επιλεγέν θεματικό
αντικείμενο κατάρτισης
(Μέγιστος αριθμός βαθμών: 20)
Μέγιστο σύνολο

ΒΑΘΜΟΙ
10

Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
(ΙΕΚ, ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ )

7

Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(Λύκειο)

5

Βαθμολογείται η συνάφεια του τίτλου
σπουδών με το επιλεγέν θεματικό
αντικείμενο κατάρτισης

20

Κατάρτιση έως 50 ώρες
51 – 150 ώρες κατάρτισης

3
5

>151 ωρών κατάρτισης

10

Βαθμολογείται η συνάφεια ατομικών
επαγγελματικών δεξιοτήτων και
προσόντων με το επιλεγέν θεματικό
αντικείμενο κατάρτισης

20

60

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
Για τη συμμετοχή τους στο έργο οι υποψήφιοι ωφελούμενοι θα πρέπει αρχικά να
υποβάλλουν μόνο την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικών
δικαιολογητικών.

Σελίδα 3 από 7

Δικαιολογητικά αποστέλλονται ή προσκομίζονται (βλ. παρακάτω § 6) όταν ζητηθούν
από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και πριν την έναρξη κάθε προγράμματος κατάρτισης, προκειμένου να
ακολουθήσει αντιπαραβολή με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://form.jotform.com/imegsevee/024
και επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής θα παραμείνει ανοικτή
έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2021, δηλαδή έως και δύο μήνες πριν την ολοκλήρωση του
έργου. Τα προγράμματα εκτιμώνται ότι θα ολοκληρωθούν έως τις 31/10/2021.
Για όσους υποψηφίους αδυνατούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση
συμμετοχής, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής πάντα υποβολής της, κατόπιν τηλεφωνικής
συνεννόησης, με τις δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (βλ. § 9).

6. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά, που ζητούνται αναλόγως και προς απόδειξη των
αναγραφόμενων στην ηλεκτρονική αίτηση των υποψηφίων, είναι:
 Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (υποχρεωτικό για όλους),
 Απόδειξη εργασιακής σχέσης/κατάστασης (υποχρεωτικό για όλους)
Η ενεργός ιδιότητα του μισθωτού αποδεικνύεται ή με α) πρόσφατη βεβαίωση οικείου
ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι η/ο υποψήφια/ος έχει την ενεργό
ιδιότητα του μισθωτού κατά την χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης
ή με β) πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη, από την οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η
απασχόληση στη θέση εξαρτημένης εργασίας που ο/η υποψήφιος/α κατέχει ως τη χρονική
περίοδο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.
 Απόδειξη κατοχής/συνάφειας τίτλου σπουδών (υποχρεωτικό για όλους)
- 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.
Σημειώνεται ότι η απόδειξη τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης αφορά τις εξής
περιπτώσεις: Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει
μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής / Απολυτήριος Τίτλος
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου
1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής / Απολυτήριος τίτλος
τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής / Ισοδύναμος
Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής / Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών
περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980,
 Απόδειξη παρακολούθησης επαγγελματικής κατάρτισης (ανά περίπτωση επιλογής θεματικού
αντικειμένου κατάρτισης)
- Αντίγραφα βεβαιώσεων επαγγελματικής κατάρτισης από τις οποίες να προκύπτουν
απαραίτητα το είδος και οι ώρες κατάρτισης,
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 Απόδειξη ατομικών επαγγελματικών δεξιοτήτων και προσόντων ανά περίπτωση επιλογής
θεματικού αντικειμένου κατάρτισης
- Αποδεικτικά όπως άδεια άσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση ασφαλιστικού
φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια τουλάχιστον
μονοετούς επαγγελματικής εμπειρίας του/της υποψηφίου/ας στο επιλεγέν
αντικείμενο κατάρτισης.
Τα ως άνω δικαιολογητικά, με ευθύνη του υποψηφίου, όταν ζητηθούν από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και
πριν την έναρξη κάθε προγράμματος κατάρτισης,
- είτε θα αποστέλλονται
α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε αρχεία μορφής .pdf/.jpg/.png/ως
φωτογραφία από κινητό τηλέφωνο στην οποία όμως πρέπει να απεικονίζονται
καθαρά τα πληροφοριακά στοιχεία),
ή β) μέσω ταχυδρομείου (φυσικό αρχείο αντιγράφων), ή γ) μέσω ταχυμεταφοράς
(φυσικό αρχείο αντιγράφων),
- είτε θα κατατίθενται στις ανά τόπους δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, οι οποίες έχουν την
ευθύνη περιοχών υλοποίησης του έργου στην ελληνική επικράτεια.
Περιφέρεια υλοποίησης έργου
Αττική
Ανατολ. Μακ. Θράκη, Κεντρική & Δυτ.
Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο
Δυτική Ελλάδα & Πελοπόννησο
Θεσσαλία & Στερεά Ελλάδα
Κρήτη & Ν. Αιγαίο
Ήπειρος & Ιόνιοι Νήσοι

Περιφέρεια υλοποίησης έργου

Αττική

Ανατολ. Μακ. Θράκη, Κεντρική & Δυτ.
Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο

Δυτική Ελλάδα & Πελοπόννησο

Θεσσαλία & Στερεά Ελλάδα

Κρήτη & Ν. Αιγαίο

Ηλεκτρονική αποστολή
024@imegsevee.gr

Θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος

thessaloniki@imegsevee.gr

Δικαιολογητικά συμμετοχής
«ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
MIS 5002684 - ΕΠΑνΕΚ

patra@imegsevee.gr
larisa@imegsevee.gr
iraklio@imegsevee.gr
ioannina@imegsevee.gr
Αποστολή σε σφραγισμένο
φάκελο μέσω
ταχυδρομείου ή
ταχυμεταφοράς ή
απευθείας κατάθεση
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Κεντρική Δομή
Αριστοτέλους 46, TΚ
10433, Αθήνα
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δομή
Κεντρικής Μακεδονίας
Κωλέττη 24, ΤΚ 54627,
Θεσσαλονίκη
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δομή Δυτικής
Ελλάδας
Πανεπιστημίου 170, ΤΚ
26443, Πάτρα
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δομή
Θεσσαλίας
Καστοριάς 2α, ΤΚ 41335,
Λάρισα
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δομή Κρήτης
Βασιλείου Πατρικίου 11,
ΤΚ 71409, Ηράκλειο

Ένδειξη σφραγισμένου
φάκελου

Δικαιολογητικά συμμετοχής
ωφελούμενου
MIS 5002684 - ΕΠΑνΕΚ
Υπόψη Γραφείου
Πρωτοκόλλου
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Ήπειρος & Ιόνιοι Νήσοι

Κρήτης
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δομή Ηπείρου
Στ. Νιάρχου 94, ΤΚ 45500,
Ιωάννινα

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι υποψήφιοι/ες εργαζόμενοι/ες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας,
με εξαρτημένη σχέση εργασίας, εφόσον πληρούν, βάσει των στοιχείων της ηλεκτρονικής
αίτησης τους, τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, εντάσσονται
σε προσωρινούς πίνακες ανά περιφέρεια υλοποίησης και επιλεγέν θεματικό αντικείμενο
κατάρτισης και κατατάσσονται σε αυτούς βάσει του ελάχιστου κριτηρίου συμμετοχής ή/και
των παραπάνω πρόσθετων κριτηρίων βαθμολόγησης.
Οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι θα κατατάσσονται με κριτήριο το χρόνο υποβολής της
ηλεκτρονικής αίτησής τους.
Πριν την έναρξη κάθε προγράμματος κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να
αποστείλουν/προσκομίσουν αποδεικτικά δικαιολογητικά, προκειμένου να ακολουθήσει
αντιπαραβολή με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης.
Υποβληθείς φυσικός ή ηλεκτρονικός φάκελος, που δεν συμπεριλαμβάνει
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις δηλωθείσες στην ηλεκτρονική αίτηση απαραίτητες
προϋποθέσεις ένταξής (εργασιακή σχέση/κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης) στην παρούσα,
θα οδηγεί στην απένταξη του ωφελούμενου από τους προσωρινούς πίνακες ένταξης και
κατάταξης.
Προσόντα που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αλλά δεν
τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων αποδεικτικών εγγράφων δε θα
λαμβάνονται υπόψη κατά την τελική βαθμολόγηση.
Κατόπιν της ως άνω διοικητικής επαλήθευσης, θα καλούνται να συμμετάσχουν στο
ως άνω έργο, έως τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων σε αυτό, ως
δικαιούχοι ωφελούμενοι.
Η αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή
Αξιολόγησης που θα συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό από το Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Μετά την αξιολόγηση των φακέλων οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για τα τελικά
αποτελέσματα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει
στην ηλεκτρονική αίτησή τους. Με δεδομένο ότι το μητρώο θα είναι ανοιχτό δε θα υπάρξει
ένας τελικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά
(024@imegsevee.gr) γραπτή ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων εντός τριών
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική ενημέρωσή τους. Επί των ενστάσεων οι υποψήφιοι
θα ενημερώνονται επίσης ηλεκτρονικά, σε συνέχεια σχετικής απόφασης Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,

8. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων και του φακέλου
δικαιολογητικών αποτελούν προσωπικά δεδομένα και ως τέτοια συλλέγονται και
επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης. To ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει, κοινοποιεί, διαθέτει πληροφορίες,
εμπιστευτικού χαρακτήρα ή να επιτρέπει ή να καθιστά δυνατή την πρόσβαση οποιοδήποτε
τρίτου άμεσα ή έμμεσα την κοινοποίηση ή δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε
οποιονδήποτε τρίτο. Η υποχρέωση αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής διάταξης
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νόμου που επιτάσσει την αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση το ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ υποχρεούται και εφαρμόζει πλήρως τους όρους και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία.

9. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται γραπτώς στο 024@imegsevee.gr ή τηλεφωνικώς στις ανά τόπους δομές του
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Αττική
Ανατολ. Μακ. Θράκη, Κεντρική & Δυτ.
Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο
Δυτική Ελλάδα & Πελοπόννησο
Θεσσαλία & Στερεά Ελλάδα
Κρήτη & Ν. Αιγαίο
Ήπειρος & Ιόνιοι Νήσοι

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Κεντρική Δομή
Αριστοτέλους 46, TΚ 10433, Αθήνα,
210 8846852 (εσωτερ. 304, 303, 306)
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δομή Κεντρικής Μακεδονίας
Κωλέττη 24, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη, 2310545967
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δομή Δυτικής Ελλάδας
Πανεπιστημίου 170, ΤΚ 26443, Πάτρα, 2610438557
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δομή Θεσσαλίας
Καστοριάς 2α, ΤΚ 41335, Λάρισα, 2410579876
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δομή Κρήτης
Βασιλείου Πατρικίου 11, ΤΚ 71409, Ηράκλειο, 2810361040
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δομή Ηπείρου
Στ. Νιάρχου 94, ΤΚ 45500, Ιωάννινα, 2651044727

Η παρούσα δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Για το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Παναγιώτης Ράπτης
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
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