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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την ένταξη νέων ανέργων –(NEETs) ηλικίας 15 έως 29 ετών στο πλαίσιο του 
συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 έργου με κωδικό:  

EGF/2014/013 EL/ODYSSEFS FOKAS 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ, ως Φορέας της Ένωσης ΕΣΕΕ/ΙΝΕ ΓΣΕΕ/ΕΕΔΕ 
στην οποία έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υλοποιεί μέρος 
συγχρηματοδοτούμενου έργου για την υλοποίηση εξατομικευμένων υπηρεσιών με 
τίτλο: «Χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 για τη χρηματοδότηση 
ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας ύστερα από απολύσεις και 
αυτοαπασχολουμένων των οποίων η δραστηριότητα σταμάτησε στα καταστήματα 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε. στην Ελλάδα» (κωδικός EGF/2014/013 EL/ODYSSEFS FOKAS).  

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις: 

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. To 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 
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καθορίζεται η Εθνική Αρχή Συντονισμού της Εφαρμογής, η Διαχειριστική Αρχή, η 
Αρχή Πιστοποίησης και η Αρχή Ελέγχου του ΕΤΠ 2014-2020. 

4. Τη 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, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των 
ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020». 

5. Την αίτηση με κωδικό EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς την οποία 
υπέβαλε η Ελλάδα για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ. 

6. Τη με αριθμ. C(2014) 702 final/11.11.2014 Εκτελεστική Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της αίτησης με κωδικό EGF/2014/013 
EL/Οδυσσεύς Φωκάς καθώς και την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου με αριθμ. 2015/43/EE της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την 
κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
σύμφωνα με το άρθρο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς, από την 
Ελλάδα). 

7. Το Έργο 2015ΣΕ03420002 της ΣΑΕ 034/2 με τίτλο: «Ενέργειες που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) – Περίπτωση ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε (EGF/2014/013 
EL/Οδυσσεύς Φωκάς)». 

8. Την με αρ. πρωτ.: 6.2330/5.2067/26.02.2016 (ΑΔΑ: ΩΡΒΒ46581Ω-4ΣΖ) 
Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα την  Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Αρχής 
Διαχείρισης προς την Ένωση Φορέων ΕΣΕΕ – ΙΝΕ ΓΣΕΕ - ΕΕΔΕ  

καλεί νέους ανέργους –(NEETs) ηλικίας 15 έως 29 ετών να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους για ένταξη στο έργο με κωδικό: EGF/2014/013 EL/ODYSSEFS 
FOKAS, το οποίο θα υλοποιηθεί στην Αθήνα, το Βόλο και τη Θεσσαλονίκη. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 10.740.000 €, συγχρηματοδοτείται κατά 60% 
από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
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περιόδου 2014-2020 (ΕΤΠ, εφεξής) και κατά 40% από πόρους του Εθνικού 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα από τη ΣΑΕ 034/2 με κωδικό 
έργου: 2015ΣΕ03420002. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου 
είναι έως την 20η Οκτωβρίου 2016 

Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου συμπεριλαμβάνεται και η παροχή εξειδικευμένων 
ενεργειών σε 500 άνεργους νέους/ες ηλικίας 15 έως 29 ετών, οι οποίοι ανήκουν 
στην κατηγορία των ανέργων με μακροχρόνια απουσία από τα συστήματα 
απασχόλησης / αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, ή εκείνων οι οποίοι 
παρουσιάζουν υψηλές πιθανότητες να ενταχθούν στην συγκεκριμένη κατηγορία 
(ΝΕΕΤ΄S, νέοι άνεργοι απομακρυσμένοι από την εργασία, εκπαίδευση, κατάρτιση).  

Οι δέσμες ενεργειών που αφορούν την παροχή των εξατομικευμένων υπηρεσιών 
προς τους ωφελούμενους του εγκεκριμένου Έργου στην Αθήνα, το Βόλο και τη 
Θεσσαλονίκη, είναι οι ακόλουθες: 

Ενέργεια Α: Επαγγελματική Συμβουλευτική 

Ενέργεια Β: Κατάρτιση (συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτισης και εξειδικευμένη 
κατάρτιση/ επιμόρφωση), 

Ενέργεια Γ: Προώθηση Επιχειρηματικότητας 

Ενέργεια Δ: Επιδότηση Κινητικότητας 

Ειδικότερα προβλέπονται: 

Επαγγελματική συμβουλευτική  
Προβλέπονται 25 ατομικές συνεδρίες υποστήριξης, με επίδομα συμμετοχής ύψους 
1.250 ευρώ μεικτά (συμπεριλαμβανομένου φόρου), δηλαδή 955 ευρώ καθαρά.  
Κατάρτιση  
Η κατάρτιση περιλαμβάνει συμμετοχή είτε σε προγράμματα συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών είτε σε προγράμματα 
εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης-κατάρτισης μικρότερης διάρκειας.  
Για τις 300 ώρες συμμετοχής στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση 
προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα συμμετοχής ύψους 1.800 ευρώ μεικτά 
(συμπεριλαμβανομένου φόρου), δηλαδή 1.375, 20 ευρώ καθαρά.  
Για την περίπτωση παροχής εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης το 
μοναδιαίο κόστος ανά άτομο ανέρχεται έως και τα 4.000 ευρώ, ενώ δεν 
προβλέπεται επίδομα συμμετοχής για τον συμμετέχοντα εκπαιδευόμενο.  
Προώθηση επιχειρηματικότητας  
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Οι νέοι που θα ενταχθούν στη συγκεκριμένη ενέργεια θα λάβουν χρηματοδότηση 
έως 15.000 ευρώ για την υποστήριξη της νέας επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητας.  
Επιδότηση κινητικότητας  
Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής, οι συμμετέχοντες πρόκειται να λάβουν 
υποστήριξη για την αλλαγή τόπου κατοικίας, ως αποτέλεσμα της εξεύρεσης 
εργασίας σε άλλο τόπο, λαμβάνοντας κατ’ αποκοπή το ποσό των 2.000 ευρώ για την 
κάλυψη των αναγκαίων δαπανών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που αναφέρονται στον οδηγό υλοποίησης του προγράμματος.  
 
Για τους 500 νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ισχύουν οι 
κάτωθι προϋποθέσεις:  

1. Ηλικία: 15 – 29 ετών [α) να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους 
κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, β) να 
μην έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, (Να έχουν γεννηθεί από 
14/5/1986 μέχρι και 13/5/2001). 

2. Ιδιότητα ανέργου (είτε είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του 
ΟΑΕΔ, είτε όχι),  

3. Αποχή από προγράμματα απασχόλησης, κατάρτισης κατά το διάστημα του 
τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, 

4. Αποχή από προγράμματα εκπαίδευσης, κατά το διάστημα του τελευταίου 
εξαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων συμμετοχής.  

 
Προθεσμίες υποβολής αίτησης  
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 26 Απριλίου 
2016. 
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 13 
Μαΐου 2016. 
 
Τρόποι υποβολής αίτησης  
Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά ή να κατατεθεί αυτοπροσώπως.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν ολοκληρωμένο φάκελο συμμετοχής που 
να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  
 
1) Αίτηση συμμετοχής  
2) Δικαιολογητικά (όπως αναγράφονται στην αίτηση) 



Ένωση φορέων ΕΣΕΕ / ΙΝΕ ΓΣΕΕ/ ΕΕΔΕ: Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: 

EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το ΕΤΠ 

περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 
Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής του φακέλου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να αναγράφουν στον φάκελο την ένδειξη: «EGF-FOKAS». Συγκεκριμένα: 
 
για Αθήνα:   «EGF - FOKAS - ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑΣ» 

  Εμμ. Μπενάκη 71Α 
  Αθήνα, Τ.Κ. 10681 

 
για Θεσσαλονίκη:  «EGF - FOKAS – ΕΚΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

                 Αισώπου 24 & Προμηθέως 
                                Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627 

 
για Βόλο:   «EGF - FOKAS – ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΛΑΡΙΣΑ» 

       Τζαβέλλα 4, 
   Λάρισα, Τ.Κ. 41222 

 
Εμπρόθεσμη θεωρείται η αίτηση βάσει της ημερομηνίας που αναγράφεται στο 
φάκελο από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου. 
 
Σε περίπτωση που κατατεθεί ο φάκελος αυτοπροσώπως, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ως εξής:  
 
ΕΚΠΑ Αθήνας 

Δευτέρα - Παρασκευή 10.00-13.00 

ΕΚΠΑ Θεσσαλονίκης 

Δευτέρα - Παρασκευή 10.00-13.00 

Περιφερειακό Παράρτημα  ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Θεσσαλίας – Λάρισα 

Δευτέρα - Παρασκευή 10.00-13.00 

Εμπρόθεσμη θεωρείται η αίτηση βάσει της ημερομηνίας κατάθεσης του φακέλου 
στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, πραγματοποιείται 
μοριοδότηση βάσει των δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων και των 
προσκομισθέντων δικαιολογητικών. Από τη μοριοδότηση προκύπτει η σειρά 
κατάταξης και συγκροτείται το Μητρώο Ωφελουμένων το οποίο θα δημοσιοποιηθεί. 



Ένωση φορέων ΕΣΕΕ / ΙΝΕ ΓΣΕΕ/ ΕΕΔΕ: Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: 

EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το ΕΤΠ 

περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Για τους επιλεγέντες (σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης) ωφελούμενους και με βάση 
το Μητρώο Ωφελουμένων, θα πραγματοποιηθεί επαλήθευση των δηλωθέντων 
στοιχείων. 
 
Πληροφορίες για το Έργο  
Οι πληροφορίες του Έργου βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του 
Ινστιτούτου Εργασίας (www.inegsee.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα των 
Εξειδικευμένων Κέντρων Προώθησης στην Απασχόληση (ΕΚΠΑ) (www.ekpaine.gr).  
 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
 
ΕΚΠΑ Αθήνας 
Πρόσωπα Επαφής: 
Δήμητρα Ζυγούρη 210-3327779 
Φωτεινή Καζαντζίδη 210-3327721,2 
 
 
ΕΚΠΑ Θεσσαλονίκης (2ος όροφος) 
Πρόσωπα Επαφής: 
Νατάσα Περπερίδου, Μαρία Ιωαννίδου  2310385810 - 14  
 
 
Περιφερειακό Παράρτημα  ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Θεσσαλίας – Λάρισα 
Πρόσωπο Επαφής: 
Κωνσταντίνος Παναγούλης, Φανή Χρήστου 2410537489, 90 
 
 


