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1. Εισαγωγή 
 
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την 

υλοποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ 

ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5003156.  

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η συμμετοχή, στο σύνολο της χώρας, 1.250 εργαζομένων 

σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διαφόρων κλάδων, σε δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης 

γνώσεων και δεξιοτήτων επιλεγμένων ειδικοτήτων υψηλής ζήτησης που εκτιμάται πως θα συμβάλουν 

θετικά στην επαγγελματική τους κινητικότητα και απασχόληση, και στην ενίσχυση των επαγγελματικών 

τους ικανοτήτων.  

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι - δυνητικά ωφελούμενοι, εργαζόμενοι σε 

όλους τους τομείς της οικονομίας, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στις παραπάνω 

ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης των Υποέργων 2,3,4,5 και 6 της Πράξης.  

 

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο 

ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα) (μικτά). 

 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από  την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από 

εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία».  
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2. Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την παρούσα Πρόσκληση 
 
Το έργο της παρούσας πρόσκλησης, διέπεται από το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 
1. Την με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 3384/936/Α2/27.06.2016 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων 

στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με τίτλο «Κατάρτιση και 
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» (κωδ. Πρόσκλησης 024) για 
τους άξονες προτεραιότητας 02 και 02Σ (ΩΦΠΖ465Ο7-Ψ2Ρ) και τις με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 
4839/1396/Α2/16.09.2016. (67ΡΖ4653Ο7-ΒΤ9) και 5975/1802/Α2/17.10.2016 (ΩΟ1Σ4653Ο7-ΜΚΠ) 1η 
και 2η τροποποίησή της αντίστοιχα. 

2. Την με αρ. πρ. 5942/775/Α3 από 14/11/2017 (ΑΔΑ: Ω2ΒΩ465ΧΙ8-3ΛΩ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης 
με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», με MIS 5003156 στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
& Καινοτομία» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 5210/Β3/1122 Απόφαση της 24ης Αυγούστου 
2018.  

3. Τους «Ειδικούς Όρους για την Υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης Εργαζομένων και την 
Πιστοποίηση των Ωφελουμένων», που έχουν αναρτηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
ΕΠΑνΕΚ, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 3384/936/Α2/27.06.2016 Πρόσκλησης, με κωδικό Πρόσκλησης 
024 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 1511 

4. Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ 
679/2016. 

5. Την από 1031/13-11-2019 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής (Δ.Ε.) του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Ελλάδος (ΣΒΕ) για την έγκριση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελουμένων 
για συμμετοχή στην πράξη «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», με MIS 5003156. 
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3. Συνοπτική Περιγραφή Πράξης και Υποέργων 
 

 
3.1. Αντικείμενο Πράξης και Υποέργων 
 

Αντικείμενο της Πράξης και ειδικότερα των Υποέργων 2, 3, 4, 5 και 6 αυτής, είναι: 

α) Η παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε 1.250 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα 

από τον τομέα της οικονομίας στο οποίο απασχολούνται, για την απόκτηση νέων γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, 

την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα 

για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές 

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, είναι τα ακόλουθα:  

 

Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 
 

Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 

Σύνολο Ωρών 
Κατάρτισης 

70 

Ώρες Θεωρητικής 
Κατάρτισης 

56 

Ώρες Πρακτικής 
Άσκησης 

14 

Εκπαιδευτικές 
Ενότητες 
 

 Εγχώρια και Διεθνής αγορά αλουμινίου. Ζήτηση και προοπτικές 

 Τεχνολογία αλουμινίου  

 Προστασία επιφάνειας προφίλ αλουμινίου 

 Συστήματα αλουμινίου 

 Κοστολόγηση κατασκευών αλουμινίου 

 Ποιότητα και Σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Πιστοποιητικό CE 

 Υγεία και Ασφάλεια 

 Βασικές αρχές εργατικού δικαίου 

 Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων 

 Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης 
 

Επαγγελματικές 
Γνώσεις και 
Δεξιότητες 

 Γνώση ελληνικής και παγκόσμιας αγοράς κατασκευών αλουμινίου. 

 Γνώση ιδιοτήτων και δυνατοτήτων προϊόντων αλουμινίου.  

 Γνώση και εφαρμογή σταδίων παραγωγής αλουμινίου.   

 Χρήση σύγχρονων μεθόδων προστασίας επιφάνειας αλουμινίου. 
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Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 

 Γνώση κατηγοριών συστημάτων αλουμινίου.  

 Δεξιότητες κατασκευής, προετοιμασίας και τοποθέτησης -συναρμολόγησης 
συστημάτων αλουμινίου. 

 Γνώση και χρήση υλικών και εξαρτημάτων κατασκευής συστημάτων 
αλουμινίου. 

 Γνώσεις και δεξιότητες εκτίμησης κόστους κατασκευών αλουμινίου. 

 Γνώση των ευρωπαϊκών προτύπων και προδιαγραφών διασφάλισης 
ποιότητας.     

 Γνώσεις και δεξιότητες διασφάλισης των τεχνικών προδιαγραφών για την 
τοποθέτηση του σήματος CE. 
 

 
 
Β. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ 
 

Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ 

Σύνολο Ωρών 
Κατάρτισης 

80 

Ώρες Θεωρητικής 
Κατάρτισης 

80 

Εκπαιδευτικές 
Ενότητες 

 Εγχώρια και Διεθνής αγορά αλουμινίου 

 Εξαγωγικό marketing 

 Διείσδυση στις αγορές του εξωτερικού 

 Πωλήσεις 

 Υγεία και Ασφάλεια 

 Βασικές αρχές εργατικού δικαίου 

 Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων 

 Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης 
 

Επαγγελματικές 
Γνώσεις  
και Δεξιότητες 

 Δεξιότητες ανάπτυξης εξωστρεφούς επιχειρηματικής στρατηγικής. 

 Γνώσεις και δεξιότητες σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής στρατηγικής 
εξαγωγικού marketing. 

 Γνώσεις και δεξιότητες εφαρμογής μεθόδων και εργαλείων προώθησης και 
προβολής προϊόντων αλουμινίου στη διεθνή αγορά. 

 Γνώσεις αναφορικά με τις διεθνείς μεταφορές . 

 Δεξιότητες ανάπτυξης και υλοποίησης πλάνου διείσδυσης στις αγορές του 
εξωτερικού. 

 Δεξιότητες πωλήσεων, επικοινωνίας και διαχείρισης πελατειακών σχέσεων. 
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β) Η Πιστοποίηση των  γνώσεων και των δεξιοτήτων που θ’ αποκτηθούν.  

Μετά την κατάρτιση, θα ακολουθήσει η συμμετοχή των καταρτισθέντων εργαζόμενων σε εξετάσεις 

πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο που 

καταρτίσθηκαν.  

Οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης, από 

διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024. 

Οι Πιστοποιήσεις, που οδηγεί αντίστοιχα, το κάθε αντικείμενο κατάρτισης της πράξης, είναι:  

Α/Α Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 

Αριθμός 
ωφελούμενων 

Σχήμα 
Πιστοποίησης 

Θεωρητική 
Εξέταση 

Πρακτική 
Εξέταση 

1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 

800 Τεχνικός 
Αλουμινοσιδηροκατασκευών 

– αλουμινοκατασκευαστής 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ 
ΑΓΟΡΑ 

450 Στέλεχος εξαγωγικού - 
διεθνούς εμπορίου 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 
3.2.  Κατανομή Ωφελούμενων της Πράξης 
 
Ο αριθμός των ωφελούμενων καθώς και η περιφερειακή κατανομή τους (ανά Περιφέρεια) 
περιλαμβάνεται στον παρακάτω Πίνακα: 
Α/Α Τύπος Περιφέρειας Περιφέρεια Αριθμός Ωφελούμενων Ποσοστό 

1 Λιγότερο Ανεπτυγμένες 

 

Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 70 60,32% 

2 Κεντρική Μακεδονία 380 

3 Θεσσαλία  114 

4 Ήπειρος 50 

5 Δυτική Ελλάδα 140 

 Σύνολο 754 

6 σε Μετάβαση  

(πλην Στερεάς Ελλάδας) 

 

Δυτική Μακεδονία 20 16,16% 

7 Ιόνια Νησιά 20 

8 Πελοπόννησος 67 

9 Βόρειο Αιγαίο 20 

10 Κρήτη 75 

 Σύνολο 202 

11 Περισσότερο ανεπτυγμένη 

 

Αττική 210 16,80% 

Σύνολο 210 

12 σε Μετάβαση Στερεά Ελλάδα 69 5,52% 
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Α/Α Τύπος Περιφέρειας Περιφέρεια Αριθμός Ωφελούμενων Ποσοστό 

 Σύνολο 69 

13 Περισσότερο ανεπτυγμένη 

 

Νότιο Αιγαίο 15 1,20% 

Σύνολο 15 

 Γενικό Σύνολο 1250 100% 

 
 
3.3.   Όροι Υλοποίησης της Κατάρτισης και της Πιστοποίησης 

 
1. Τα προγράμματα κατάρτισης είναι διάρκειας 70 ή 80 ωρών, Θεωρητικής Κατάρτισης ή/και Πρακτικής 

άσκησης. 

2. Υλοποιούνται:  

 Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά 

ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, 

είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση 

 Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής δια ζώσης κατάρτισης στην τάξη 

3. Η Θεωρητική Κατάρτιση και η πρακτική άσκηση με τη μορφή «Μελετών Περιπτώσεων» (case studies) 

θα πραγματοποιηθεί σε πιστοποιημένες αίθουσες διδασκαλίας, αδειοδοτημένων από τον ΕΟΠΠΕΠ 

δομών ως ΚΔΒΜ2 ή/και ΚΔΒΜ1 οι οποίες θα είναι προσβάσιμες από ΑμΕΑ. 

4. Η ημερήσια διάρκεια της κατάρτισης δεν θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες. 

5. Η ημερήσια εκπαίδευση θα ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 22:00 . 

6. Δεν επιτρέπεται κατάρτιση κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.  

7. Σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα συμπεριλαμβάνονται και τα διαλείμματα.  

8. Κάθε ωφελούμενος έχει δυνατότητα απουσίας μέχρι ποσοστού 10% των συνολικών ωρών 

κατάρτισης. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι οι οποίοι 

είναι άτομα με αναπηρίες, το ποσοστό επιτρεπτών απουσιών αυξάνεται στο 20% μετά από αιτιολογία 

και σε συνεννόηση με τον καταρτιζόμενο. Το ίδιο ποσοστό ισχύει για τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι 

κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο 

νοσοκομείο, για τις εγκυμονούσες γυναίκες και για γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας. Για τις 

περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος του φορέα κατάρτισης θα πρέπει να μεσολαβήσει και να βοηθήσει 

τον ωφελούμενο να καλύψει τη διδακτέα  ύλη, για να μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη 
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συνέχεια του προγράμματος. Ωφελούμενοι που έχουν υπερβεί το ως άνω όριο απουσιών δεν έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν 

τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.  

9. Θα διανεμηθεί κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή, που θα 

υποστηρίζει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο την εκπαιδευτική διαδικασία σε κάθε θεματικό 

αντικείμενο κατάρτισης.  

10. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών θα διενεργούνται 

εξετάσεις πιστοποίησης. Σε περίπτωση αποτυχίας κατά την πρώτη εξέταση οι ωφελούμενοι θα 

συμμετέχουν σε δεύτερη εξέταση (επανεξέταση), η οποία θα διενεργείται μέσα στο ανωτέρω χρονικό 

διάστημα. 

11. Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις εξετάσεις και επανεξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική. 

12. Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις ή επανεξετάσεις πιστοποίησης, 
χορηγείται πιστοποιητικό από τον συνεργαζόμενο με τον ανάδοχο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων. 

13. Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελούμενου στις εξετάσεις, χορηγείται από τον Φορέα Πιστοποίησης 
Προσώπων Βεβαίωση Συμμετοχής, η οποία θα φέρει το όνομα του ωφελούμενου και τις ημερομηνίες 
διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε. 
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4. Αξία εκπαιδευτικού επιδόματος 
 
 

Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής 
τους στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, θα εισπράξουν 

εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα 
κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. 
 
Η καταβολή των επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι οι ωφελούμενοι έχουν 
ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στην διαδικασία πιστοποίησης. 
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5. Ωφελούμενοι & Επιλογή Ωφελούμενων 
 

5.1 Ωφελούμενοι & Κριτήρια Επιλογής Ωφελούμενων 
 
Ωφελούμενοι των Υποέργων 2,3,4,5&6 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», είναι 1.250 εργαζόμενοι του 

ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας και όλης της χώρας, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω της 

εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος επιλογής. 

Τα Κριτήρια Επιλογής Ωφελουμένων, διακρίνονται σε : 

Α) Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής 

Β) Μοριοδοτούμενα Κριτήρια Επιλογής 

 

Α) Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» στις δράσεις 

κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων δεξιοτήτων, έχουν εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι 

προϋποθέσεις συμμετοχής: 

1. Να είναι εργαζόμενοι ή εποχικά εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του 

κλάδου ή του είδους της επιχείρησης όπου απασχολούνται. Η ιδιότητα του εργαζόμενου πρέπει να 

διατηρείται σε όλη τη διάρκεια συμμετοχής στην πράξη. 

2. Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για συμμετοχή στο πρόγραμμα 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ   

3. Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου 

για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και 

έπειτα) για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ. 

Οι παραπάνω προϋποθέσεις, αποτελούν «Κριτήρια Αποκλεισμού» (on/off κριτήρια), δεν μοριοδοτούνται, 

αλλά αποτελούν τυπική προϋπόθεση συμμετοχής στην πράξη. Η αξιολόγησή τους, γίνεται με τη 

συμπλήρωση θετικής ή αρνητικής απάντησης στην απαίτηση, δηλαδή με ΝΑΙ ή ΟΧΙ. 

Αρνητική αξιολόγηση (ΟΧΙ στην απάντηση απαίτησης), δεν επιτρέπει την συμμετοχή του/της εν λόγω 

ενδιαφερόμενου/ης υποψήφιου/ας στη διαδικασία επιλογής-μοριοδότησης που ακολουθεί, με βάση τα 

μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής. 
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Β) Μοριοδοτούμενα Κριτήρια Επιλογής  

Τα μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής, που εφαρμόζονται για την επιλογή των ωφελουμένων της πράξης 
εξειδικεύονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΑ

ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 10

Από 18 έως και 29 ετών 5

Από 30 έως και 45 ετών 8

Από 46 έως και 64 ετών 10

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 5

Μερικά ή εποχικά απασχολούμενοι 5

Πλήρως απασχολούμενοι 0

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 10

Απόφοιτοι Υποχρεωτικής εκπαίδευσης 10

Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας / μετα- δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 5

Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 0

25

1

2

3

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΙ   
 

5.2 Διαδικασία επιλογής ωφελούμενων 

 
Κάθε εργαζόμενος εφόσον επιλεγεί βάσει των συγκεκριμένων κριτηρίων και της διαδικασίας που 

περιγράφεται ακολούθως, εγγράφεται στο Μητρώο Ωφελούμενων, ανά Περιφερειακή Ενότητα. Το 

Μητρώο Ωφελούμενων τηρείται από τον ΣΒΕ. Σ’ αυτό καταγράφονται όλοι οι αιτούντες του 

Προγράμματος, μετά την αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεών τους, με την ένδειξη "επιτυχών" ή 

"άκυρος". Άκυρη θεωρείται μια υποψηφιότητα εφόσον δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας 

Πρόσκλησης ή οι αιτούντες δεν προσκομίσουν εγκαίρως τα ζητούμενα από την Πρόσκληση 

δικαιολογητικά. Οι δυνητικά δικαιούχοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη μοριοδότηση τους 

ανά Περιφερειακή Ενότητα. 

Κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ). 

Προκειμένου να ελέγχουν την πορεία της αίτησής τους, στους δυνητικά ωφελούμενους δίνεται πρόσβαση 

μέσω διαδικτύου στα στοιχεία του Μητρώου που τους αφορούν, με τη χρήση του μοναδικού αριθμού 

ΚΑΥΑΣ.  

Η ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων πραγματοποιείται ως εξής:  
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Ι. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά. Η αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση  https://katartisialuminio.gr. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει την αίτηση του 

από τη Δευτέρα, 16/12/2019 έως την Παρασκευή, 31/01/2020 και ώρα 24:00.  

ΙΙ.  Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα 

πρέπει να υποβάλουν στον ΣΒΕ, με οποιονδήποτε τρόπο, δηλαδή μέσω απλού ταχυδρομείου 

(ΕΛΤΑ) , μέσω υπηρεσίας courier, ιδιοχείρως ή με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο 

διευκολύνεται ο υποψήφιος ωφελούμενος, στη διεύθυνση Πλατεία Μοριχόβου 1, Τ.Κ. 54625 

Θεσσαλονίκη, φάκελο με τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω, ώστε να 

πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτηση τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και 

κατάταξή τους. Ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί από την 

επόμενη ημέρα λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων και σε διάστημα 5 ημερών από αυτό. Η μη 

εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης (μετά τις 31/01/2020), όπως και η παραλαβή 

των δικαιολογητικών (πριν από τις  3/2/2020 και μετά τις 7/2/2020), καθιστά τη σχετική αίτηση 

ΑΚΥΡΗ.  

ΙΙΙ.  Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, αριθμημένα με την 

παρακάτω σειρά, είναι:  

1. Την Αίτηση Συμμετοχής 
2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού 
Ταυτοπροσωπίας, στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης.  
3. Αντίγραφο των αντιστοίχων τίτλων σπουδών, Απολυτήριου Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, 
ΕΠΑΛ, κλπ., Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ η ΤΕΙ Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 
4.  Βεβαίωση εργοδότη η οποία θα πιστοποιεί την απασχόληση τους και το είδος αυτής.  
Εφόσον αυτή δεν μπορεί να προσκομισθεί, τότε ο υποψήφιος ωφελούμενος μπορεί να 
προσκομίσει: 
 
Α] Εφόσον είναι εργαζόμενος, ένα (1) από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, τον οποίο μπορεί να εκδώσει από το 
www.efka.gov.gr (στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ενέργεια 
Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης και επιλέγοντας Είσοδος στην υπηρεσία, είτε 
Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET ή Σύνδεση με κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο. με τους 
κωδικούς TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ) συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση στην 
οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η για 
τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την Ημέρα 
Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό 
Τομέα. 

 Τελευταία Κατάσταση Μισθοδοσίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση στην 
οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η έως 
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και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει 
στον Ιδιωτικό Τομέα. 

 
Β] Εφόσον είναι εποχικά εργαζόμενος, ένα (1) από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
 Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ.  

Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η Κάρτα Ανεργίας πρέπει να 
συνοδεύεται: 
1.  Είτε από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο 
από τον Άνεργο και τον Εργοδότη 
2.  Είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) 
υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη  
3.  Είτε από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση  
4.  Είτε από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον 
ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση 
ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί 
σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά). 

 
Σημειώνεται ότι ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, 
εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση 
τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών 
λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και 
μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού 
έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του 
προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους 
(άρθρ. 31 ν. 4144/13). 
 
5. Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στον ΣΒΕ)   

i. ότι ΔΕΝ συμμετέχει σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται από Δράσεις 
Κατάρτισης και Πιστοποίησης, που έχουν προκηρυχθεί. 
ii.  ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.   

 
Σημείωση: Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αριθμημένα (1-5) με βάση την 
προαναφερόμενη σειρά.  
 Ο φάκελος με τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλεται με την ένδειξη: 
 

Δικαιολογητικά για την Πράξη «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» 

Ονοματεπώνυμο 

Κωδικός Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) 
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Περιφερειακή Ενότητα Επιλογής (όπως δηλώθηκε στην αίτηση). 

 

Τα βήματα τα οποία θα ακολουθηθούν για τη συγκρότηση του «Μητρώου Ωφελουμένων», έχουν ως εξής:  

Βήμα 1ο:  Συλλογή των αιτήσεων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΣΒΕ  

Βήμα 2ο:  Επεξεργασία – Ταξινόμηση Αιτήσεων ανά περιφερειακή ενότητα.   

 Διαχωρισμός των αιτήσεων που δεν είναι επιλέξιμες, σύμφωνα με τα κριτήρια on/off.   

 Αξιολόγηση - Βαθμολόγηση των αιτήσεων που έχουν συγκεντρωθεί και ταξινομηθεί 

βάσει της μοριοδότησης των κριτηρίων επιλογής  

 Συγκρότηση προσωρινού πίνακα επιλογής ωφελουμένων, ανά Περιφερειακή Ενότητα 

κατά φθίνουσα σειρά των επιτυχόντων, των επιλαχόντων και των απορριφθέντων 

υποψήφιων ωφελούμενων, με τη συνολική βαθμολογία που θα προκύψει για τον 

καθένα.  

Βήμα 3ο:  Ανακοίνωση του προσωρινού πίνακα επιλογής ωφελουμένων στο site του έργου 

(https://katartisialuminio.gr/ 

Βήμα 4ο:  Έναρξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων από την επομένη ημέρα της ανακοίνωσης. 

Βήμα 5ο: Εξέταση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών των ενστάσεων και διαμόρφωση του 

οριστικού  πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά Περιφερειακή 

Ενότητα.   

Βήμα 6ο: Συλλογή και Έλεγχος Δικαιολογητικών. Διευκρινίζεται ότι όσοι δεν προσκομίσουν τα 

προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο διάστημα που έχει οριστεί, αυτομάτως απορρίπτονται, 

καθώς θα θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον συμμετοχής τους στο πρόγραμμα 

και οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από τον πίνακα των επιλαχόντων, με την ίδια ακριβώς 

διαδικασία.  

Βήμα 7ο: Αναπροσαρμογή της συνολικής βαθμολογίας όπου διαπιστωθεί ανακρίβεια και 

οριστικοποίηση του πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά 

Περιφερειακή Ενότητα.  

Βήμα 8ο: Ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων της επιλογής στο site του έργου 

https://katartisialuminio.gr/  – Δημιουργία οριστικού «Μητρώου Ωφελουμένων». 

https://katartisialuminio.gr/
https://katartisialuminio.gr/
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Κατόπιν των ανωτέρω, ακολουθεί η συγκρότηση των τμημάτων κατάρτισης.  

Πρωταρχικό κριτήριο στη διαμόρφωση των τμημάτων αποτελεί η κατανομή των ωφελούμενων ανά 

Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με τη διακήρυξη.  

Θα ληφθούν υπόψη τα αντικείμενα κατάρτισης, όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τους ωφελούμενους στην 

αίτησή τους, με σειρά προτεραιότητας, ανά Περιφερειακή Ενότητα, αν είναι διαθέσιμα προγράμματα άνω 

του ενός.   

Τα τμήματα θα συγκροτούνται ανά αντικείμενο κατάρτισης.  

Η διαδικασία συγκρότησης των τμημάτων γίνεται από τον δικαιούχο, μετά την εισήγηση της αρμόδιας 

Επιτροπής Ελέγχου και Αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων ωφελούμενων.   

5.3. Διαδικασία υποβολής ενστάσεων – αντιρρήσεων επί των αποτελεσμάτων βαθμολόγησης 
των υποψηφίων ωφελουμένων 

 

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του Μητρώου Ωφελουμένων στην ειδική ιστοσελίδα 

του έργου: https://katartisialuminio.gr/  

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται εγγράφως, (ΣΒΕ, Πλατεία Μοριχόβου 1, ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη, Υπόψη: 

Επιτροπής Ενστάσεων του έργου ««ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» ή/και ηλεκτρονικά στον ΣΒΕ 

(seminar@sbe.org.gr) και τίθενται αμελλητί ενώπιον της. Η Επιτροπή Ενστάσεων έχει οριστεί με την 

Απόφαση 1003 της Διοικητικής Επιτροπής του ΣΒΕ της 15ης Νοεμβρίου 2017. Η Επιτροπή Ενστάσεων 

εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων, και εκδίδει απόφαση την οποία κοινοποιεί με 

κάθε πρόσφορο μέσο στον υποβάλλοντα τις αντιρρήσεις. Η Επιτροπή Ενστάσεων δύναται να ζητήσει 

διευκρινίσεις από τον υποβάλλοντα αυτές, και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να 

αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του. Η Επιτροπή Ενστάσεων πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την άσκησή τους, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των 

αντιρρήσεων. 

 

5.4 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ωφελούμενων  

 
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων αρχίζει την Δευτέρα, 

16/12/2019 και λήγει την Παρασκευή, 31/01/2020 και ώρα 24:00. 

https://katartisialuminio.gr/
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Η προθεσμία παραλαβής από τον ΣΒΕ των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην 

ηλεκτρονική αίτηση αρχίζει τη Δευτέρα,  3/2/2020 και λήγει την Παρασκευή, 7/2/2020 και ώρα 16:00.  
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6. Συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων 

 
Με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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), υπεύθυνοι επεξεργασίας είναι οι 

Δικαιούχοι της Πράξης.  

Τα δεδομένα που συλλέγονται από την Αίτηση Συμμετοχής για ένταξη στο Μητρώο Ωφελουμένων, 

παρέχονται με τη συναίνεση του υπογράφοντα. Η μη παροχή των δεδομένων αυτών καθιστά αδύνατη τη 

λήψη υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.  

Ο ΣΒΕ σε συνεργασία με τον Ανάδοχο του έργου - Πάροχο Κατάρτισης, θα προβεί σε επεξεργασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα υποβάλλει ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η, προκειμένου: α) να 

αξιολογήσει την αίτηση που έχει υποβληθεί, β) να κρίνει τυχόν αντιρρήσεις που θα υποβληθούν από το 

υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και γ) να διασφαλίσει 

την παροχή των υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης.  

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς αυτούς θα περιορίζεται μόνο στα 

αναγκαία κάθε φορά δεδομένα και μόνο στην ελάχιστη δυνατή χρονική διάρκεια, και θα λαμβάνονται όλα 

τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας. Η χρονική διάρκεια φύλαξης και επεξεργασίας των 

δεδομένων επιβάλλεται αφενός από τη διάρκεια και τον σκοπό της παρούσας πρόσκλησης και τη 

συμμετοχή του ωφελούμενου στις προβλεπόμενες δράσεις (κατάρτιση, πιστοποίηση) και αφετέρου από 

την υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να διατηρεί τον φάκελο της πράξης με όλα τα στοιχεία που 

αφορούν στην εκτέλεση της πράξης, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών μετά την ολοκλήρωση, την 

αποπληρωμή και τη λειτουργία της πράξης, προκειμένου να μπορεί να διενεργηθεί λογιστικός και νομικός 

έλεγχος από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Ο κάθε υποβάλλων αίτηση διατηρεί τα δικαιώματα που 

προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, ιδίως στα άρθρα 15 έως 22, όπως μεταξύ άλλων τα 

δικαιώματα πρόσβασης στα τηρούμενα δεδομένα (άρθρο 15), διόρθωσης των δεδομένων (άρθρο 16) και 

περιορισμού τους (άρθρο 18).  

Στον βαθμό που θα χρειαστεί να επεξεργαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τρίτα πρόσωπα, 

για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου, κάθε εξωτερικός συνεργάτης υποχρεούται να συμμορφώνεται 

πλήρως με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και να εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει ότι εξ ορισμού υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Αυτή η 
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υποχρέωση ισχύει για το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, το σύνολο των 

επεξεργασιών που υφίστανται, για όλη την περίοδο αποθήκευσης. Οφείλει επίσης να διασφαλίζει την 

άσκηση όλων των δικαιωμάτων εκ μέρους των υποκειμένων των δεδομένων, κατά τα προβλεπόμενα στον 

Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. ι.  

Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΒΕ θα τηρεί τις επιταγές του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και τους κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού, όπως 

αυτοί ορίζονται στο Ν.4624/2019, σύμφωνα και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

7. Πληροφορίες για την Πρόσκληση 
 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην ιστοσελίδα του 

Δικαιούχου της Πράξης https://katartisialuminio.gr/   

Πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

στο e-mail  meletes@sbe.org.gr και στο τηλέφωνο 2310 539817 εσωτ. 202 (ώρες επικοινωνίας 10:00 – 

15:00). 
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