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ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τη δυνατότητα συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενο έργο του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 2014-2020» 
 
 
Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι, ως απολυμένος από την Εταιρεία «Δημοσιογραφικός 
Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. (δ.τ.ΔΟΛ) / Εκδόσεις Έθνος Α.Ε. / Pegasus Magazines Publications», κατά 
το χρονικό διάστημα από 29/5/2017 έως 28/2/2018, έχετε τη δυνατότητα συμμετοχής στο έργο με 
κωδικό «EGF/2018/003 EL/Attica publishing», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020, με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 58 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30)» το οποίο έχει προκηρύξει η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  
 
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) παρέχει στήριξη, μέσω 
ολοκληρωμένων έργων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1309/2013, σε 
άτομα που χάνουν τη θέση εργασίας τους: 

 είτε εξαιτίας σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω 
παγκοσμιοποίησης, π.χ. όταν κλείνει μια μεγάλη επιχείρηση ή μεταφέρεται η παραγωγή σε 
χώρες εκτός ΕΕ, στις περιπτώσεις όπου οι απολύσεις αυτές έχουν σοβαρό ανεπιθύμητο 
αντίκτυπο στην περιφερειακή ή τοπική οικονομία,  

 είτε εξαιτίας της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.  
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Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΑπΚΟ), του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως Αρχή Διαχείρισης του ΕΤΠ 2014-2020, σχεδιάζει, υλοποιεί και 
διαχειρίζεται προγράμματα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής 
στην Παγκοσμιοποίηση 2014-2020. 

 
Στο ως άνω πλαίσιο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, επίκειται η έναρξη υλοποίησης του 
παραπάνω έργου με κωδικό «EGF/2018/003 EL/Attica publishing», το οποίο περιλαμβάνει μια 
ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων αναβάθμισης των ατομικών δεξιοτήτων και προσόντων για τους 
συμμετέχοντες, παρέχοντας:  
 

 Συνεδρίες Συμβουλευτικής,  

 Προγράμματα Κατάρτισης,  

 Προγράμματα εξειδικευμένης εκπαίδευσης,  

 Τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας,  

 Επιδότηση για σύσταση επιχείρησης,  
 
Οι συμμετέχοντες αναλόγως με τη δράση που θα ακολουθήσουν, είτε λαμβάνουν επίδομα, είτε 
λαμβάνουν εξειδικευμένο πτυχίο/πιστοποιητικό εξειδικευμένης κατάρτισης, είτε τοποθετούνται σε 
θέσεις εργασίας, είτε επιχορηγούνται για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.  
 
Οι συμμετέχοντες δύνανται να είναι είτε άνεργοι, είτε εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι την 
παρούσα χρονική στιγμή. 

 

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι, για τη δημιουργία μητρώου ωφελουμένων, δύναται να συλλεχθούν 

στοιχεία προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.  

 

Τα Προσωπικά Δεδομένα, σχετίζονται με: 

• δεδομένα  προσωπικών στοιχείων π.χ. ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο κτλ, 

• ασφαλιστικά στοιχεία (ΑΦΜ) 

• στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση, τηλέφωνο, email κτλ.) 

• δεδομένα οικογενειακής κατάστασης  

• δεδομένα υγείας (μόνο εάν εμπίπτετε σε κατηγορία ΑμεΑ) 

• οικονομικά δεδομένα (τραπεζικοί λογαριασμοί) 

• δεδομένα γεωγραφικής θέσης 

• εκπαιδευτικό επίπεδο  

 δεδομένα εργασιακής κατάστασης τρέχουσας και προγενέστερης 

 ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (εάν εμπίπτετε σε κατηγορία αναγνωρισμένης μειονότητας 

π.χ. θρησκευτικής μειονότητας) 

 
Σας γνωστοποιούμε ότι, η Υπηρεσία μας έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία συμμόρφωσής της, με τον 
Κανονισμό (ΕΕ) (679/2016) και των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας, περί προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), ώστε να διασφαλίζεται στο ακέραιο η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα 
των προσωπικών δεδομένων, τόσο των δυνητικών ωφελουμένων, όσο και των επιχειρήσεων από τις 
οποίες αυτοί προήλθαν. 
 
Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού χαρακτήρα, η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας που τους αφορούν, 
μέσω της ιστοσελίδας www.dpa.gr . 

http://www.dpa.gr/
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Επιπλέον ερωτήσεις ή παράπονα, σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, μπορούν να 
σταλούν στο e-mail: espa_apko@mou.gr . 

 

Πληροφορίες για το έργο, παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΕΤΠ Ελλάδας: www.egf-greece.gr  

 

Τέλος, σας παραθέτουμε τα στοιχεία επικοινωνίας της Ένωσης Φορέων που θα υλοποιήσει το 

πρόγραμμα όπου μπορείτε και να απευθυνθείτε για περισσότερες πληροφορίες ως ακολούθως: 

*      «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ε.Σ. Α.Ε.  Φερών 16, 10434 Αθήνα, τηλ. 2108838540, κα Ζαμινού Μαρία 

*      ΚΕΚ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Λιοσίων 117, Αθήνα, τηλ. 210 8233522, 210 8230100, κα Παντελιάδου Παναγιώτα 

*      ΚΕΚ ΜΑΣΤΕΡ: 

−      Δομή Βόρειου Τομέα (Ηράκλειο Αττικής) : Ζαλοκώστα 18 & Εμ. Παπαδάκη, 14121, τηλ. 210 6858760, 

κα Πισπιρίγκου Χρυσάνθη  

−      Δομή Νότιου Τομέα (Αργυρούπολη):  Λ. Κύπρου 4 & Λ. Βουλιαγμένης 579, 16452, τηλ. 210 9633485, 

κα Διακονίδου Μαριάννα 

 

 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 

 
                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

 
                                            

  
 
 
 

 

 
 

Εσωτερική Διανομή: 
1)Γραφείο Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
2)Γραφείο Γενικής Γραμματέως Εργασίας,  
    κ Άννα Στρατινάκη 
3) ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚο, Υποδ/νση Ι, Μον. Ι.Α 
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