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Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, προσκαλεί άνεργες γυναίκες να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για την ένταξη στο 
Μητρώο Ωφελούμενων της Πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον 

κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες» 
(MIS5074562), 

 προκειμένου να συμμετέχουν σε ενέργειες που περιλαμβάνουν συμβουλευτική και επαγγελματική 
κατάρτιση η οποία οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους. 

  

Έχοντας υπόψη: 
 Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ/1016/19.12.2018 υπουργική απόφαση με τίτλο «Αντικατάσταση της 

υπ΄ αριθ. 110427/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β΄1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί 

κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας 

δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» 

(Β΄5968)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 Την με αρ. πρωτ. 1.3187/13.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΘΞΦ46ΜΤΛΚ-6ΕΦ) απόφαση ένταξης της Πράξης 

«Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας 

ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες» με κωδικό ΟΠΣ 5074562 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

2014-2020» καθώς και  την  με αρ. πρωτ. 2.6886/ 15.12.2022, (ΑΔΑ: Ψ1Ω946ΜΤΛΚ-Δ61) απόφαση της 

1ης Τροποποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο 

της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες», 

 Την με αρ. πρωτ. 346/29.07.2021 απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 6 «Δημοσιότητα - 

Συντονισμός - Διαχείριση» και του Υποέργου 7 με αρ. πρωτ. 347/29.07.2021 «Πληρωμή εκπαιδευτικών 

επιδομάτων» της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της 

Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες» καθώς και 

την με αρ. πρωτ. 621/20.12.2022, 1η Τροποποίηση της απόφασης της υλοποίησης με ίδια μέσα του 

Υποέργου 6 και την με αρ.πρωτ.622/20.12.2022, 1η Τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια 

μέσα του Υποέργου 7 της Πράξης  με κωδικό ΟΠΣ 5074562. 

 Του πρακτικού της από 30/03/2022 συνεδρίασης του Διοικητικού του Συμβουλίου του ΙΝΕ ΓΣΕΕ που 

αφορά στην απόφαση περί τροποποίησης των αρμόδιων Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών και 

Παρακολούθησης και παραλαβής Έργου της πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και 

Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για 

άνεργες γυναίκες». 

 Του πρακτικού της από 10/11/2022 συνεδρίασης του Διοικητικού του Συμβουλίου του ΙΝΕ ΓΣΕΕ που 

αφορά στην απόφαση περί Έγκρισης δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

ανέργων γυναικών, για την συγκρότηση του Μητρώου ωφελούμενων της Πράξης.  

 Την υπ' αρ. πρωτ. 3.193/ 13-01-2023 Απόφαση Έγκρισης της Πρόσκλησης Ωφελουμένων, της Επιτελικής 

Δομής ΕΣΠΑ του Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Υποδιεύθυνση ΙΙΙ, του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Γενική Γραμματεία Απασχόλησης, με την οποία διατυπώνεται 

η θετική γνώμη της για το υποβληθέν σχέδιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ανέργων 

γυναικών, για την συγκρότηση του Μητρώου ωφελούμενων της Πράξης.  
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1. Σύντομη Περιγραφή του Αντικειμένου της Πράξης  
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) είναι ο δικαιούχος της πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, 
Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού 
για άνεργες γυναίκες» και αφορά στην παροχή ενός ολοκληρωμένου, στοχευμένου και καινοτόμου πλέγματος 
υπηρεσιών σε δυο χιλιάδες (2.000) άνεργες γυναίκες, στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως 
σύγχρονου Πυλώνα του πολιτισμού.  

Η Πράξη στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της Δημιουργικής Βιομηχανίας και του 
ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες προσαρμογής των εταιριών ένδυσης-
υπόδησης, στις ταχέως μεταβαλλόμενες απαιτήσεις ιδίως για τις ΜΜΕ στην προσπάθειά τους να αυξήσουν και 
να επαναπροσδιορίσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους, με έμφαση σε τομείς δεξιοτήτων όπως τον σχεδιασμό-
κατασκευή νέων ‘αειφόρων-πράσινων’ προϊόντων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, την ψηφιοποίηση, τις 
υπηρεσίες και την διεθνοποίηση. 

Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της πράξης, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ έχει συνάψει Μνημόνιο 
Συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), τον Σύνδεσμο 
Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ) και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιοτεχνών – Βιομηχάνων 
Υποδημάτων & Εξαγωγέων (ΕΛΣΕΒΒΥΕ). 

Οι συμπράττοντες Σύνδεσμοι, συνδράμουν το Δικαιούχο στη δράση της Δημοσιότητας της πράξης για την 
προσέλκυση επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης, καθώς και για την εκπόνηση του εκπαιδευτικού υλικού. 

Ειδικότερα, η παροχή υπηρεσιών για κάθε άνεργη γυναίκα περιλαμβάνει: 

Α. Δράσεις Εξειδικευμένης Συμβουλευτικής - Mentoring (6 ατομικές συνεδρίες),  

Β. Επαγγελματική κατάρτιση (120 ώρες Θεωρητικής κατάρτισης και 400 ώρες πρακτικής άσκησης) και  

Γ. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων.  

Οι άνεργες που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούμενων της παρούσης, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες 
στο Μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) κατά τη φάση υποβολής της αίτησης και κατά την ένταξή τους  
στην Πράξη (ως χρονική στιγμή ένταξης στην Πράξη ορίζεται η 1η Συνεδρία Συμβουλευτικής). 
 

Το εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο θα λάβουν οι συμμετέχουσες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία την 
επαγγελματική κατάρτιση, ορίζεται σε πέντε (5) ευρώ την ώρα (σύνολο 520 *5= 2.600 ευρώ). 

Οι υπηρεσίες της Πράξης θα υλοποιηθούν σύμφωνα με το «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)», 

όπως περιγράφονται στο έγγραφο της ΕΥΣΕΚΤ, με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ), καθώς και τις με αρ. πρωτ. 

102768/1-10-2020 «Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 “Πλαίσιο ποιοτικών 

προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων 

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ). 

Η πράξη διαρθρώνεται σε δέκα (10) Υποέργα, που αναλύονται ως εξής:  

1: «Συμβουλευτική, Επαγγελματική Κατάρτιση και Πιστοποίηση των προσόντων στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες περιφέρειες» 

(Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα), 2: «Συμβουλευτική, 

Επαγγελματική Κατάρτιση και Πιστοποίηση των προσόντων στις Περιφέρειες Μετάβασης» (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 

Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη), 3: «Εκπόνηση Εκπαιδευτικού υλικού από τον ΣΚΕΕ»,  4: «Εκπόνηση Εκπαιδευτικού 

υλικού από τον ΣΕΠΕΕ», 5: «Εκπόνηση Εκπαιδευτικού υλικού από τον ΕΛΣΕΒΒΥΕ», 6: «Δημοσιότητα-Συντονισμός- 

Διαχείριση», 7: «Πληρωμή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων», 8: «Συμβουλευτική, Επαγγελματική Κατάρτιση και Πιστοποίηση 

των προσόντων στις Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες» (Αττική), 9: «Συμβουλευτική, Επαγγελματική Κατάρτιση και 

Πιστοποίηση των προσόντων στην Περιφέρεια Μετάβασης» (Στερεά Ελλάδα), 10: «Συμβουλευτική, Επαγγελματική 

Κατάρτιση και Πιστοποίηση των προσόντων στις Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες» (Νότιο Αιγαίο).  

(Τα Υποέργα 1, 2, 8, 9 και 10 αναφέρονται σε διακριτά Υποέργα ανά Κατηγορία Περιφέρειας, τα οποία θα υλοποιηθούν από 

τους ανάδοχους της Πράξης.)  
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1.1 Η Κατανομή των ωφελούμενων γυναικών, ανά τύπο Περιφερειών αποτυπώνεται στον ακόλουθο 
πίνακα 

Πίνακας 1: Κατανομή Ωφελούμενων ανά τύπο Περιφερειών  

Α/Α Περιφέρεια Ποσοστό Ωφελούμενες 

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες  Ανατολική Μακεδονία –  
Θράκη 

53,94% 1.079 

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες  Κεντρική Μακεδονία 

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες  Ήπειρος 

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες  Θεσσαλία 

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες  Δυτική Ελλάδα 

Σύνολο - Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες  
  Μετάβασης Δυτική Μακεδονία 

19,17% 383 

Μετάβασης Ιόνια Νησιά 

Μετάβασης Πελοπόννησος 

Μετάβασης Βόρειο Αιγαίο 

Μετάβασης Κρήτη 

Σύνολο - Μετάβασης 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες  

Αττική 

16,90% 338 
Σύνολο - Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες  

Μετάβασης Στερεά Ελλάδα 
7,95% 159 

Σύνολο - Μετάβασης 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες  

Νότιο Αιγαίο 

2,04% 41 
Σύνολο - Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 

Γενικό άθροισμα 
  

100% 2.000 

2. Συμβουλευτική   
Οι γυναίκες που θα ενταχθούν στο Μητρώο Ωφελούμενων της Πράξης θα λάβουν Συμβουλευτική Καθοδήγηση-
mentoring από εξιδεικευμένους συμβούλους. Ειδικότερα η Εξειδικευμένη ατομική συμβουλευτική 
καθοδήγηση- mentoring περιλαμβάνει έξι (6) συνεδρίες και θα διεξαχθεί σε τρεις (3) φάσεις σε όλη τη διάρκεια 
του έργου.  
 

3. Θεωρητική Κατάρτιση 
Τα προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 120 ωρών έκαστο, θα υλοποιηθούν δια ζώσης 
στις δομές των αδειοδοτημένων Παρόχων Κατάρτισης 1 για τα παρακάτω (6) θεματικά αντικείμενα κατάρτισης: 
 

Πίνακας 2: Θεματικά Αντικείμενα Κατάρτισης   

Α. Ομάδα ειδικοτήτων 

Α1)  Στελέχη σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων με έμφαση την αειφορία 

Α2) Στελέχη ηλεκτρονικού εμπορίου και υποστήριξης e-shops 

Α3 Α3) Στελέχη εξαγωγικού εμπορίου κλάδων της Δημιουργικής Βιομηχανίας 

 Α4) Πωλήτριες καταστημάτων λιανικής στο νέο ψηφιακό περιβάλλον 

Β. Ομάδα ειδικοτήτων 

Β1) Σχεδιασμός υποδημάτων και κατασκευή πρωτοτύπων-συλλογών 

Β2) Σχεδιασμός ενδυμάτων και κατασκευή πρωτοτύπων-συλλογών 

                                           
1 Η δυνατότητα εξ αποστάσεως και μικτής κατάρτισης συνιστάται μόνο σε ειδικές περιστάσεις που απαιτούν κοινωνική αποστασιοποίηση 
(πχ. η υγειονομική κρίση λόγω COVID-19) και πάντα σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας.   
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Τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης Β1, Β2, θα υλοποιηθούν πιλοτικά σε δυο (2) Περιφέρειες όπου εμφανίζεται 
συγκέντρωση του κλάδου και ειδικότερα στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. 

Το εκπαιδευτικό υλικό για τα έξι (6) θεματικά αντικείμενα εκτός από τη συμβατικής του μορφής, θα διατεθεί 

και σε ψηφιακή μορφή, κατάλληλο για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με σαφή και κατανοητή πλοήγηση, ήχο, 

video, εικόνες, διαδραστικότητα με τις ωφελούμενες.  

 
Ο αριθμός των ωφελούμενων γυναικών  ανά ειδικότητα θα προκύψει κατά τη διενέργεια της συμβουλευτικής, 
όπου θα προσδιοριστούν οι ανάγκες και η στόχευση της κάθε ωφελούμενης για επαγγελματική κατάρτιση στις 
δημιουργικές βιομηχανίες. 
 

Το εκπαιδευτικό επίδομα ορίζεται σε πέντε ευρώ (5€), ανά ώρα κατάρτισης θεωρίας, (εκπαιδευτικό 
επίδομα θεωρητικής κατάρτισης: 600€) 

4. Πρακτική Άσκηση 
Οι εκπαιδευόμενες, επιπλέον της κατάρτισης, θα υλοποιήσουν πρακτική άσκηση 400 ωρών, σε μικρές και 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που συνάδουν με τον τομέα της Δημιουργικής Βιομηχανίας. Το σύνολο των ωρών 
της πρακτικής άσκησης θα υλοποιηθεί σε επιχειρήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τα αντικείμενα κατάρτισης, σε 
πραγματικές συνθήκες εργασίας εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιήθηκε το 
πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης. 
 

Για την πρακτική άσκηση το εκπαιδευτικό επίδομα ορίζεται σε πέντε ευρώ (5€) / ανά ώρα (συνολικά 
εκπαιδευτικό επίδομα πρακτικής άσκησης 2.000€) 

5. Πιστοποίηση Προσόντων 
Για την αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενες, θα συμμετέχουν σε 
εξετάσεις για να λάβουν πιστοποίηση, από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και 
διεθνώς, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024.  
Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για όλες τις εκπαιδευόμενες. 

6. Προϋποθέσεις συμμετοχής 
Η επιλογή των ωφελούμενων γυναικών θα διενεργηθεί από τον Δικαιούχο της Πράξης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.  
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο παρόν έργο και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή 
στο Μητρώο Ωφελούμενων Ανέργων Γυναικών της Πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και 
Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες 
γυναίκες» (MIS 5074562), έχουν οι γυναίκες που πληρούν τις παρακάτω απαραίτητες προϋποθέσεις: 
 

 είναι άνεργες με ενεργό δελτίο ανεργίας 

 έχουν ηλικία έως 49 ετών  
 
Κάθε ενδιαφερόμενη άνεργη, έχει δικαίωμα να υποβάλει μια μόνο αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο της 
Παρούσας Πρόσκλησης.  
 
Σημειώνεται ότι, όπως ορίζεται στον Ν.4921/2022 (ΦΕΚ:75/Α/18.4.2022), δεν μπορεί να επιδοτηθεί ως  
ωφελούμενη σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, κάποια γυναίκα που έχει καταρτισθεί 
στο ίδιο αντικείμενο κατάρτισης τα τελευταία δυο (2) έτη, πριν από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης. 
Οι άνεργες που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων της παρούσης, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες  
στο Μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) κατά τη φάση υποβολής της αίτησης και κατά τη φάση 
ένταξης  στην Πράξη δηλ. κατά την 1η συνεδρία Συμβουλευτικής.  

7. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής Ωφελούμενων Ανέργων Γυναικών 
Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής των ανέργων γυναικών στο έργο μπορεί να γίνει με έναν από τους 
ακόλουθους τρόπους: 
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Α) Με Ηλεκτρονική υποβολή.  
Κάθε ενδιαφερόμενη που επιλέγει να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση της στο Μητρώο Ωφελούμενων, θα 
πρέπει μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://creative.inegsee.gr/form/ , να ακολουθήσει τα εξής βήματα:  
Βήμα 1ο Να συμπληρώσει τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής», 
Βήμα 2ο Να αναρτήσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. παρακάτω δικαιολογητικά)  
Βήμα 3ο Να υποβάλει την αίτηση πατώντας το πεδίο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ». 
 
 Η υποβολή της αίτησης με την επισύναψη των δικαιολογητικών θεωρείται ολοκληρωμένη όταν στην οθόνη 
αναγράφεται το μήνυμα: «Η αίτησή σας υποβλήθηκε επιτυχώς με ημερομηνία υποβολής και κωδικό Αριθμό 
Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής». Μετά την υποβολή της αίτησης  η υποψήφια δεν θα μπορεί να προβεί σε 
καμία τροποποίηση της αίτησης και των δικαιολογητικών της. Εφίσταται η προσοχή των ενδιαφερόμενων για 
τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποψήφια θα λάβει απαντητικό email με το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής της, το οποίο 
αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα 
υποβολής της το οποίο θα πρέπει να “διαφυλάξει” για την αναζήτηση των αποτελεσμάτων στο Μητρώο 
Ωφελούμενων.  
 
Β) Με ταχυδρομική αποστολή.   
Κάθε ενδιαφερόμενη που επιλέγει να υποβάλλει έντυπα την αίτηση της στο Μητρώο Ωφελούμενων θα πρέπει 
να εκτυπώσει και να συμπληρώσει τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής», που θα βρει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://creative.inegsee.gr/ . Στη συνέχεια αφού την υπογράψει θα πρέπει να την επισυνάψει μαζί με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. παρακάτω δικαιολογητικά) και να τα αποστείλει σε κλειστό φάκελο με 
συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:  

Προς ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 71A, 10681, Αθήνα, Αττικής με την ένδειξη: Συμμετοχή στο Μητρώο 
Ωφελούμενων «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως 

σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες».  
Υπόψη: κας Τσουκαλά Μαρίας. 

 
 Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής οι υποψήφιες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά  για τον κωδικό αριθμό 
της αίτησης τους (στο email που έχουν δηλώσει στην αίτηση ή και στο κινητό τους τηλέφωνο).  
 
Γ) Με επιτόπια επίσκεψη σε παράρτημα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ  
Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής ή ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης, οι ενδιαφερόμενες μπορούν 
να επισκεφτούν τα παραρτήματα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (βλ. διευθύνσεις σε Παράρτημα Ι) και να λάβουν βοήθεια για 
την συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά.  

8. Δικαιολογητικά που επισυνάπτονται με την Αίτηση Συμμέτοχης  
Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή κάθε υποψήφιας θα πρέπει να επισυνάψει μαζί με την αίτηση τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην «Αίτηση Συμμετοχής»:  

1. Φωτοτυπία  Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου  
2. Βεβαίωση Ανεργίας  
3. Αντίγραφο απολυτηρίου Γυμνασίου ή ΕΠΑΣ – ΕΠΑΛ ή Λυκείου ή Τίτλο σπουδών ΙΕΚ ή τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης  
4. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογικού έτους 2021 για το Ατομικό ή Οικογενειακό Εισόδημα 

9. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  
Οι ενδιαφερόμενες γυναίκες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως και τις 20 Φεβρουαρίου 2023 
και ώρα 16:00. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δύναται να παραταθεί με απόφαση του ΙΝΕ 
ΓΣΕΕ.  

10. Κριτήρια Μοριοδότησης 
Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των 

https://creative.inegsee.gr/form/
https://creative.inegsee.gr/
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ακόλουθων κριτηρίων και των αντίστοιχων συντελεστών βαρύτητας: 

Κριτήρια Συντελεστής βαρύτητας ανά κριτήριο 

Κ1: Ατομικό ή Οικογενειακό Εισόδημα 30% 

Κ2: Συνολικό Διάστημα Συνεχόμενης Ανεργίας 30% 

Κ3: Εκπαιδευτικό Επίπεδο 20% 

Κ4: Ηλικία 10% 

Κ5: Συμμετοχή σε προγράμματα ΣΕΚ 10% 

Σύνολο 100,00% 

 

 
  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΑ 

1  
 
 
 
 

Συνολικό δηλωθέν εισόδημα 
ατομικό ή οικογενειακό  
(φορολογικό Έτος 2021) 

(Μέγιστος βαθμός: 10 μόρια) 
 

Αφορά το συνολικό δηλωθέν 
εισόδημα φορολογικού έτους 2021 

όπως αυτό αποτυπώνεται στον 
πίνακα Γ1 της Πράξης Διοικητικού 

Προσδιορισμού Φόρου 
(Εκκαθαριστικό σημείωμα) 

Ατομικό 0,00 – 3.500,00€   
ή 

Οικογενειακό 0,00 – 7.000,00€ 

 
 

10 

Ατομικό 3.501,00 – 5.000,00€ 
ή 

Οικογενειακό 7.001,00 – 10.000,00€ 

 
8 

Ατομικό 5.001,00 – 8.000,00€ 
ή 

Οικογενειακό 10.001,00 – 16.000,00€ 

 
6 

Ατομικό 8.001,00 – 12.000,00€ 
ή 

Οικογενειακό 16.001,00 – 26.000,00€ 

 
4 

Ατομικό από 12.001,00€  και άνω  
ή 

Οικογενειακό από 26.001,00€ και άνω 

 
0 

2 Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας 
(Μέγιστος Βαθμός: 10 μόρια) 
Σημ. Για την μοριοδότηση της 
ανεργίας θα υπολογισθεί ως 
καταληκτική ημερομηνία του 

διαστήματος ανεργίας η 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων. 

 
 
 

Από 1 έως 20 Μήνες  

 
 

Πλήρης Μήνας 
Ανεργίας Χ 0.5 

Μόριο ανά Μήνα 
(έως 10 μόρια)  

3  
 
 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο  
(Μέγιστος Βαθμός: 10 μόρια) 

Απόφοιτη Γυμνασίου  10 

Απόφοιτη ΕΠΑΣ – ΕΠΑΛ, Λυκείου  
08 

Απόφοιτη Μεταδευτεροβάθμιας 
επαγγελματικής εκπαίδευσης/ κατάρτισης 

 
 

06 
 4 Ηλικία υποψηφίας 

(Μέγιστος Βαθμός: 10 μόρια) 
Μέχρι 30 ετών 0 

Από 30 και άνω 10 

5 Συμμετοχή σε προγράμματα ΣΕΚ 
(Μέγιστος Βαθμός: 10 μόρια) 

Ναι 0 

Όχι 10 
Η Συνολική Βαθμολογία προκύπτει ως εξής: (Κριτήριο Επιλογής 1) *30% + (Κριτήριο Επιλογής 2) *30% + 
(Κριτήριο Επιλογής 3) *20% + (Κριτήριο Επιλογής 4) *10% +(Κριτήριο Επιλογής 5) *10% 
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11. Διαδικασία Αξιολόγησης και Συγκρότηση Μητρώου Ωφελούμενων 
Οι υποψήφιες, εφόσον πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, εντάσσονται 
στον Πίνακα του Μητρώου των ωφελούμενων της Περιφερειακής Ενότητας που διαμένουν και κατατάσσονται 
βάσει των απαιτούμενων κριτηρίων συμμετοχής και των μοριοδοτούμενων κριτηρίων βαθμολόγησης. Η 
αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει συσταθεί για το 
συγκεκριμένο σκοπό με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΕ ΓΣΕΕ. 
 
Η ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων δύναται να υλοποιηθεί σε κύκλους (σε τακτά χρονικά διαστήματα) με 
την ίδια διαδικασία αξιολόγησης έως την πλήρωση του αριθμού των συμμετεχόντων που ορίζονται στην 
παρούσα Πρόσκληση.  
 
Τα «απαιτούμενα κριτήρια» (ηλικία έως 49 ετών και ιδιότητα άνεργης) αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off). 
 
Η βαθμολόγηση των «μοριοδοτούμενων κριτηρίων» των υποψηφίων που πληρούν τα «απαιτούμενα κριτήρια» 
θα πραγματοποιηθεί βάσει των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής και των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών.  
 
Η τελική βαθμολογία κάθε υποψήφιας προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο (το άθροισμα των γινομένων του βαθμού σε κάθε 
επιμέρους μοριοδοτούμενο κριτήριο επί το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου) Α = Σai*Bi όπου ai = ο συντελεστής 
βαρύτητας κάθε επιμέρους κριτηρίου όπως αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα Βi = η βαθμολόγηση (Μοριοδότηση) κάθε 
επιμέρους κριτηρίου σύμφωνα με τις επεξηγήσεις του ανωτέρω πίνακα. 

 
Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιες που έχουν συγκεντρώσει 
περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κατά τη σειρά κριτήριο κι αν αυτά 
συμπίπτουν στο τρίτο κριτήριο που τίθενται στον Πίνακα Κριτηρίων Μοριοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας. 
Αν και σε αυτήν την περίπτωση παρουσιάζεται ισοβαθμία τότε οι υποψήφιες κατατάσσονται με σειρά 
προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο μητρώο ωφελούμενων. 
 
Μετά τον παραπάνω έλεγχο και μοριοδότηση, συστήνεται το Προσωρινό Μητρώο Ωφελουμένων το οποίο έχει 
τη μορφή πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά, ανά Περιφερειακή Ενότητα. Στους πίνακες αυτούς 
αποτυπώνεται η κατάταξη των επιλεγέντων και επιλαχόντων, αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της 
μοριοδότησης σε σχέση και με το πλήθος των αιτήσεων των ωφελούμενων ανά τύπο Περιφερειών σύμφωνα με 
τον Πίνακα 1 της παρούσας.   

 
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής των 
αντίστοιχων Αιτήσεων Συμμετοχής, θα περιλαμβάνουν:  

 Τις  επιτυχούσες ωφελούμενες ανά Περιφερειακή Ενότητα  

 Τις επιλαχούσες ανά Περιφερειακή Ενότητα  

 Τις απορριφθείσες αιτήσεις συμμετοχής  
 

Τα προσωρινά αποτελέσματα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Πράξης: https://creative.inegsee.gr/ . Η 
αναζήτηση του αποτελέσματος θα γίνεται με τον κωδικό που λαμβάνει κάθε υποψήφια όταν υποβάλλει την 
ηλεκτρονική αίτηση ή την έντυπη αίτηση, ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε αιτούσα. Επιπλέον οι 
συμμετέχουσες θα ενημερώνονται για τα αποτελέσματα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 
διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική ή έντυπη αίτησή τους. 
 
Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων του Προσωρινού Μητρώου Ωφελούμενων, οι επιλαχούσες και οι 
μη επιλεχθείσες έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών από της δημοσίευσης των προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Ωφελούμενων. Τυχόν 
ενστάσεις θα εξεταστούν από την επιτροπή ενστάσεων η οποία έχει οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΕ ΓΣΕΕ. 
 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://creative.inegsee.gr/ , συμπληρώνοντας την  
σχετική φόρμα «Ένσταση επί των Αποτελεσμάτων».  Η επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις και θα πρέπει 
να αποφανθεί επί των ενστάσεων έως δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της καταληκτικής 

https://creative.inegsee.gr/
https://creative.inegsee.gr/
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ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων.  
 
Μετά την εξέταση των ενστάσεων συγκροτείται το Οριστικό Μητρώο Ωφελούμενων.   
 
Η επιλογή των ωφελούμενων γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης της 
ΕΚ2. Οι όροι της πρόσκλησης σε καμία περίπτωση δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, 
της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. 

12. Συγκρότηση Τμημάτων Κατάρτισης  
Η διαδικασία συγκρότησης των Τμημάτων Κατάρτισης γίνεται από τον ανάδοχό του έργου μετά από έγκριση 
των Οριστικών πινάκων επιτυχόντων και επιλαχόντων (ανά κύκλο αιτήσεων εάν απαιτηθεί). Ο Πάροχος 
Κατάρτισης θα διαμορφώσει τμήματα τα οποία θα απαρτίζονται κατ’ ελάχιστον από 5 και κατά μέγιστο έως 25 
άτομα. Ο αριθμός των καταρτιζομένων ανά ειδικότητα θα προκύψει κατά τη διενέργεια της συμβουλευτικής, 
όπου θα προσδιοριστούν οι ανάγκες και η στόχευση της κάθε ωφελούμενης για επαγγελματική κατάρτιση σε 
ειδικότητα του κλάδου της δημιουργικής βιομηχανίας. 

13. Υποχρεώσεις Ωφελούμενων 
Η ωφελούμενη υποχρεούται να συμμετέχει στις συνεδρίες Συμβουλευτικής (6 συνεδρίες), να παρακολουθεί 
ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης με την απαιτούμενη επιμέλεια και να συμμετέχει στις εξετάσεις 
πιστοποίησης.  
Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών των ωφελουμένων κατά τη συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης ανέρχεται στο 10% της 
συνολικής διάρκειας της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως σύγχρονης κατάρτισης. Κατ’ εξαίρεση, το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ανέρχεται 
στο 20% της συνολικής διάρκειας της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως σύγχρονης κατάρτισης αποκλειστικά εάν:  

 Είναι άτομο με αναπηρία, μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον πάροχο κατάρτισης.  

 Έχει νοσηλεία σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση 
του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύτηκε) ή γνωμάτευση Διευθυντή κλινικής Νοσοκομείου με την οποία συνιστάται να 
παραμείνει κλινήρης. Την ως άνω βεβαίωση ή γνωμάτευση η  ωφελούμενη  υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο 
κατάρτισης. 

 Διανύει περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, η ωφελούμενη 
υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου ή του αρμόδιου ιατρού. 
Διευκρινίζεται ότι οι ημέρες απουσίας κατά τη διάρκεια της κατάρτισης δεν είναι συμπληρωματικές, αλλά υπολογίζονται στο 
σύνολο των επιτρεπόμενων απουσιών. 

 

Στην περίπτωση που η ωφελούμενη υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ή διακόψει την κατάρτιση, δεν 
δικαιούται επιδόματος και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων. 

14. Διαγραφή από το Μητρώο Ωφελούμενων  
Η ωφελούμενη «διαγράφεται» από το Μητρώο Ωφελουμένων και χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη, 
στις παρακάτω περιπτώσεις:  
 

 Εάν δεν ενταχθεί σε πρόγραμμα κατάρτισης, με ευθύνη της, μετά από προσκλήσεις του παρόχου 
κατάρτισης. 

 Εάν η ωφελούμενη υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών.  
 Εάν δεν πληροί τα κριτήρια συμμετοχής στη δράση. 
 Εάν διακόψει αναιτιολόγητα τη συμμετοχή της στη θεωρητική κατάρτιση ή/και την πρακτική άσκηση.  

15. Πληρωμές/ Καταβολές επιδομάτων  
Οι πληρωμές διενεργούνται από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους όρους και τις 
διαδικασίες της παρούσας πρόσκλησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ στον τραπεζικό 
λογαριασμό (1η Δικαιούχος) αριθμός IBAN (κατά προτίμηση ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) που κάθε ωφελούμενη έχει 
δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» της κι εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την κατάρτιση 
και συμμετέχει στις εξετάσεις πιστοποίησης.  
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16. Εμπιστευτικότητα 
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.  
Επισημαίνεται ότι η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων της παρούσας συνιστά 
εξουσιοδότηση προς το ΙΝΕ ΓΣΕΕ και τους Φορείς Κατάρτισης και Πιστοποίησης που συμμετέχουν στο έργο, για 
την περαιτέρω επεξεργασία, των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, για τις 
ανάγκες υλοποίησης του παρόντος έργου. 

17. Πληροφορίες για το Έργο 
Οι πληροφορίες του Έργου βρίσκονται αναρτημένες στην κεντρική ιστοσελίδα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ 
http://www.inegsee.gr/ και στην ιστοσελίδα της Πράξης: https://creative.inegsee.gr/ .  
 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 210-3327760 (αρμόδιο άτομο: κα Μαρία 
Τσουκαλά). 

http://www.inegsee.gr/
https://creative.inegsee.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΘΗΝΑ 

Διεύθυνση: ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, ΑΘΗΝΑ  10681.  
Τηλέφωνο: 2103327710 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑ 

Διεύθυνση: ΣΩΤΗΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 5, ΒΕΡΟΙΑ  59100.  
Τηλέφωνο: 2331024424/75673  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Διεύθυνση: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 61, ΗΡΑΚΛΕΙΟ  71305.  
Τηλέφωνο: 2810343616 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Διεύθυνση: ΑΙΣΩΠΟΥ 24 & ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  54627.   
Τηλέφωνο: 2310385823 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗ 

Διεύθυνση: ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 24, ΚΟΖΑΝΗ  50100.  
Τηλέφωνο: 2461049780 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑ 

Διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΑΚΟΥ, ΛΑΜΙΑ  35100.  
Τηλέφωνο: 2231051777 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑ 

Διεύθυνση: ΤΖΑΒΕΛΛΑ 4 & ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ  41222 
Τηλέφωνο: 2410537489/ 90 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗ 

Διεύθυνση: Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ & ΑΚΡΙΤΑ (ΓΩΝΙΑ), ΞΑΝΘΗ  67100 
Τηλέφωνο: 2541064448, 2541084385 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑ 

Διεύθυνση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 20, ΠΑΤΡΑ  26221 (6ος όροφος) 
Τηλέφωνο: 2610624755 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 

Διεύθυνση: 2ο ΧΙΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑ  48100 
Τηλέφωνο: 2682026969 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΔΟΣ 

Διεύθυνση: Γ. ΜΑΥΡΟΥ 7, ΡΟΔΟΣ  85100 
Τηλέφωνο: 2241070408   

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗ 

Διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 8, ΤΡΙΠΟΛΗ  22132 
Τηλέφωνο: 2710226146 


