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1. Εισαγωγή 

Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική 
Μακεδονία» και του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της πράξης : 
«Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων αιτούντων άσυλο στην τοπική κοινωνική ζωή και την 
απασχόληση» (MIS 5064838). 

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση προγραμμάτων εκμάθησης ελληνικής και αγγλικής  
γλώσσας, τα οποία θα οδηγήσουν σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων, για  άτομα 
πρόσφυγες αιτούντες άσυλο της περιοχής παρέμβασης Ν. Πιερίας . 

Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος ΤΑΠΤΟΚ/ ΠΑΑ / ΕΠΑΛΘ  Ν. Πιερίας 
περιλαμβάνει όλες τις Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες του νομού Πιερίας,  εξαιρούμενης της Δ.Κ. 
Κατερίνης (εντός σχεδίου περιοχή). 

Στα πλαίσια της πράξης «Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων αιτούντων άσυλο στην τοπική 
κοινωνική ζωή και την απασχόληση» θα υλοποιηθεί το έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση 
γλωσσομάθειας ατόμων αιτούντων άσυλο», στο οποίο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες 
δράσεις: 

1. Προγράμματα Κατάρτισης/εκμάθησης της ελληνικής  και αγγλικής γλώσσας τρία (3), στα 
οποία θα συμμετέχουν συνολικά 60  άτομα,  σε τμήματα των 20  ατόμων το κάθε  ένα, 
διάρκειας 139 ωρών (79 ώρες ελληνικών και 60 ώρες αγγλικών). Η συνολική εκτιμώμενη 
διάρκεια των τριών (3) σεμιναρίων είναι 417 ώρες  

2. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 
του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες 
γλωσσικές δεξιότητες, ώστε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις ελληνομάθειας επιπέδου 
αντίστοιχου της ελληνικής γλώσσας καθώς και εξετάσεις Α2 ή Β1 αγγλικής γλώσσας. 

Η παρούσα Πρόσκληση απευθύνεται σε 60 ωφελούμενους. 

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο 
ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα), συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών 
εισφορών και λοιπών κρατήσεων, βάσει των όρων που αναφέρονται στην Ενότητα 4 της 
παρούσας. 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) 
και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

 

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι άτομα αιτούντες άσυλο δυνητικά 

ωφελούμενοι της Πράξης, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στην 

Πράξη. 
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2. Θεσμικό Πλαίσιο 
1. Ο Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την με αριθμό C(2018) 8828 final/12.12.2018 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την τροποποίηση της Εκτελεστικής Απόφασης C(2014) 10167 
final/18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Κεντρικής Μακεδονίας» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 
2014GR16M2OP002). 

3. Τον Καν. 1303/2013 (L347/20-12-2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 17ης Δεκ. 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1083/2006, 

4. Τον Καν. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκ. 
2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1081/2006 του Συμβουλίου, όπως ισχύει 

5. Τον Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/10.04.1997) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει και 

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

7. Τη με Α.Π. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης και 
αντικατάστασης της 81986/EYΘY712/31-07-2015 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» (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016), όπως τροποποιήθηκε με τη με Α.Π. 
55944/ΕΥΘΥ/421/24.05.2018 (ΦΕΚ Β'/3521/07.06.2018) όμοια απόφαση. 

8. Την αρ. 79732/27-07-2020 εγκύκλιο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) με θέμα: Πλαίσιο 
ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΣΕΚ). 

9. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΥΑ 32677/ΕΥΘΥ 332/23.03.2015 (ΦΕΚ 716/Β/24.04.2015) 

με την οποία συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 
Κεντρικής Μακεδονίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

10. Την υπ' αριθ. 7281/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά 
με την επικύρωση του αποτελέσματος των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, για την 
ανάδειξη των περιφερειακών αρχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας , 
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11. Την υπ.αρ.πρ. 6346/21-12-2017 Απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού σχεδίου με τίτλο 
"ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΑΠΤΟΚ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ" της ΟΤΔ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., 
για την Πιερία, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. 

12. Την με αρ. πρωτ. 6071 (ΦΕΚ 4000/Β΄/4-11-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία 
ανατίθενται/εκχωρούνται στην ΟΤΔ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. αρμοδιότητες 
Ενδιάμεσου Φορέα. 

13. Την με αρ. πρωτ. 4270/4-8-2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Βελτίωση της πρόσβασης 
ατόμων αιτούντων άσυλο στην τοπική κοινωνική ζωή και την απασχόληση» και Κωδ. ΟΠΣ 
5064838 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα» Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». 

14. Την υπ' αρ. πρ. 408/ 05-07-2021 επιστολή του Ε.Φ. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α με 
θέμα: «Έγκριση Σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων 
Ωφελούμενων» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση 
γλωσσομάθειας ατόμων αιτούντων άσυλο» της πράξης «Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων 
αιτούντων άσυλο στην τοπική κοινωνική ζωή και την απασχόληση» (ΚΩΔ. MIS 5064838) 

15. Την υπ. αρ. 344/08-07-2021 Απόφαση ΔΣ της ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α με θέμα: 
«Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Ωφελούμενων» στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Υποέργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση γλωσσομάθειας ατόμων 
αιτούντων άσυλο» της πράξης «Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων αιτούντων άσυλο στην 
τοπική κοινωνική ζωή και την απασχόληση» (ΚΩΔ. MIS 5064838) 

3. Συνοπτική Περιγραφή Δράσεων 

3.1. Αντικείμενο του έργου 
 
Το έργο  «Κατάρτιση και πιστοποίηση γλωσσομάθειας ατόμων αιτούντων άσυλο» στο πλαίσιο 
της Πράξης «Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων αιτούντων άσυλο στην τοπική κοινωνική ζωή και 
την απασχόληση»  περιλαμβάνει: 

1. Υλοποίηση τριών (3) προγραμμάτων κατάρτισης/εκμάθησης ελληνικής και αγγλικής  
γλώσσας, εξήντα (60) ωφελούμενων,  διάρκειας 139 ωρών (79 ώρες ελληνικών και 60 ώρες 
αγγλικών)  

2. Πιστοποίηση γλωσσομάθειας, ελληνικής και αγγλικής  γλώσσας.  

Η παρούσα Πρόσκληση απευθύνεται σε 60 ωφελούμενους. 

Ωφελούμενοι των ανωτέρω  δράσεων  είναι  άτομα αιτούντα άσυλο, που κατοικούν στην 
περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ/ ΠΑΑ /ΕΚΤ που περιλαμβάνει όλες τις Δημοτικές/Τοπικές  
Κοινότητες του νομού Πιερίας,  εξαιρούμενης της  Δ.Κ. Κατερίνης (εντός σχεδίου περιοχή).  

Οι ωφελούμενοι που έχουν παρακολουθήσει τα τρία (3) προγράμματα κατάρτισης θα 
συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης και αναγνώρισης των αποκτηθέντων γνώσεων, από 
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης γλωσσομάθειας. 

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη σε πρόσφυγες αιτούντες  άσυλο, που 
διαμένουν στη περιοχή εφαρμογής του προγράμματος CLLD - LEADER, προκειμένου  τα άτομα 
να ξεπεράσουν τα διαγνωσμένα γλωσσικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν και να ενισχύσουν τις 
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δεξιότητές τους. Επιπλέον, επιδιώκεται η διευκόλυνσή τους στην  πρόσβαση σε τοπική αγορά 
εργασίας. 

 

3.2. Μητρώο Ωφελούμενων 

Οι δυνητικά ωφελούμενοι θα συμπληρώσουν και θα αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου αίτηση συμμετοχής, για την υλοποίηση της Πράξης, και συγκεκριμένα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: pieriki@otenet.gr. 

Στη συνέχεια θα υποβάλλουν τα απαιτούμενα από την πρόσκληση δικαιολογητικά σε φυσικό 
φάκελο εντός  προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 

Κατόπιν ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών και κατάρτισης του οριστικού πίνακα 
ωφελουμένων, οι επιλεγέντες εγγράφονται στο Μητρώο Ωφελουμένων. 

 

3.3. Περιεχόμενο Ενεργειών της Δράσεων 

3.3.1 Κατάρτιση 

Αφορά την κατάρτιση ατόμων αιτούντων άσυλο  σε 3 προγράμματα γλωσσομάθειας των 20 

ατόμων,  διάρκειας 139 ώρες έκαστο.  

Ειδικότερα: 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΘΕΩΡΙΑ) 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ 

ΩΡΕΣ 

Ελληνικά 

1 Κατανόηση προφορικού Λόγου 21 

2 Κατανόηση γραπτού Λόγου 18 

3 Παραγωγή προφορικού Λόγου 21 

4 Παραγωγή γραπτού Λόγου 19 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 79 

 Αγγλικά  

5 Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση 10 

6 Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή διάδραση 10 

7 Γραπτή διαμεσολάβηση 10 

8 Κατανόηση προφορικού λόγου 10 

9 Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διάδραση 10 

10 Προφορική διαμεσολάβηση 10 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 60 

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 139 
 

mailto:pieriki@otenet.gr
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A. Ελληνικά. 

Αναλυτικά οι ενότητες: 

1. Κατανόηση προφορικού λόγου 

Ο ωφελούμενος μπορεί να παρακολουθεί και να κατανοεί: 

 εκτεταμένο προφορικό λόγο 

 διαλέξεις 

 σύνθετα επιχειρήματα εφόσον το θέμα είναι σχετικά οικείο 

 ειδησεογραφικές εκπομπές 

 ενημερωτικές εκπομπές της τηλεόρασης 

 συζητήσεις μεταξύ τεσσάρων τουλάχιστον φυσικών ομιλητών 

 κείμενα που παράγονται ακόμη και σε θορυβώδες περιβάλλον σε κανονικό ρυθμό 
ομιλίας και με στοιχεία προφοράς τοπικής ή κοινής διαλέκτου 

 φωνητικά άγνωστες λέξεις 

 πληροφορίες από τον τόνο της φωνής, την έμφαση κτλ. 

2. Κατανόηση γραπτού λόγου 

Ο ωφελούμενος μπορεί να 

 κατανοεί κείμενα που περιέχουν σαφή νοηματική και γλωσσική δομή 

 εντοπίζει την ουσία από τις λεπτομέρειες των κειμένων 

 αναγνωρίζει την πρόθεση και το σκοπό αποσπασμάτων από: 

− αναφορές 

− εφημερίδες 

− περιοδικά 

− κανονισμούς 

− επίσημα γράμματα 

 χρησιμοποιεί στρατηγικές κατανόησης όπως: 

− να διακρίνει το κύριο θέμα από τα σχόλια 

− να αντλεί πληροφορίες από τίτλους, εικονογράφηση κ.α. 

− να διακρίνει και να κατανοεί το νόημα από τα συμφραζόμενα, ανεξάρτητα αν υπάρχουν 
άγνωστες λέξεις ή εκφράσεις. 

3. Παραγωγή προφορικού λόγου 

Ο ωφελούμενος μπορεί να 

• συνομιλεί με σχετική ευχέρεια και ακρίβεια για ένα φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με 
τα ενδιαφέροντά μου 

•    παράγει συνεχή λόγο μικρής έκτασης υποστηρίζοντας την άποψή του με επιχειρήματα 

•    εκφράζει με ακρίβεια τις προσωπικές του ιδέες, ανάγκες και προθέσεις του 

• χρησιμοποιεί διάφορες στρατηγικές προκειμένου να ανταποκριθεί σε καταστάσεις που 
υπερβαίνουν τις δικές του γλωσσικές ή μη γλωσσικές ικανότητες 
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•    εξασφαλίζει τη συνεργασία των συνομιλητών του για να βοηθηθεί η επικοινωνία 

•    επιτελεί με άνεση γλωσσικές λειτουργίες 

•    χρησιμοποιεί διευρυμένο λεξιλόγιο 

•    χρησιμοποιεί πλουσιότερες γλωσσικές δομές 

4. Παραγωγή γραπτού λόγου 

Ο ωφελούμενος μπορεί να γράφει: 

• σαφή, λεπτομερή περιγραφικά και αφηγηματικά κείμενα για θέματα που έχουν σχέση με 
καθημερινές εμπειρίες του 

•    δοκίμια 

• αναφορές, παραθέτοντας πληροφορίες ή δίνοντας επιχειρήματα με λογική δομή και συνοχή για 
να υποστηρίζω ή να αντικρούσω μια συγκεκριμένη άποψη 

•    επιστολές τονίζοντας την προσωπική σημασία γεγονότων και εμπειριών. 

 
 
Β. Αγγλικά  

Αναλυτικά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο: 

Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση 

01. Να κατανοούν το περιεχόμενο ενός σύντομου κειμένου (π.χ. επιστολής, ανακοίνωσης, 

αγγελίας, καταλόγου, προσωπικού ιστολογίου (blog) κ.λπ.), το οποίο αναφέρεται σε συνθήκες 

καθημερινής ρουτίνας και μπορεί να συνοδεύεται από εικόνες, πίνακες ή απλά διαγράμματα 

02. Να εντοπίζουν σε σύντομο πληροφοριακό κείμενο (π.χ. διαφήμιση, ωρολόγιο 

πρόγραμμα, πίνακα δρομολογίων, κανονισμό ασφαλείας, κ.λπ.) εύκολα προβλέψιμες 

πληροφορίες (πιθανά σε μορφή λίστας) σχετικές με τον τόπο, τον χρόνο ή την ποσότητα. 

 03.      Να αναγνωρίζουν το είδος ενός κειμένου (ότι πρόκειται π.χ. για προσωπική επιστολή, 

σημείωμα, ωρολόγιο πρόγραμμα, αγγελία, ανακοίνωση σε δημόσιο χώρο, κ.λπ.) και στοιχεία του 

περιβάλλοντος χρήσης του, τον συντάκτη, τον αποδέκτη, τον επικοινωνιακό σκοπό που 

εξυπηρετεί.  

04. Να συνάγουν τη στάση του συντάκτη ενός κειμένου ερμηνεύοντας απλά γλωσσικά 

στοιχεία, π.χ. τη χρήση των επιθέτων.  

05. Να έχουν βασική επίγνωση του αντωνυμικού συστήματος και του κλιτικού 

παραδείγματος πολύ συχνών ρημάτων.  

06.      Να έχουν βασική επίγνωση των μορφολογικών χαρακτηριστικών ουσιαστικών και 

επιθέτων (γένος, πτώση, αριθμός) και της γραμματικής συμφωνίας σε απλές ονοματικές φράσεις.  

07.      Να κατανοούν την συνοπτική περιγραφή ενός βίντεο που εμφανίζεται στο διαδίκτυο.  

08.      Να κατανοούν το αποτέλεσμα μιας απλής αναζήτησης σε μηχανή αναζήτησης στο 

διαδίκτυο. 
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Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή διάδραση    

09. Να δίνουν ή να ζητούν πληροφορίες σχετικά με οικείο θέμα (π.χ. το περιεχόμενο ενός 

βιβλίου, μιας ταινίας, κ.λπ.) και να διατυπώνουν ή να ζητούν γνώμη (π.χ. είναι ένα ενδιαφέρον 

βιβλίο/μια πολύ αστεία ταινία), χωρίς ωστόσο αναλυτική εξήγηση ή αιτιολόγηση.  

10. Να παρουσιάζουν σε ορισμένη επικοινωνιακή περίσταση και σε ορισμένους 

αποδέκτες ιδέες ή προτάσεις για την επίλυση ενός απλού προβλήματος ή να εκφράζουν 

παράπονα ή δυσαρέσκεια σχετικά με την ύπαρξη συγκεκριμένου προβλήματος.  

11. Να γράφουν σύντομα βιογραφικά σημειώματα ή σύντομες βιογραφίες για πραγματικά ή 

φανταστικά πρόσωπα.  

12.      Να αφηγούνται μια σύντομη ιστορία χρησιμοποιώντας σωστά τους χρόνους των 

ρημάτων για να δηλώσουν τη χρονική ακολουθία των γεγονότων. 

 13. Να αποδίδουν το γενικό νόημα ενός ή περισσοτέρων σύντομων κειμένων ή να 

συνοψίζουν τα κύρια σημεία του/τους, αξιοποιώντας γλωσσικά στοιχεία (λεξικά και 

γραμματικά) που χρησιμοποιούνται σε αυτό/αυτά. 

Γραπτή διαμεσολάβηση 

14. Με ερέθισμα ένα σύντομο, απλό γραπτό κείμενο στα ελληνικά, να απαντούν στην ξένη 

γλώσσα σε ερωτήματα που αφορούν στο γενικό ή τα επιμέρους νοήματά του. 

15. Να διαβάζουν ένα απλό κείμενο στα ελληνικά και να απαντούν γραπτά στην ξένη 

γλώσσα σε ερωτήματα σχετικά με το επικοινωνιακό του περιβάλλον (προέλευση, σκοπό, 

αποδέκτη, κ.λπ.). 

16. Να χρησιμοποιούν κείμενα στα ελληνικά (π.χ. κατάλογο εστιατορίου, αφίσα βιβλίου, 

κ.λπ.) που αφορούν σε περιστάσεις της καθημερινής ζωής για να παραγάγουν ένα αντίστοιχο 

γραπτό κείμενο στην ξένη γλώσσα με διαφορετικές πληροφορίες. 

17.      Να δίνουν στην ξένη γλώσσα περιφραστικούς ορισμούς εννοιών που τους δίνονται στα 

ελληνικά. 

Κατανόηση προφορικού λόγου 

18. Να κατανοούν το βασικό νόημα σύντομων πληροφοριακών ή περιγραφικών κειμένων 

(αγγελιών, ανακοινώσεων,  καθαρά  ηχογραφημένων  τηλεφωνικών  μηνυμάτων)  που  αφορούν  

σε δραστηριότητες  καθημερινής  ρουτίνας,  σε  ζητήματα  προσωπικά  ή οικογενειακά,  ή σε  

πλευρές του άμεσου περιβάλλοντος του ομιλητή (π.χ. τοπική γεωγραφία, αγορές, χόμπι, κ.λπ.). 

19. Να κατανοούν τα βασικά σημεία αποσπασμάτων από τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά 

προγράμματα σχετικά με θέματα της επικαιρότητας, εφόσον ο λόγος είναι απλός και καθαρός. 

20. Να  απαντούν  σε  απλά  ερωτήματα  σχετικά  με  το  μήνυμα  που  διατυπώνει  ένα  

βίντεο  (που παρακολουθούν π.χ. στο διαδίκτυο). 

21. Να κατανοούν απλές οδηγίες κατασκευής αντικειμένων ή οδηγίες χρήσης οικιακών 

συσκευών ή οδηγίες κατευθύνσεων (π.χ. πώς να πάει κανείς από το σημείο Χ στο Υ). 
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22.      Να συνάγουν τη στάση του ομιλητή βάσει απλών γλωσσικών καθώς και εξωγλωσσικών 

στοιχείων, όπως του επιτονισµού. 

23. Να αναγνωρίζουν το είδος ενός κειμένου και επιμέρους στοιχεία του περιβάλλοντος 

χρήσης του, τον συντάκτη, τον αποδέκτη, τον επικοινωνιακό σκοπό που εξυπηρετεί. 

Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διάδραση 

24. Να ανταλλάσσουν πληροφορίες ή απόψεις με τους συνομιλητές τους αναφορικά με 

δραστηριότητες καθημερινής ρουτίνας (ταξίδια, φαγητό, ψώνια, διασκέδαση, μέσα μεταφοράς, 

τηλεόραση, σχολείο κ.λπ.) σε σύντομες και προβλέψιμες κοινωνικές συνδιαλλαγές.  

25. Να περιγράφουν καθημερινές τους συνήθειες (πού συχνάζουν, τι αγοράζουν στο 

σούπερ μάρκετ, κ.λπ.), οικείους ανθρώπους ή και άγνωστα πρόσωπα (υπαρκτά ή φανταστικά), 

χρησιμοποιώντας περιορισμένο ρεπερτόριο λέξεων και γραμματικών δομών. 

26. Να προτείνουν στον/στους συνομιλητή(/ές) τους λύσεις σχετικά με κάποιο πολύ απλό 

πρόβλημα, ακόμα και αν δεν έχουν την ευχέρεια να εμπλακούν σε εκτενή συζήτηση σχετικά με 

αυτές. 

27. Να αποδίδουν το γενικό νόημα ενός ή περισσοτέρων κειμένων αξιοποιώντας τα 

λεξικογραμματικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε αυτό/ αυτά. 

Προφορική διαμεσολάβηση 

28. Με ερέθισμα ένα απλό προφορικό κείμενο στην ελληνική, να απαντούν στην ξένη 

γλώσσα σε ερωτήματα που αφορούν στο γενικό ή τα επιμέρους νοήματά του. 

29. Να ακούν σύντομους διαλόγους ή άλλου τύπου προφορικά κείμενα στην ελληνική και να 

απαντούν στην ξένη γλώσσα σε ερωτήματα που αφορούν στο επικοινωνιακό τους πλαίσιο (π.χ. 

ποιος είναι ο ομιλητής και ποιος ο ακροατής, ο τόπος και ο χρόνος της συνομιλίας ή ομιλίας, κ.λπ.). 

30.      Να εξηγούν στην ξένη γλώσσα ελληνικές λέξεις ή (εκ)φράσεις όπως αυτές 

χρησιμοποιούνται σε ελληνόγλωσσο κείμενο. 

31.      Να δίνουν στην ξένη γλώσσα περιφραστικούς ορισμούς εννοιών που τους δίνονται στα 

ελληνικά. 

 
Όροι υλοποίησης 

Ενδεικτικά οι σημαντικότεροι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης έχουν ως εξής: 

1.Η κατάρτιση πραγματοποιείται σε Τμήματα καταρτιζόμενων  σύμφωνα με όσα έχουν 

προσδιοριστεί παραπάνω. 

2. Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης υποχρεωτικά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τις έξι (6) ώρες. Η καταληκτική ώρα κατάρτισης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 22:00 
(συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων).   

3. Κατά την υλοποίηση της κατάρτισης, εφόσον υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες ημερησίως, θα 

χορηγούνται εδέσματα/χυμοί/καφέδες στους καταρτιζόμενους. Το κόστος αυτό καλύπτεται 

αποκλειστικά από τον Ανάδοχο.  
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4. Δεν επιτρέπεται κατάρτιση τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες (συμπεριλαμβανομένων και 
των τοπικών) αργίες.   

5.Το τμήμα κατάρτισης δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνέχεια. Μπορεί να διακόπτεται στης 
κατά τις επίσημες αργίες του έτους ή/και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές 
κλπ.), με απαραίτητη ενημέρωση μέσω της Αναθέτουσας Αρχής.   

6.Κατά την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης της παρούσας, ο πάροχος κατάρτισης 
χορηγεί υποχρεωτικά στους καταρτιζόμενους:   

Α. Το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό, που καλύπτει τις εκπαιδευτικός ενότητες της 
κατάρτισης. Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να πληροί τα κάτωθι κριτήρια:   

• συνάφεια με τις εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος,   

• καταλληλότητα του ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των ωφελουμένων.   

Σύμφωνα με τις θεματικές ενότητες, παρέχεται από τον εκάστοτε φορέα πιστοποίησης το 
κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο στη συνέχεια αναπαράγεται και διατίθεται από τον 
πάροχο στους ωφελούμενους.   

Σε περίπτωση ωφελούμενου με αναπηρία, ο πάροχος κατάρτισης θα πρέπει να μεριμνήσει 
ώστε το εκπαιδευτικό υλικό να προσφέρεται και σε προσβάσιμες μορφές. 

B. Εδέσματα και αναψυκτικά/χυμούς/καφέδες/ ανά ημέρα /ανά καταρτιζόμενο   

Γ. Τα έξοδα μετακίνησης από και προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους 

7.Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης ενός προγράμματος νοείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας πιστοποίησης. 

8. Κάθε καταρτιζόμενος 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 20% ισχύει για τους 

καταρτιζόμενους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν 

αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες 

και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας.  

Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεσολαβήσει και να βοηθήσει τον 

καταρτιζόμενο να καλύψει τη διδακτική ύλη, για να μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα 

τη συνέχεια του προγράμματος. Καταρτιζόμενοι 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. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι καταρτιζόμενοι που συμμετέχουν στο Τμήμα 

κατάρτισης και συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση καταρτιζόμενων  δεν προσέλθουν κατά 

το χρονικό διάστημα του επιτρεπόμενου ορίου απουσιών υλοποίησης της κατάρτισης μπορούν 

να αντικατασταθούν από τους επιλαχόντες κατά σειρά προτεραιότητας. 
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10. Η επιτυχής παρακολούθηση ενός προγράμματος κατάρτισης εκ μέρους των 

καταρτιζομένων αποτελεί σωρευτικά συνάρτηση:  

 της ημερήσιας παρουσίας τους ή διαδικτυακής συμμετοχής τους σε αυτό. Το επιτρεπτό 
όριο απουσιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 10% της συνολικής διάρκειας του 
προγράμματος, με την εξαίρεση των ωφελουμένων ειδικών ομάδων, για τους οποίους το όριο 
αυτό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 20%.  
 της συμμετοχής τους σε εξετάσεις πιστοποίησης. 

11. Όλοι οι ωφελούμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις στα πλαίσια αντιμετώπισης του COVID-19. 
 
Κατά την έναρξη της συμμετοχής του στη δράση, ο ωφελούμενος υποχρεούται να 
συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια για τη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων που αφορούν σε 
προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων, για την περαιτέρω επεξεργασία 
τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της παρακολούθησης 
της δράσης μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των προβλεπόμενων ερευνών και 
αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου και τα προβλεπόμενα στο Ν.2472/1997. 

Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω των ανωτέρω επιτρεπτών ορίων 

απουσιών δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους χορηγείται βεβαίωση 

παρακολούθησης του προγράμματος. 

Στην περίπτωση που ωφελούμενος υπερβεί το ως άνω επιτρεπόμενο όριο απουσιών ή δεν 

συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης χάνει το δικαίωμα του εκπαιδευτικού επιδόματος. 
 

3.3.2. Πιστοποίηση απόκτησης  γνώσεων 
Οι ωφελούμενοι που έχουν παρακολουθήσει τα τρία (3) Προγράμματα Κατάρτισης θα 
συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης και αναγνώρισης των αποκτηθέντων γνώσεων και 
δεξιοτήτων, από τους φορείς πιστοποίησης γλωσσομάθειας. 

Ο Ανάδοχος, για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας, θα συνεργαστεί με νόμιμα 
διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης ή Φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.100/94 (ΦΕΚ Α’ 78), 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α’ 
118) και είναι ο κατ’ αποκλειστικότητα επίσημος φορέας του ελληνικού κράτους για τη 
χορήγηση των Κρατικών Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας [αρ. 1 της Υ.Α. Β7/255/98 (ΦΕΚ Β΄ 
530)].  

Για την πιστοποίηση ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να υπογράψει σύμβαση με Φορέα.   

Ο πάροχος κατάρτισης έχει την σαφή υποχρέωση καταρχήν να μεριμνήσει για τη πληροφόρηση 
και την συμμετοχή των ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης για το σύνολο των 
ωφελουμένων που θα ολοκληρώσουν την παρακολούθηση της κατάρτισης.  

Η υπηρεσία πιστοποίησης γνώσεων γλωσσομάθειας περιλαμβάνει τους εξής όρους και 
προϋποθέσεις:  
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 Το σύνολο των ωφελούμενων υποχρεωτικά πρέπει να συμμετάσχει στις εξετάσεις ή 
επανεξετάσεις πιστοποίησης που θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης 
των προγραμμάτων.  

 Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις ή επανεξετάσεις 
πιστοποίησης χορηγείται πιστοποιητικό από τον Φορέα Πιστοποίησης (ΦΠ) ο οποίος 
συνεργάζεται με τον ανάδοχο ο οποίος υλοποιεί την κατάρτιση.  

 Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελούμενου, χορηγείται από τον ΦΠ βεβαίωση 
συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία θα φέρει το όνομα του ωφελούμενου και 
τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, στις οποίες συμμετείχε.  

4. Αξία εκπαιδευτικού επιδόματος 
Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης λαμβάνουν εκπαιδευτικό 
επίδομα, το οποίο καταβάλλεται από την Αναθέτουσα Αρχή (ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Α.Ε. 
Ο.Τ.Α.) με τη λήξη των ενεργειών του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, 
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων, με την 
προϋπόθεση πως έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία 
πιστοποίησης.  

Σημειώνεται ότι πιθανές απουσίες έως του ποσοστού 10 % των ωρών κατάρτισης, θα 
επιφέρουν ανάλογη μείωση του εκπαιδευτικού επιδόματος. 

Η πιστοποίηση πιθανών απουσιών πραγματοποιείται μέσω των ημερησίων δελτίων 
παρακολούθησης προγράμματος.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην αναθέτουσα 
αρχή, με τη λήξη κάθε προγράμματος, κατάσταση με τις  πραγματοποιθείσες ώρες κατάρτισης 
για κάθε εκπαιδευόμενο. 

Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος, που βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή /Δικαιούχο 
πραγματοποιείται βάσει Βεβαίωσης, που χορηγείται από τον Ανάδοχο ότι ο καταρτιζόμενος 
πληροί την προϋπόθεση που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο και μετά την πιστοποίηση 
του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης, στο οποίο 
συμμετείχε ο παραπάνω. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση - Κριτήρια Αποκλεισμού (on / 

off) 
 
Δυνητικά ωφελούμενοι είναι άτομα αιτούντες άσυλο που διαμένουν σε δομές και κατοικίες 
στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος CLLD – LEADER στο Νομό Πιερίας. 

Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος ΤΑΠΤΟΚ/ ΠΑΑ / ΕΠΑΛΘ  Ν. Πιερίας 
περιλαμβάνει όλες τις Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες του νομού Πιερίας,  εξαιρούμενης της Δ.Κ. 
Κατερίνης (εντός σχεδίου περιοχή) όπως εγκρίθηκε με την Αρ. Πρωτ. 3206/2016 ΦΕΚ 
4111/Β΄/2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Ως κριτήρια αποκλεισμού περιγράφονται τα κριτήρια που ο υποψήφιος ωφελούμενος πρέπει 
να πληροί και να είναι σε θέση να αποδείξει, με έναν από τους ενδεδειγμένους τρόπους όπως 
προκύπτει από τα δικαιολογητικά που ζητούνται, την πληρότητά τους.  
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Συγκεκριμένα, για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη 

στη διαδικασία αξιολόγησης - μοριοδότησης θα πρέπει να είναι: 

 Άτομο που έχει αιτηθεί άσυλο,  

 Κάτοικος της περιοχής παρέμβασης  ΤΑΠΤΟΚ/ ΠΑΑ /ΕΚΤ που  περιλαμβάνει όλες τις 

Δημοτικές/Τοπικές  Κοινότητες του νομού,  εξαιρούμενης της  Δ.Κ.  Κατερίνης (εντός 

σχεδίου περιοχή). 

Επιπλέον, θα πρέπει: 

 να μην έχει τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα και  

 να μην συμμετέχει παράλληλα σε άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα (κατάρτισης, 

απασχόλησης, κλπ.) 

6. Μοριοδότηση Κριτηρίων επιλογής και Διευκρινήσεις επί των 

κριτηρίων 
Στον πίνακα παρακάτω παρατίθεται η καταγραφή των κριτηρίων επιλογής που 
βαθμολογούνται βάσει των στοιχείων που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι στην αίτησή τους 
αρχικά, καθώς και η βαθμολογία που λαμβάνει το κάθε κριτήριο. 

Αναλυτικότερα τα κριτήρια επιλογής θα αφορούν: 

• Στο εκπαιδευτικό επίπεδο 

• Στη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 

• Στη γνώση ξένων γλωσσών 

Η μέγιστη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 50 μόρια. 
 

Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν 
συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο 
κατά τη σειρά κριτήριο που τίθενται στον Πίνακα 6.1, και ούτω καθ' εξής. Αν υπάρχει 
ισοβαθμία σε όλα τα κριτήρια, τότε προηγούνται οι υποψήφιοι που υπέβαλαν νωρίτερα την 
αίτηση υπαγωγής στο μητρώο ωφελουμένων. 

Η ανάλυση και ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου, παρατίθενται 
παρακάτω. 
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Πίνακας 6.1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

 Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΑ 
 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

  
  (ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30) 

 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 0 

 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 10 

 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 20 

  ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΜΕΤΑ-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 30 

2  ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
  

  (ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 10) 

 
ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 0 

  ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 10 

 3 ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
  

  (ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 10) 

 
ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 0 

  ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 10 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ   

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

1 ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ   

2 
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

  

 

Διευκρίνηση Κριτηρίου 1 : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Υποβάλλεται αντίγραφο των αντιστοίχων τίτλων σπουδών (Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ, μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κλπ). 

Διευκρίνηση Κριτηρίου 2 : ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

Υποβάλλεται αντίγραφο πιστοποιήσεων γνώσεων ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχουν) αρκεί η 
Πιστοποίηση από αρμόδιο φορέα σε επίπεδο Β1 τουλάχιστον. 

Διευκρίνηση Κριτηρίου 3 : ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Υποβάλλεται πιστοποιητικό γνώσεων χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από 
Πιστοποιημένους Φορείς ή Ιδρύματα (εφόσον υπάρχει). 
Σημειώνεται ότι για την βαθμολογία του συγκεκριμένου κριτηρίου με 10 μόρια, αρκεί και μόνο 
η γνώση Η/Υ σε ένα μόνο θεματικό αντικείμενο (χρήση Η/Υ ή επεξεργασία κειμενογράφου ή 
φύλλων εργασίας, κτλ). 

7. Διαδικασία επιλογής ωφελούμενων 
Το Μητρώο Ωφελούμενων τηρείται από την ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σε αυτό 
καταγράφονται όλοι οι αιτούντες, μετά την αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεών τους, 
με την ένδειξη "επιτυχών" ή "απορριφθείς". Απορριφθείσα θεωρείται μια υποψηφιότητα 
εφόσον δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης ή οι αιτούντες δεν 
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προσκόμισαν εγκαίρως τα ζητούμενα από την Πρόσκληση δικαιολογητικά. Οι δυνητικά 
δικαιούχοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη μοριοδότησή  τους. 

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 ανάρτηση του Μητρώου Ωφελουμένων στην ιστοσελίδα της ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 
Ο.Τ.Α., θα έχει αναφορά στον ΚΑΥΑΣ των ωφελούμενων. 

Η ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων πραγματοποιείται ως εξής: 

I. Συμπλήρωση, και αποστολή της αίτησης στο e-mail της εταιρείας pieriki@otenet.gr. Η 
φόρμα της αίτησης (Παράρτημα 1), βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pieriki-
anaptixiaki.gr. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μόνο αίτηση από την 
Δευτέρα  02/08/2021 έως την Τετάρτη 11/08/2021 και ώρα 14:00. Μετά την ολοκλήρωση της 
ηλεκτρονικής παραλαβής των αιτήσεων, θα αποσταλεί από την ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 
Ο.Τ.Α. στο e-mail του κάθε ενδιαφερόμενου, ο μοναδικός αριθμός ΚΑΥΑΣ της αίτησή του. 

II. Μετά την λήξη της προθεσμίας αποστολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 
να υποβάλουν στην ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 16ης Οκτωβρίου 17Β (2ος όροφος), Τ.Κ. 
60100 Κατερίνη, 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 
Πέμπτη  12/08/2021   έως Τετάρτη 18/08/2021 και ώρα 14:00. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των 
δικαιολογητικών  καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη. 

III. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, αριθμημένα με την 
παρακάτω σειρά, είναι  

1. Αίτηση Συμμετοχής, η οποία υποβλήθηκε με e-mail (υπογεγραμμένη και με συμπληρωμένο 
τον αριθμό ΚΑΥΑΣ, τον οποίο θα λάβετε με e-mail από την ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.) 

2. Αντίγραφο Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία (Δ.Α.Δ.Π.). 

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το οικείο Πρόγραμμα /Δομή φιλοξενίας ή απόδειξη 

λογαριασμού ΔΕΚΟ ή κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο που μπορεί να προσκομίσει ο 

ενδιαφερόμενος και να αποδεικνύει ότι είναι μόνιμος κάτοικος του Νομού Πιερίας (εκτός της 

Δ.Κ.  Κατερίνης, εντός σχεδίου περιοχή). 

4. Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στην ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ) ότι : 1. Τα 

προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. 2. Δεν είμαι μαθητής, 

σπουδαστής ή φοιτητής 3. Δεν συμμετέχω σήμερα, και δεν θα συμμετέχω κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, σε καμία άλλη δράση Κατάρτισης και 

Πιστοποίησης  

5. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ, κλπ) ( εφόσον υπάρχουν ) 

6.Βεβαιώσεις/Πιστοποιήσεις γνώσεων χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από 
Πιστοποιημένους Φορείς ( εφόσον υπάρχουν ) 

7. Πιστοποιήσεις γνώσεων ξένης γλώσσας από αρμόδιο φορέα σε επίπεδο Β1 τουλάχιστον 
(εφόσον υπάρχουν ) 

mailto:pieriki@otenet.gr
http://www.pieriki-anaptixiaki.gr/
http://www.pieriki-anaptixiaki.gr/
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Η διαδικασία δημιουργίας μητρώου ωφελουμένων και συγκρότησης τμημάτων, ακολουθεί 
την παρακάτω σειρά που αποτελείται από διαδικασίες σταδίων: 

Στάδιο Α : Παραλαβή των αιτήσεων που αποστέλλονται με e-mail  

Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τον μοναδικό αριθμό 

ΚΑΥΑΣ της αίτησής τους, και κατάρτιση ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία όλων των 

υποβληθέντων Αιτήσεων. 

Στάδιο Β : Συλλογή - Έλεγχος Δικαιολογητικών  
Κατά το συγκεκριμένο στάδιο πραγματοποιείται ο έλεγχος των δικαιολογητικών που θα 
συγκεντρωθούν. Επίσης προβλέπεται η επίλυση διευκρινήσεων και τυχόν ζητημάτων που θα 
προκύψουν (όπως επανάληψη αποστολής δικαιολογητικού σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
πρόβλημα στην ανάγνωση του, κ.α.) 

Διευκρινίζεται ότι όσοι δεν προσκομίσουν δικαιολογητικά στο διάστημα που έχει οριστεί 
προηγούμενα, αυτομάτως απορρίπτονται. 

Στάδιο Γ : Επεξεργασία - Αξιολόγηση - Προσωρινός Πίνακας 
Κατά το στάδιο αυτό, γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων των αιτήσεων με σκοπό να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης, βαθμολόγησης, καθώς και κατάρτισης του 
προσωρινού πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων. Αναλυτικά : 

1. Επεξεργασία και ταξινόμηση των δεδομένων. Στο στάδιο αυτό διαχωρίζονται οι αιτήσεις 
που δεν είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τα κριτήρια on/ off. 

2. Αξιολόγηση- Βαθμολόγηση των αιτήσεων που έχουν συγκεντρωθεί και ταξινομηθεί βάσει 
της μοριοδότησης των κριτηρίων επιλογής. 

3. Διαμόρφωση ενός προσωρινού πίνακα με την κατανομή κατά φθίνουσα σειρά των 
επιτυχόντων, των επιλαχόντων και των απορριφθέντων υποψήφιων ωφελουμένων, με τη 
συνολική βαθμολογία που θα προκύψει για το καθένα. Ο πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων 
θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

Στάδιο Δ : Υποβολή ενστάσεων / αντιρρήσεων 
Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της αναρτήσεως του πίνακα επιτυχόντων, 
επιλαχόντων και απορριφθέντων. Οι αντιρρήσεις κατατίθενται εγγράφως στον δικαιούχο και 
τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής χειρισμού Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει 
οριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή χειρισμού Ενστάσεων 
και Αντιρρήσεων εξετάζει πρώτον το εμπρόθεσμο και εν συνεχεία το βάσιμο των αντιρρήσεων, 
και εκδίδει απόφαση την οποία κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον αιτούντα τις 
αντιρρήσεις. Η Επιτροπή χειρισμού Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, δύναται να ζητήσει 
διευκρινίσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να 
αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η Επιτροπή χειρισμού Ενστάσεων και 
Αντιρρήσεων πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την άσκησή τους, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των 
αντιρρήσεων. 

Στάδιο Ε : Συγκρότηση τμημάτων κατάρτισης 

Κατά το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας επιλογής των ωφελουμένων, πραγματοποιείται η 

διαδικασία συγκρότησης και διαμόρφωσης τμημάτων κατάρτισης. Η διαδικασία συγκρότησης 

τμημάτων γίνεται από τον πάροχο. 
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Επιμέρους ενέργειες του σταδίου αποτελούν οι εξής: 

1. Ένταξη του ωφελούμενου σε πρόγραμμα κατάρτισης. 

2. Ενημέρωση του δικαιούχου από τον πάροχο για τους εντασσόμενους στα προγράμματα 

κατάρτισης ωφελούμενους. 

Σημειώνεται ότι, αν σε οποιοδήποτε σημείο της παραπάνω διαδικασίας, αποχωρήσει 

κάποιος ενδιαφερόμενος, γίνεται η αντικατάστασή του από τον πρώτο στη λίστα των 

επιλαχόντων. 

8. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ωφελούμενων 
Η προθεσμία αποστολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων αρχίζει την Δευτέρα  02/08/2021  
και λήγει την Τετάρτη 11/08/2021 και ώρα 14:00.  

Η προθεσμία παραλαβής από την ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. του φυσικού φακέλου/ 
δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην αίτηση αρχίζει την Πέμπτη  
12/08/2021  έως Τετάρτη 18/08/2021 και ώρα 14:00. 

 

Η  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Μαυρίδου Σοφία 
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Παράρτημα 1. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ  

στα πλαίσια της πράξης  «Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων αιτούντων άσυλο στην τοπική 

κοινωνική ζωή και την απασχόληση»  

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Κωδικός Αριθμός Υποβολής 
Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) 

 

Όνομα:  
Με λατινικούς χαρακτήρες 

 

Επώνυμο:  
Με λατινικούς χαρακτήρες 

 

Πατρώνυμο:  
Με λατινικούς χαρακτήρες 

 

Φύλο:  
Α/M για άρρενες, Θ/F για θήλεα 

 

ΑΦΜ  

ΔΟΥ  

ΑΜΚΑ / Π.Α.Α.Υ.Π.Α. 
(Προσωρινός Αριθμός 
Ασφάλισης Υγειονομικής 
Περίθαλψης)  

 

Αριθμός Δελτίου Αιτούντος 
Διεθνή Προστασία (Δ.Α.Δ.Π.) 

 

Αριθμός Διεύθυνσης Κρατικής 
Ασφάλειας (ΔΙ.Κ.Α.) 

 

Αριθμός Υπόθεσης Ασύλου  

E-mail  

Σταθερό τηλ.  

Κινητό τηλ.  

Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας  

Πόλη   

Ταχυδρομικός Κώδικας  
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ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δηλώνω ότι διαθέτω υποδομή (Η/Υ, κάμερα, 
μικρόφωνο κτλ) την οποία μπορώ να χειριστώ σε 
περίπτωση Τηλε-εκπαίδευσης. 

 Συμπληρώνεται, «ΝΑΙ» ή 
«ΟΧΙ»  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Κριτήριο Τιμή Παρατηρήσεις  
 

Εκπαιδευτικό 
Επίπεδο 
 
 

 Συμπληρώνεται «Πρωτοβάθμια»  «Δευτεροβάθμια» ή 
«Τριτοβάθμια» ή  «Μετα-δευτεροβάθμια» ή «Μετα-τριτοβάθμια» 
 

Γνώση Χειρισμού 
Η/Υ 
 

 Συμπληρώνεται «Έχω γνώση Η/Υ» ή «Δεν έχω γνώση Η/Υ» 
 

Ξένες Γλώσσες 
 

 Συμπληρώνεται «Έχω γνώση …π.χ. αγγλικής…. γλώσσας σε επίπεδο 
…π.χ. C1………» ή «Δεν έχω γνώση καμίας ξένης γλώσσας» 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

(Σημ. : Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας)  
Επίσης, ο υπογράφων/η υπογράφουσα δηλώνω με την παρούσα ότι έχω ενημερωθεί (Παράρτημα 2 της 
σχετικής πρόσκλησης),  για τη συλλογή και επεξεργασία  των παρακάτω αναφερόμενων δεδομένων μου: 

 Στοιχεία  Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία (Δ.Α.Δ.Π.), ΑΦΜ, ΔΟΥ, Π.Α.Α.Υ.Π.Α. 

 Στοιχεία  που αναγράφονται στους τίτλους σπουδών κλπ 

 Δεδομένα εικόνας: φωτογραφίες  

 Στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου  

 Καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να θεωρηθεί προσωπικό δεδομένο και 

συμπεριλαμβάνεται στα ανωτέρω (για παράδειγμα IBAN για τους επιτυχόντες). 

Τα παραπάνω στοιχεία και δεδομένα συλλέγονται προκειμένου να τεκμηριωθούν τα απαιτούμενα 
κριτήρια αξιολόγησης της συγκεκριμένης πρόσκλησης όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην εν λόγω 
πρόσκληση  και μόνο για την εκπλήρωση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων που προκύπτουν.  
Ο/Η υπογράφων/ουσα συμφωνώ και δηλώνω τη συγκατάθεσή  να διατηρούνται τα στοιχεία αυτά και 
ύστερα από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων της συγκεκριμένης πράξης, για 10 
χρόνια   

Ημερομηνία ……/……./2021 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα αναφερόμενα στην Αίτηση 

Συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση, πρέπει να 

προσκομισθούν στην  ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ από 12/08/2021 έως 18/08/2021.  
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Παράρτημα 2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Με το παρόν, η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική 

Μακεδονία» και του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-

ΕΚΤ» σας ενημερώνει ότι: για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Υποψηφίων Ωφελούμενων στην πράξη: «Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων αιτούντων άσυλο στην τοπική κοινωνική 

ζωή και την απασχόληση» (MIS 5064838) πρόκειται να συλλέξει και να τηρήσει με ασφάλεια προσωπικά σας 

δεδομένα όπως αυτά αναφέρονται στο περιεχόμενο της εν λόγω πρόσκλησης, σύμφωνα με τις απατήσεις του 

Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ. 

 
Τα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται από την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. αποκλειστικά και μόνο για την 

εκπλήρωση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων που προκύπτουν από την διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και θα τηρούνται για 10 έτη από την ημερομηνία λήψης αυτών με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων 

της φορολογικής νομοθεσίας που ενδέχεται να επιμηκύνουν το ανωτέρω διάστημα. 

 
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, 

διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, 

δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην 

αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 

στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 
Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε εν γένει οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την 

προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε το αντίστοιχο αίτημά σας επικοινωνώντας 

στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: pieirki@otenet.gr, τηλέφωνο: 2351027541. 

 

mailto:pieirki@otenet.gr

