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1. Σύνοψη Πρόσκλησης
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, ως Δικαιούχος και η Ένωση
Επιχειρήσεων Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλων ως Κύριος του Έργου, στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία 2014 - 2020», έχουν αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση &
Πιστοποίηση εργαζομένων σε Τεχνικά Επαγγέλματα του Κλάδου "Υλικά - Κατασκευές",
Τομέας "Μετάλλου"», με κωδικό ΟΠΣ 5002820.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Αντικείμενο της Πράξης είναι η ολοκληρωμένη προσπάθεια παρέμβασης, μέσω της
παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών
προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024 ), σε
εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της
επιχείρησης που απασχολούνται.
Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το σύνολο των Γεωγραφικών Περιφερειών της
Χώρας, σύμφωνα με τον πίνακα στο σημείο 5. «Κατανομή των Ωφελούμενων» της
παρούσας.
Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Πρόγραμμα κατάρτισης και
πιστοποίησης, ο δικαιούχος δημοσιοποιεί, προς τους υποψηφίους ωφελούμενους
σχετική Πρόσκληση Συμμετοχής.
Εφόσον η Πρόσκληση Συμμετοχής και η επιλογή ωφελούμενων δεν καλύψουν τον στόχο,
ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει την προσέλκυση και επιλογή προς
ένταξη των ωφελούμενων στο Πρόγραμμα σε διαδοχικούς ΚΥΚΛΟΥΣ, μέχρι την επίτευξη
του στόχου, με την δημοσιοποίηση των Προσκλήσεων Συμμετοχής και την τήρηση των
διαδικασιών επιλογής, όπως περιγράφονται στη συνέχεια.

2. Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την παρούσα Πρόσκληση
Το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης, διέπεται από το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο:
 Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3384/963/Α2/27.06.2016 (ΑΔΑ: ΩΦΠΖ4653Ο7-Ψ2Ρ)
Πρόσκληση (κωδ. 024) της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, όπως τροποποιήθηκε (με τις Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
4839/1396/Α2/16.09.2016 (ΑΔΑ: 67ΡΖ4653Ο7-ΒΤ9) και 5975/1802/Α2/17.10.2016
(ΑΔΑ: ΩΟ1Σ4653Ο7-ΜΚΠ) )και ισχύει, προς δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή
προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 02 και 02Σ του Ε.Π.
“Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία”.
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 Την Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. αρ.8/26.9.2016 για Έγκριση υποβολής α) της
Αίτησης Χρηματοδότησης και β) τον Ορισμό Υπευθύνου Πράξης, και την Απόφαση
της Δ.Ε. του Ε.Β.Ε.Π. Πρακτικό 12/11.05.2018 για την έγκριση της Απόφασης
υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 της Πράξης «Κατάρτιση & Πιστοποίηση
εργαζομένων σε Τεχνικά Επαγγέλματα του Κλάδου "Υλικά - Κατασκευές", Τομέας
"Μετάλλου"».
 Την με αριθ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5936/769/Α3/14.11.2017 (ΑΔΑ: 7ΘΥ8465ΧΙ8-ΙΤ2)
Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο “ Κατάρτιση & Πιστοποίηση εργαζομένων σε
Τεχνικά Επαγγέλματα του Κλάδου "Υλικά - Κατασκευές", Τομέας "Μετάλλου"”, με
MIS 5002820 στο ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την απόφαση με αριθ. πρωτ. 4546/Β3/983/23.07.2018
(ΑΔΑ:603Ψ465ΧΙ8-1ΘΡ).
 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.
 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.
 Το 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.
 Τους «Ειδικούς Όρους για την Υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης Εργαζομένων
και την Πιστοποίηση των Ωφελούμενων», που έχουν αναρτηθεί από την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΝΕΚ, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ.
3384/936/Α2/27.06.2016 Πρόσκλησης, με κωδικό Πρόσκλησης 024 και Α/Α ΟΠΣ
ΕΣΠΑ: 1511.
 Τον Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/10.04.1997) «Προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.
 Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ 679/2016.
 Την με αριθ. 24/22-07-2019 Απόφαση Δ.Ε. του Ε.Β.Ε.Π. για την έγκριση της
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων για Συμμετοχή στη Πράξη
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«Κατάρτιση & Πιστοποίηση εργαζομένων σε Τεχνικά Επαγγέλματα του Κλάδου
"Υλικά - Κατασκευές", Τομέας "Μετάλλου"» και MIS 5002820.

3. Συνοπτική Περιγραφή της Πράξης
3.1 Αντικείμενο της Πράξης
Η Πράξη αφορά υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν σε 1.250 ωφελούμενους
εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας και συγκεκριμένα:
1. Κατάρτιση για την συμπλήρωση και ενίσχυση γνώσεων σε εξειδικευμένα θεματικά
αντικείμενα και ειδικότητες, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους, καθώς και
την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.
Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν συνολική
διάρκεια 70 ώρες και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης.
2. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με
το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

3.2 Μητρώο Ωφελούμενων
Οι δυνητικοί ωφελούμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής,
συμπληρώνοντας την ειδικά διαμορφωμένη για το πρόγραμμα ηλεκτρονική αίτηση, στην
ιστοσελίδα του έργου https://024.pcci.gr.
Κάθε εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον,
εφόσον επιλεγεί βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται
σε επόμενο σημείο, εγγράφεται στο «Μητρώο Ωφελούμενων».

4. Κατάρτιση
4.1 Αντικείμενα κατάρτισης, διάρκεια θεωρίας και πρακτικής, σύνολο ωρών
προγράμματος
ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΩΡΕΣ
ΘΕΩΡΙΑΣ

ΩΡΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1

Τεχνικός Συγκολλήσεων
& Κοπής Μετάλλων

56

14

70

2

Τεχνίτης Ελασματουργός

56

14

70
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3

Τεχνίτης Σωληνουργός

56

14

70

4

Τεχνίτης
Εργαλειομηχανών

56

14

70

5

Τεχνικός Συντήρησης
Εγκαταστάσεων

70

-

70

Κάθε ωφελούμενος, στην αίτησή του μπορεί να δηλώσει προτιμήσεις στα προγράμματα
κατάρτισης που ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει. Στην περίπτωση όπου δεν γίνει
δεκτός στην πρώτη δηλωθείσα προτίμηση η αίτησή του θα εγκριθεί σε κάποια από τις
υπόλοιπες με τη σειρά προτεραιότητας που έχει δηλώσει. Σε κάθε περίπτωση μόνο ένα
(1) από τα παραπάνω προγράμματα κατάρτισης μπορεί να παρακολουθήσει, σε μία (1)
Περιφέρεια.

4.2 Μεθοδολογία υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Για την επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας υλοποίησης των προγραμμάτων στο
πλαίσιο της Πράξης, θα ληφθούν υπόψη και παράγοντες, όπως:
 Το επιμέρους εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 Η σύνθεση της ομάδας των εκπαιδευομένων (ηλικία, επαγγελματική εμπειρία,
επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, εκπαιδευτικές ανάγκες, κ.α.)
 Η γεωγραφική διασπορά των εκπαιδευομένων
 Τα ωράρια εργασίας των εκπαιδευομένων

4.2.1 Δια ζώσης Κατάρτιση
Ο τρόπος, μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί, κυρίως, η υλοποίηση των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, είναι η δια ζώσης κατάρτιση, δηλαδή η ταυτόχρονη
φυσική παρουσία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου στην αίθουσα.

4.2.2 Τηλεκατάρτιση
Για τη διευκόλυνση ωφελούμενων που είτε δεν έχουν καθημερινά τη δυνατότητα
μετακίνησης, είτε δεν το επιτρέπει το ωράριο εργασίας τους, η εκπαίδευση
εναλλακτικά μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα, μέσω
της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης.
Τηλεκατάρτιση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία της κατά την οποία μαθητές και
εκπαιδευτής επικοινωνούν αμφίδρομα, με την υποστήριξη τεχνολογικών μέσων, χωρίς
να βρίσκονται στον ίδιο χώρο.
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Το τμήμα του προγράμματος που υλοποιείται μέσω του συστήματος σύγχρονης
τηλεκατάρτισης θα καλύπτει τουλάχιστον το 20% του συνόλου των ωρών.
Μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης πραγματοποιείται και η πρακτική άσκηση με τη
μορφή case studies, όπου προβλέπεται.
Η υλοποίηση προγραμμάτων με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης θα πραγματοποιηθεί
σε περιπτώσεις όπου υπάρχει πολύ μεγάλη διασπορά των ωφελούμενων και δεν
δύναται να συμπληρωθεί τμήμα κατάρτισης με διαφορετικό τρόπο.

4.2.3 Μικτή (blended learning)
Για τη διευκόλυνση ωφελούμενων που είτε δεν έχουν καθημερινά τη δυνατότητα
μετακίνησης, είτε δεν το επιτρέπει το ωράριο εργασίας τους, η εκπαίδευση μπορεί
να πραγματοποιηθεί σε όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα, με τη μέθοδο της μικτής
κατάρτισης (blended learning), με συνδυασμό δηλαδή, της δια ζώσης εκπαίδευσης και
τηλεκατάρτισης.
Στη μικτή κατάρτιση τμήμα ωρών του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σε
αδειοδοτημένη αίθουσα, και τμήμα των ωρών μέσω του συστήματος σύγχρονης και
ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η σύγχρονη τηλεκατάρτιση, θα αποτελεί τουλάχιστον το
20% του συνόλου των ωρών του προγράμματος.

4.3 Υποχρεώσεις συμμετεχόντων







Η ημερήσια διάρκεια της θεωρίας ή/και της πρακτικής άσκησης δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες και διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου
εργασίας των συμμετεχόντων/ εργαζόμενων.
Η ημερήσια εκπαίδευση θα ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα.
Κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα
κατάρτισης, καθώς και να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και
δεξιοτήτων.
Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζόμενων σε ποσοστό 10% επί της συνολικής
διάρκειας των ωρών του προγράμματος. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης
στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι, οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το
ποσοστό αυτό 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 υπεύθυνος
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του αναδόχου 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
επιτρεπόμενο όριο απουσιών δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις
πιστοποίησης, δε δικαιούνται οποιαδήποτε αμοιβή και εκπαιδευτικό επίδομα και
δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος.
Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης
χάνει το δικαίωμα του εκπαιδευτικού επιδόματος.
Κατά την έναρξη της συμμετοχής του στην Πράξη, 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.




5. Κατανομή των Ωφελούμενων ανά Περιφέρεια
Η Πράξη αφορά στο σύνολο της Χώρας με τις 13 Γεωγραφικές Περιφέρειες. Η ενδεικτική
κατανομή των ωφελούμενων ανά Περιφέρεια έχει ως εξής:

Περιφέρεια

Αριθμός
Ωφελούμενων

Ποσοστό

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

25

2,00%

Κεντρική Μακεδονία

350

28,00%

Ήπειρος

25

2,00%

4

Θεσσαλία

300

24,00%

5

Δυτική Ελλάδα

54

4,30%

754

60,30%

Δυτική Μακεδονία

20

1,60%

Α/Α

Τύπος
Περιφέρειας

1
2
3

Λιγότερο
Ανεπτυγμένες

Σύνολο
6
7

σε Μετάβαση

Ιόνια Νησιά

25

2,00%

8

(πλην Στερεάς
Ελλάδας)

Πελοπόννησος

100

8,00%

Βόρειο Αιγαίο

20

1,60%

9
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10

Κρήτη
Σύνολο

11

Περισσότερο
ανεπτυγμένη

Αττική
Σύνολο

12

13

σε Μετάβαση

Στερεά Ελλάδα
Σύνολο

Περισσότερο
ανεπτυγμένη

Νότιο Αιγαίο
Σύνολο

Γενικό Σύνολο

20

1,60%

185

14,80%

200

16,00%

200

16,00%

86

6,90%

86

6,90%

25

2,00%

25

2,00%

1.250

100%

6. Πιστοποίηση των ωφελούμενων
Η Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελούμενων των
προγραμμάτων κατάρτισης, θα πραγματοποιηθεί μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και
της ικανότητάς τους, από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων σύμφωνα με
το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024.
Το γνωστικό περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που προβλέπεται να
υλοποιηθούν στο σχέδιο δράσης της Πράξης συνάδει με τα κάτωθι Σχήματα
Πιστοποίησης καθώς καλύπτει το αντικείμενο των εργασιών, εργασιακών καθηκόντων,
γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούν κι εξετάζουν τα εν λόγω Σχήματα Πιστοποίησης.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΗΜΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ

Τεχνικός Συγκολλήσεων &
Κοπής Μετάλλων

Τεχνικός Συγκολλήσεων &
Κοπής Μετάλλων

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τεχνίτης Ελασματουργός

Τεχνίτης Ελασματουργός

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τεχνίτης Σωληνουργός

Τεχνίτης Σωληνουργός

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τεχνίτης
Εργαλειομηχανών

Τεχνίτης
Εργαλειομηχανών

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τεχνικός Συντήρησης
Εγκαταστάσεων

Τεχνικός Συντήρησης
Εγκαταστάσεων

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Υποχρεώσεις συμμετεχόντων
 Κάθε ωφελούμενος είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει στην προγραμματισμένη για
το Τμήμα του εξέταση Πιστοποίησης και στην προγραμματισμένη επανεξέταση, στη
περίπτωση που, αποτύχει ή απουσιάσει κατά την αρχική εξέταση. Η εξέταση και η
επανεξέταση θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης (θεωρία
και πρακτική) των προγραμμάτων.
 Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης του
χορηγείται πιστοποιητικό από τον συνεργαζόμενο με τον ανάδοχο Φορέα
Πιστοποίησης Προσώπων.
 Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελούμενου χορηγείται από τον Φορέα Πιστοποίησης
Προσώπων βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία θα
φέρει το όνομα του ωφελούμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων,
στις οποίες συμμετείχε.

7. Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος
Τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει τη Θεωρητική
Κατάρτιση, την Πρακτική Άσκηση (με την μορφή case studies) και έχουν συμμετάσχει στη
διαδικασία πιστοποίησης.
Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) ανέρχεται
στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ώρα), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: 70 ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ * 5,00€ = 350,00€
Σημειώνεται ότι απουσίες έως του ποσοστού 10% των ωρών κατάρτισης (θεωρίας και
πρακτικής), θα επιφέρουν ανάλογη μείωση του εκπαιδευτικού επιδόματος. Ανάλογη
μείωση του εκπαιδευτικού επιδόματος εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις
καταρτιζόμενων, όπου επιτρέπεται ποσοστό απουσίας έως 20%.

8. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Πράξη
Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της
Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης
που απασχολούνται.

8.1 Κριτήριο Αποκλεισμού (on / off)
Κριτήριο αποκλεισμού αποτελεί το κριτήριο που ο υποψήφιος ωφελούμενος πρέπει
υποχρεωτικά να πληροί, υποβάλλοντας, προς απόδειξη αυτού, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στη συνέχεια.
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Για να είναι αποδεκτή και να αξιολογηθεί η αίτηση που υποβάλλει ο υποψήφιος, αυτός
θα πρέπει να είναι εργαζόμενος στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας με σχέση
εξαρτημένης εργασίας, ήτοι να απασχολείται:
- με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου, ή
- με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου
(συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση), ή
- με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και αορίστου χρόνου, ή
- με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου
(συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση)
Σημείωση:
Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την
ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με
σχέσης εξαρτημένης εργασίας.
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο
Περιφέρεια.

9. Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής
Στους κατωτέρω πίνακες 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 κάθε κριτήριο. Αναλυτικότερα τα
κριτήρια επιλογής θα αφορούν στο εκπαιδευτικό επίπεδο καθώς και στην ηλικία των
δυνητικά ωφελούμενων κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ως ημερομηνία
έναρξης του προγράμματος λογίζεται η ημερομηνία της έναρξης της θεωρητικής
κατάρτισης.
Α/Α

1

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Εκπαιδευτικό
Επίπεδο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Υποχρεωτική Εκπαίδευση
(Απόφοιτοι Γυμνασίου ή, για
τους αποφοιτήσαντες πριν το
1980, Απόφοιτοι Δημοτικού) ή
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
(Γενικό Λύκειο, Πρώην Εξατάξιο
Γυμνάσιο, ΕΠΑΛ/ ΕΠΑΣ) ή
Μεταδευτεροβάθμια
Εκπαίδευση (ΙΕΚ)

10
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α/Α

Ηλικία
(συμπληρωμένο
έτος κατά την
καταληκτική
ημερομηνία
υποβολής των
αιτήσεων)

2

Συνολική
Βαθμολογία
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
(ΑΕΙ, ΤΕΙ)

8

Μεταπτυχιακές Σπουδές ή
Κάτοχοι Διδακτορικού
Διπλώματος

2

18 – 29 ετών

3

29 – 45 ετών

8

45 – 64 ετών

10

(Κριτήριο Επιλογής 1) + (Κριτήριο Επιλογής 2)

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 20 μόρια.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι
υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης.

10.

Διαδικασία Επιλογής Ωφελούμενων

Κάθε ενδιαφερόμενος εργαζόμενος, εφόσον επιλεγεί βάσει των συγκεκριμένων
κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στη συνέχεια, εγγράφεται στο Μητρώο
Ωφελούμενων. Το Μητρώο Ωφελούμενων τηρείται από το Ε.Β.Ε.Π. Σε αυτό
καταγράφονται όλοι οι αιτούντες της Πράξης, 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
 ο αιτών δεν κατέθεσε η δεν απέστειλε με e-mail εγκαίρως τα ζητούμενα από την
Πρόσκληση δικαιολογητικά.
Οι δυνητικοί ωφελούμενοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά βάσει της μοριοδότησής
τους ανά Περιφέρεια.
Κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αριθμός Υποβολής Αίτησης
Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).
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Η ένταξη στο Μητρώο Ωφελουμένων πραγματοποιείται ως εξής:
I. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά. Η αίτηση βρίσκεται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https://024.pcci.gr. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να
υποβάλει την αίτησή του από 01/08/2019 έως 15/09/2019.
II. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν η να αποστείλουν με e-mail, στο Εμπορικό
& Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), Γ. Κασιμάτη (τέως Λουδοβίκου) 1,
Πλατεία Οδησσού, τ.κ. 18531, Πειραιάς, e-mail 024@pcci.gr, φάκελο με τα
δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα
δηλώνουν στην αίτησή τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση - βαθμολόγηση και
κατάταξή τους. Ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να
κατατεθεί ταχυδρομικά είτε να αποσταλεί με e-mail σε διάστημα 10 ημερών από την
επόμενη ημέρα της λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων (μέχρι και τις 25/09/2019 και
ώρα 14:00).
Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης (μετά τις 15/09/2019), όπως
και η μη παραλαβή των δικαιολογητικών (μέχρι και τις 25/09/2019 και ώρα 14:00),
καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.
III. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι κατά την αίτησή
τους, αριθμημένα με την παρακάτω σειρά, είναι:
1. Η Αίτηση Συμμετοχής (εκτυπωμένη από το https://024.pcci.gr)
2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού
Ταυτοπροσωπίας.
3. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών (απολυτηρίου Γυμνασίου ή Δημοτικού (για τους
αποφοιτήσαντες πριν το 1980), απολυτηρίου Εξατάξιου Γυμνασίου/ Λυκείου,
τίτλου άλλων σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του
εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ), μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικό
4. Αντίγραφο οποιοδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφονται: ο Α.Φ.Μ., ο
ΑΜΚΑ και ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου.
5. Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:
 Για τους εργαζόμενους: ένα από τα παρακάτω
 Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης τον οποίο μπορεί να εκδώσει από το
www.efka.gov.gr. Διαδρομή: μενού ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ - υπομενού
ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ενέργεια Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης. Συνέχεια:
ΕΙΣΟΔΟΣ στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Συνέχεια: είτε με τους κωδικούς TAXISNET και
ΑΦΜ & ΑΜΚΑ, είτε με κωδικούς ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ.
Συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναφέρεται ότι ο
υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι εργαζόμενος/η κατά τους μήνες που
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δεν εμφανίζονται στον Ατομικό του/της Λογαριασμό Ασφάλισης, έως και
την ημέρα υποβολής της αίτησης, και η εταιρεία στην οποία εργάζεται
ανήκει στον ιδιωτικό τομέα.
ή
 Τελευταία Κατάσταση Μισθοδοσίας, συνοδευόμενη από υπεύθυνη
δήλωση της επιχείρησης, στην οποία αναφέρει ότι ο υποψήφιος/α
εξακολουθεί να είναι εργαζόμενος/η έως και την ημέρα υποβολής της
αίτησης, και η εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον ιδιωτικό τομέα.


Για τους εποχικά εργαζόμενους: Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ.
Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα1, η κάρτα ανεργίας πρέπει να
συνοδεύεται από το Έντυπο καταγγελίας σύμβασης εργασίας (Ε6)
υπογεγραμμένο από τον άνεργο και τον εργοδότη ή από τη βεβαίωση λήξης
σύμβασης ορισμένου χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον εργοδότη ή από
βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση ή από αντίγραφο της
«Απόφασης Υπαγωγής» στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το
ειδικό εποχικό βοήθημα είτε πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών
και 5 ημερών για Ασφαλισμένους που έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και
Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).
6. Υπεύθυνη δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στο Ε.Β.Ε.Π.) ότι τα προσκομιζόμενα
έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται κατά την έναρξη της κατάρτισης:
 Πίνακας απασχόλησης προσωπικού (Ε4) από την εταιρεία στην οποία εργάζεται.
 Βεβαίωση εργοδότη ότι είναι εργαζόμενος με ημερομηνία έκδοσης –
υπογραφής την 1η ημέρα της κατάρτισης.
Σε περίπτωση άρνησης της εταιρείας να του εκδώσει τα παραπάνω θα πρέπει να
υποβάλει:
α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι συνεχίζει να είναι εργαζόμενος σε εταιρεία του ιδιωτικού
τομέα, στην οποία αναγράφεται και το ακριβές ωράριο εργασίας,
β) νέο - επικαιροποιημένο Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης.
Σημείωση: Τα παραπάνω δικαιολογητικά της αίτησης συμμετοχής πρέπει να
κατατεθούν αριθμημένα (1-6 ) με βάση την προαναφερόμενη σειρά.
1

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).
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Ο φάκελος με τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλεται:
είτε ταχυδρομικά (παραλαβή από Ε.Β.Ε.Π. πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
παραλαβής των δικαιολογητικών) με την ένδειξη

Προς: Ε.Β.Ε.Π.
Διεύθυνση: Γ. Κασιμάτη (πρώην Λουδοβίκου) 1, Πλατεία Οδησσού, 18531, Πειραιάς
Δικαιολογητικά για την Πράξη
«Κατάρτιση & Πιστοποίηση εργαζομένων σε Τεχνικά Επαγγέλματα του
Κλάδου "Υλικά - Κατασκευές", Τομέας "Μετάλλου"»
Ονοματεπώνυμο: ………..
Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ): ……….
Περιφέρεια Επιλογής (όπως δηλώθηκε στην αίτηση): ………..
είτε αποστέλλεται με e mail (παραλαβή από Ε.Β.Ε.Π. πριν την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα παραλαβής των δικαιολογητικών) στη διεύθυνση 024@pcci.gr σε μορφή zip
αρχείου με σαρωμένα (Scan) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Το zip αρχείο θα πρέπει να φέρει ονομασία ΧΧΧΧ-ΧΧΧΧ-ΧΧΧ.zip (όπου ΧΧΧΧ-ΧΧΧΧΧΧΧ) ο αριθμός ΚΑΥΑΣ της ηλεκτρονικής αίτησης του ενδιαφερόμενου.
Η συγκρότηση των Τμημάτων Κατάρτισης γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα και
διαδικασίες:
Βήμα 1ο : Συλλογή των αιτήσεων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Ε.Β.Ε.Π.
Βήμα 2ο : Επεξεργασία – Ταξινόμηση Αιτήσεων ανά Περιφέρεια.
 Διαχωρισμός των αιτήσεων που δεν είναι επιλέξιμες, σύμφωνα με το κριτήριο on/off
και καταχώρησή τους σε ξεχωριστό Πίνακα
 Αξιολόγηση - Βαθμολόγηση των επιλέξιμων αιτήσεων βάσει της μοριοδότησης των
κριτηρίων επιλογής.
 Συγκρότηση, κατά φθίνουσα σειρά, προσωρινού πίνακα των επιτυχόντων και των
επιλαχόντων, σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία του καθενός.
Βήμα 3ο : 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 στο πρόγραμμα και οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από τον πίνακα των
επιλαχόντων.
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Βήμα 4ο : Αναπροσαρμογή της συνολικής βαθμολογίας όπου διαπιστωθεί ανακρίβεια
και οριστικοποίηση του πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και του Πίνακα
απορριφθέντων, ανά Περιφέρεια.
Βήμα 5ο : Συγκρότηση Τμημάτων.
 Πρωταρχικό κριτήριο στη διαμόρφωση των τμημάτων αποτελεί η ενδεικτική
κατανομή των ωφελούμενων ανά Περιφέρεια, σύμφωνα με τη διακήρυξη.
 Θα ληφθούν υπόψη τα αντικείμενα κατάρτισης όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τους
ωφελούμενους στην αίτησή τους, με σειρά προτεραιότητας.
 Τα τμήματα θα συγκροτούνται αναλογικά με το πλήθος των αιτήσεων ανά
αντικείμενο κατάρτισης.
Σε περίπτωση που, σύμφωνα, τόσο με τον αριθμό των αιτήσεων και τον πίνακα
επιτυχόντων, όσο και με την ενδεικτική κατανομή των ωφελούμενων ανά Περιφέρεια,
δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των τμημάτων κατάρτισης, τότε οι διαθέσιμες θέσεις
μεταφέρονται σε Περιφέρεια ή Περιφέρειες της ίδιας ενότητας Περιφερειών.
Επιλέγεται, για τη δημιουργία Τμήματος, η Περιφέρεια την οποία έχουν περιλάβει στην
αίτησή τους οι μη εισέτι κατανεμημένοι αιτούντες που έχουν συγκεντρώσει την
υψηλότερη βαθμολογία. Η διαδικασία συγκρότησης των τμημάτων γίνεται από τον
δικαιούχο, μετά την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων των
υποψηφίων ωφελούμενων.
Κατά τη διαδικασία επιλογής, οι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής
αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της αναρτήσεως
του πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά Περιφέρεια (βήμα 4ο).
Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-mail στο 024@pcci.gr και τίθενται αμελλητί ενώπιον
της Επιτροπής Ενστάσεων που έχει οριστεί από το Ε.Β.Ε.Π. με σχετική απόφαση της
Διοικητικής Επιτροπής. Η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο
των αντιρρήσεων και γνωμοδοτεί για την έκδοση απόφασης, την οποία κοινοποιεί μέσω
στης ιστοσελίδας του έργου. Η Επιτροπή Ενστάσεων, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις
από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να
αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων πρέπει να
αποφανθεί τεκμηριωμένα επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα
(10) ημερών από την υποβολή τους.
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που σύμφωνα με τον πίνακα επιτυχόντων δεν
καταστεί δυνατή η συγκρότηση τμήματος, τότε θα ζητηθεί από τους επιτυχόντες
υποψήφιους ωφελούμενους να συμμετέχουν σε άλλο αντικείμενο κατάρτισης, εφόσον
το επιθυμούν. Στην περίπτωση αδυναμίας τους ή στην περίπτωση αποχώρησης οι
διαθέσιμες πλέον θέσεις θα καλυφθούν από τους επιλαχόντες της Περιφέρειας με την
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υψηλότερη βαθμολογία. Η διαδικασία συγκρότησης των τμημάτων γίνεται από τον
δικαιούχο της πράξης, το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.

11.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Ωφελούμενων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων αρχίζει στις
01/08/2019 και λήγει στις 15/09/2019 και ώρα 23:59:59.
Η προθεσμία παραλαβής από το Ε.Β.Ε.Π. των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα
δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση αρχίζει στις 01/08/2019 και λήγει στις 25/09/2019
και ώρα 14:00.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ
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