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1. Σχλνςε Πξφζθιεζεο 

To Δπηκειεηήξην Θνξηλζίαο, ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 2014 

- 2020», έρεη αλαιάβεη σο Γηθαηνχρνο ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο: 

«Θαηάξηηζε θαη Ξηζηνπνίεζε Γλώζεσλ θαη Γεμηνηήησλ Δξγαδνκέλσλ 

ζηνλ Ηδησηηθό Ρνκέα ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο» κε θσδηθφ ΟΠΣ 

5003110, ζχκθσλα κε ηελ κε Α.Π. ΔΥΓ ΔΠΑλΔΚ 5940/773/Α3/14.11.2017 

(ΑΓΑ:6ΜΓΓ465ΦΙ8-5Ξ4) Απφθαζε Έληαμεο ζην ΔΠ “Αληαγσληζηηθφηεηα, 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & Καηλνηνκία”, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ 

απφθαζε κε Α.Π. 4729/Β3/1033/30.7.2018 (ΑΓΑ:6ΥΘ1465ΦΙ8-ΩΓΟ. 

Αληηθείκελν ηεο Πξάμεο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ 

(βάζεη ηνπ δηεζλνχο πξνηχπνπ ISO/IEC 17024) ζε εξγαδφκελνπο ηνπ 

Ιδησηηθνχ ηνκέα ηεο Οηθνλνκίαο αλεμαξηήησο ηνπ θιάδνπ ή ηεο επηρείξεζεο 

πνπ απαζρνινχληαη. 

Η πινπνίεζε ηεο Πξάμεο ζα θαιχςεη ην ζχλνιν ησλ Γεσγξαθηθψλ 

Πεξηθεξεηψλ ηεο Φψξαο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ζην ζεκείν 5. «Καηαλνκή 

ησλ Ωθεινπκέλσλ» ηνπ παξφληνο. 

Η πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν (ΔΚΤ) θαη 

απφ εζληθνχο πφξνπο. 
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2. Σπλνπηηθή Πεξηγξαθή ηεο Πξάμεο 

2.1 Αληηθείκελν ηεο Πξάμεο 

Η Πξάμε αθνξά ππεξεζίεο πνπ πξφθεηηαη λα παξαζρεζνχλ ζε 1.250 

σθεινπκέλνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Ιδησηηθνχ ηνκέα ηεο Οηθνλνκίαο 

(αλεμαξηήηνπ θιάδνπ ή ηνκέα απαζρφιεζεο) θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1. Θαηάξηηζε γηα ηε ζπκπιήξσζε θαη ελίζρπζε γλψζεσλ ζε εμεηδηθεπκέλα 

ζεκαηηθά αληηθείκελα θαη εηδηθφηεηεο, κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπο, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

ηθαλφηεηαο. Τα πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

ζα έρνπλ ζπλνιηθή δηάξθεηα 80 ψξεο θαη ζα πινπνηεζνχλ απφ 

πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο θαηάξηηζεο. 

Κάζε Πξφγξακκα Καηάξηηζεο ζα πινπνηεζεί κε κία απφ ηηο εμήο 

εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο: 

 Δίηε κε ηε κέζνδν ηεο δηά δψζεο δηδαζθαιίαο 

 Δίηε κε ηε κέζνδν ηεο Μηθηήο Καηάξηηζεο (blended learning), 

ζπλδπάδνληαο ηε δσληαλή / δηά δψζεο δηδαζθαιία ζε αίζνπζα κε 

δξαζηεξηφηεηεο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο ηειε-εθπαίδεπζεο 

 Δίηε κε ηε κέζνδν ηεο ηειεθαηάξηηζεο (ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε 

ηειε-εθπαίδεπζε) 

2. Ξηζηνπνίεζε απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ, 

ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ΔΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ή ηζνδχλακν. 
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2.2 Μεηξψν Ωθεινπκέλσλ 
 

Οη δπλεηηθνί σθεινχκελνη ζα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο κέζσ 

ηεο εηδηθά δηακνξθσκέλεο γηα ην πξφγξακκα ειεθηξνληθήο αίηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Έξγνπ http://024.korinthiacc.gr/. 

Κάζε εξγαδφκελνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο Οηθνλνκίαο πνπ ζα εθδειψζεη 

ελδηαθέξνλ, εθφζνλ επηιεγεί βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζε επφκελν ζεκείν, εγγξάθεηαη ζην «Μεηξψν Ωθεινπκέλσλ». 

 

3. Καηάξηηζε 

Οη ηίηινη ησλ αληηθεηκέλσλ Καηάξηηζεο, ε δηάξθεηα ηεο Θεσξεηηθήο Καηάξηηζεο θαη 

ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ην ζχλνιν ησλ σξψλ θάζε πξνγξάκκαηνο, 

απνηππψλεηαη παξαθάησ: 

 
Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΩΟΔΠ 

ΘΔΩΟΗΑΠ 

ΩΟΔΠ 

ΞΟΑΘΡΗΘΖΠ 

ΠΛΝΙΝ 

ΩΟΩΛ 
ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ  

1 
Σηέιερνο Γηαρείξηζεο 

Δθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

80 0 80 

2 Σηέιερνο Γηαρείξηζεο 
Απνζήθεο 

80 0 80 

3 
Φεηξηζηήο Αλπςσηηθψλ 

Μεραλεκάησλ 

64 16 80 

4 Πσιεηήο Ληαληθήο 

 

80 0 80 

5 Merchandisers 
 

80 0 80 

http://024.korinthiacc.gr/
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Κάζε σθεινχκελνο ζα παξαθνινπζήζεη έλα (1) απφ ηα παξαπάλσ αληηθείκελα 

θαηάξηηζεο, ζε κία (1) πεξηθέξεηα. Δλδεηθηηθά, νη ζεκαληηθφηεξνη φξνη πινπνίεζεο 

ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο έρνπλ σο εμήο: 

 Σχλνιν σξψλ θαηάξηηζεο: 80 ψξεο. 

 Ώξεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο: 64 έσο 80 (Αλάινγα κε ην αληηθείκελν 

θαηάξηηζεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα). 

 Ώξεο πξαθηηθήο άζθεζεο: 0 έσο 16 (Αλάινγα κε ην αληηθείκελν 

θαηάξηηζεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα). 

 Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο: Γηα δψζεο Καηάξηηζε ή Τειεθαηάξηηζε 

(Σχγρξνλε θαη Αζχγρξνλε Τειε-εθπαίδεπζε) ή Μεηθηή Καηάξηηζε 

(ζπλδπαζκφο δσληαλήο/ δηα δψζεο Καηάξηηζεο θαη Τειεθαηάξηηζεο). 

 Η Πξαθηηθή Άζθεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε κνξθή ησλ κειεηψλ 

πεξίπησζεο (case studies). 

 Η Πξαθηηθή Άζθεζε, κε ηε κνξθή κειεηψλ πεξίπησζεο (case studies), 

ζα πινπνηεζεί είηε ζε αίζνπζεο δνκψλ αδεηνδνηεκέλεο σο ΚΓΒΜ1 ή/θαη 

ΚΓΒΜ2, είηε κέζσ πιαηθφξκαο ζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο (γηα ηα 

πξνγξάκκαηα, ηα νπνία ζα πινπνηεζνχλ κε ηε κέζνδν ηεο 

ηειεθαηάξηηζεο). 

 Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

εηδηθή κέξηκλα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε κεζνδνινγία 

πξαθηηθήο άζθεζεο γηα ηνπο ζηφρνπο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη ε ζπλάθεηά ηεο κε ην ζεσξεηηθφ κέξνο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

θαηαξηηδφκελνπο λα γλσξίζνπλ νπζηαζηηθά ηελ πξαθηηθή πιεπξά ηνπ 
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επαγγεικαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν θαηαξηίδνληαη. 

 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη ππνρξεσηηθή ε 

παξνπζία εθπαηδεπηή. 

 Η εκεξήζηα δηάξθεηα ηεο ζεσξεηηθήο ή/θαη ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ηέζζεξηο (4) ψξεο θαη δηελεξγείηαη 

ππνρξεσηηθά εθηόο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ/ 

εξγαδόκελσλ. 

 Η εκεξήζηα εθπαίδεπζε ζα νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 22ε 

ψξα. 

 Κάζε σθεινχκελνο ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ην 

πξφγξακκα θαηάξηηζεο θαζψο θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. 

Δπηηξέπεηαη ε απνπζία ησλ θαηαξηηδφκελσλ ζε πνζνζηφ 10% επί ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 

ησλ σξψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δηδηθά γηα ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηα νπνία 

ζπκκεηέρνπλ θαηαξηηδφκελνη, νη νπνίνη είλαη άηνκα κε αλαπεξίεο, ην πνζνζηφ απηφ 

απμάλεηαη ζην 20% κεηά απφ αηηηνινγία θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ θαηαξηηδφκελν. Τν ίδην 

πνζνζηφ 20% ηζρχεη γηα ηνπο θαηαξηηδφκελνπο, νη νπνίνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ απνδεδεηγκέλε λνζειεία ζε δεκφζην λνζνθνκείν, 

φπσο επίζεο γηα ηηο εγθπκνλνχζεο γπλαίθεο θαη ηηο γπλαίθεο πνπ δηαλχνπλ πεξίνδν 

ινρείαο. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν ππεχζπλνο ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα κεζνιαβήζεη 

θαη λα βνεζήζεη ηνλ θαηαξηηδφκελν λα θαιχςεη ηε δηδαθηηθή χιε, γηα λα κπνξέζεη λα 

παξαθνινπζήζεη απξφζθνπηα ηε ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καηαξηηδφκελνη πνπ έρνπλ 

ππεξβεί ην σο



Σελίδα 8 από 24 

 

 

 

 άλσ επηηξεπφκελν φξην απνπζηψλ δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο 

εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο, δε δηθαηνχληαη νπνηαδήπνηε ακνηβή θαη 

εθπαηδεπηηθφ επίδνκα θαη δελ ηνπο ρνξεγείηαη βεβαίσζε 

παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Σηελ πεξίπησζε πνπ ν σθεινχκελνο δελ ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο ράλεη ην δηθαίσκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηδφκαηνο. 

 Οη επηιεγέληεο - σθεινχκελνη πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα 

είλαη ππνρξεσκέλνη θαηά ηελ είζνδν θαη έμνδν ζε απηφ λα 

ζπκπιεξψζνπλ εηδηθά εξσηεκαηνιφγηα (απνγξαθηθά δειηία εηζφδνπ – 

εμφδνπ) κε πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

επαίζζεησλ. Τα δεδνκέλα ησλ απαληήζεσλ ζα ηχρνπλ επεμεξγαζίαο 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο (Δηδηθή Υπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. 

«Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & Καηλνηνκία», 

Γηθαηνχρνο/ρνη) γηα ην ζθνπφ ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (δείθηεο) θαη γηα ην 

ζθνπφ ησλ πξνβιεπφκελσλ εξεπλψλ θαη αμηνινγήζεσλ, ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΤ θαη κε ηα νξηδφκελα ζηα 

άξζξα 14 παξ. 10 ζεκ. 1, 2 θαη 3 ηνπ Ν.4403/2016 γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηα άξζξα 11,12 θαη 13 ηνπ Ν. 2472/97 γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, 

δηαηεξνχληαη απφ ηνπο σθεινχκελνπο ηα δηθαηψκαηα ελεκέξσζεο, 

πξφζβαζεο θαη αληίξξεζεο. 
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4. Καηαλνκή ησλ Ωθεινπκέλσλ αλά Πεξηθέξεηα 

Η Πξάμε αθνξά ζην ζχλνιν ηεο Φψξαο κε ηηο 13 Γεσγξαθηθέο Πεξηθέξεηεο. Η 

ελδεηθηηθή θαηαλνκή ησλ σθεινπκέλσλ αλά Πεξηθέξεηα έρεη σο εμήο: 

 

Α/
Α 

Ρύπνο 
Ξεξηθέξεηαο 

Ξεξηθέξεηα Αξηζκόο 
Ωθεινύκελσλ 

1  

Ληγφηεξν 

Αλεπηπγκέλεο 

Αλαη. Μαθεδνλία - 
Θξάθε 

150 

2 Κεληξηθή Μαθεδνλία 138 

3 Θεζζαιία 175 

4 Ήπεηξνο 116 

5 Γπηηθή Διιάδα 175 

 Πύλνιν 754 

6  
ζε 

Μεηάβαζε 

(πιελ 

Σηεξεάο 

Διιάδαο) 

Γπηηθή Μαθεδνλία 25 

7 Ιφληα Νεζηά 46 

8 Πεινπφλλεζνο 75 

9 Βφξεην Αηγαίν 25 

10 Κξήηε 75 

 Πύλνιν 246 

 
11 

Πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 
Αηηηθή 205 

Πύλνιν 205 

12 
ζε Μεηάβαζε Σηεξεά Διιάδα 25 

Πύλνιν 25 

 
13 

Πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 
Νφηην Αηγαίν 20 

Πύλνιν 20 

  
Γεληθό 
Πύλνιν 

 
1250 
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5. Πηζηνπνίεζε ησλ σθεινπκέλσλ 

Η Πηζηνπνίεζε ησλ απνθηεζέλησλ πξνζφλησλ / δεμηνηήησλ ησλ σθεινπκέλσλ ησλ 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ αμηνιφγεζεο ησλ γλψζεσλ 

θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο, απφ δηαπηζηεπκέλν Φνξέα Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ 

ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ISΟ/IEC 17024. Η ππεξεζία πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 Τν ζχλνιν ησλ Ωθεινπκέλσλ είλαη ππνρξεσηηθό λα ζπκκεηάζρεη 

ζηελ πξνγξακκαηηδφκελε γηα ην ηκήκα ηνπ εμέηαζε. Δθφζνλ 

απνπζηάζεη ή απνηχρεη ζηελ αξρηθψο πξνγξακκαηηζκέλε εμέηαζε, 

ζα ηνπ δνζεί ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε πξνγξακκαηηζκέλε γηα 

ην ηκήκα ηνπ επαλεμέηαζε. Η εμέηαζε θαη ε επαλεμέηαζε ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο (Θεσξεηηθή Καηάξηηζε θαη Πξαθηηθή Άζθεζε). 

 Σε θάζε Ωθεινχκελν πνπ ζα νινθιεξψζεη επηηπρψο ηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ ζπλεξγαδφκελν κε 

ηνλ αλάδνρν Φνξέα Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ. 

 Σε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ Ωθεινπκέλνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ 

Φνξέα Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο 

εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο, ε νπνία ζα θέξεη ην φλνκα ηνπ 

σθεινχκελνπ θαη ηηο εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ, ζηηο 

νπνίεο ζπκκεηείρε (κία ή δχν θνξέο). 

Τν γλσζηηθφ πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, πνπ πξνβιέπεηαη λα 
πινπνηεζνχλ ζην ζρέδην δξάζεο ηεο Πξάμεο, ζπλάδεη κε ηα θάησζη
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Σρήκαηα Πηζηνπνίεζεο θαζψο θαιχπηεη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ, 

εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ, γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχλ θη 

εμεηάδνπλ ηα ελ ιφγσ Σρήκαηα Πηζηνπνίεζεο. 

 

ΔΘΞΑΗΓΔΡΗ

ΘΝ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ / 

ΠΣΖΚΑ 

ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ 

ΘΔΩΟΖΡΗΘΖ 

ΔΜΔΡΑΠΖ 

ΞΟΑΘΡΗΘΖ 

ΔΜΔΡΑΠΖ 

Σηέιερνο Γηαρείξηζεο 

Δθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

Σηέιερνο Γηαρείξηζεο 

Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο 

 

ΝΑΙ 

 

ΟΦΙ 

Σηέιερνο 

Γηαρείξηζεο 

Απνζήθεο 

Σηέιερνο Γηαρείξηζεο 

Απνζήθεο 
ΝΑΙ ΟΦΙ 

Φεηξηζηήο 

Αλπςσηηθψλ 

Μεραλεκάησλ 

Φεηξηζηήο 

κεραλεκάησλ έξγσλ 

(Αλπςσηηθψλ 

Μεραλεκάησλ) 

 

ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ 

 

Πσιεηήο Ληαληθήο 

 

Πσιεηήο Ληαληθήο 

 

ΝΑΙ 

 

ΟΦΙ 

Merchandisers 
Merchandiser - 

Πξνσζεηήο 

Πσιήζεσλ 

 

ΝΑΙ 

 

ΟΦΙ 
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6. Αμία Δθπαηδεπηηθνχ Δπηδφκαηνο 

Τα επηδφκαηα θαηαβάιινληαη εθφζνλ νη σθεινχκελνη έρνπλ νινθιεξψζεη ηε 

Θεσξεηηθή Καηάξηηζε, ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε (κε ηελ κνξθή case studies) θαη 

έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο. Η δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο 

 

είλαη ρσξίο θφζηνο γηα ηνπο θαηαξηηδφκελνπο (εμέηαζε θαη επαλεμέηαζε 

εθφζνλ απαηηεζεί). 

Τν εθπαηδεπηηθφ επίδνκα γηα θάζε ψξα θαηάξηηζεο (ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο) 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πέληε επξψ (5,00 €/ ψξα), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ θξαηήζεσλ. 

 
Ππλνιηθή Αμία Δθπαηδεπηηθνύ Δπηδόκαηνο: 80 Ώξεο Θαηάξηηζεο ρ 5,00 

€ = 400,00 €. 

 

Σεκείσζε: Οη απνπζίεο έσο ηνπ πνζνζηνύ 10% ησλ σξώλ  

θαηάξηηζεο (ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο) ζα επηθέξνπλ αλάινγε 

κείσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ επηδόκαηνο. 
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7. Γηθαίσκα Σπκκεηνρήο 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Πξάμε έρνπλ νη Δξγαδόκελνη ηνπ Ηδησηηθνύ 

ηνκέα ηεο Νηθνλνκίαο, αλεμαξηήησο ηνπ θιάδνπ ή ηεο επηρείξεζεο 

πνπ απαζρνινύληαη θαη νη νπνίνη πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο θάησζη 

πξνυπνζέζεηο: 

1. Να είλαη εξγαδφκελνη ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ιδησηηθνχ Τνκέα ηεο 

Οηθνλνκίαο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 

Δηεπθξηλίδεηαη όηη ζηνπο ελ δπλάκεη ζπκκεηέρνληεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη εξγαδόκελνη κε επνρηθή απαζρόιεζε 

αθόκα θαη αλ ιακβάλνπλ εηδηθό επνρηθό επίδνκα. 

 

Επηπιένλ, απνθιείνληαη όζνη είλαη απηναπαζρνινύκελνη 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο, άλεξγνη ή/θαη ιακβάλνπλ επίδνκα 

ηαθηηθήο αλεξγίαο από ηνλ ΟΑΕΔ. 

 

2. Να είλαη απφθνηηνη ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

3. Να είλαη απφθνηηνη ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. 
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8.  Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο – Απαηηνχκελα 

θξηηήξηα 

Σπγθεθξηκέλα, γηα λα κπνξεί έλαο ππνςήθηνο λα ππνβάιιεη αίηεζε πνπ ζα 

ιεθζεί ππφςε ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο – κνξηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα: 

1. Δίλαη εξγαδόκελνο ζηνλ Ηδησηηθό ηνκέα ηεο Νηθνλνκίαο κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ήηνη λα απαζρνιείηαη: 

 Με Σχκβαζε Δξγαζίαο Πιήξνπο Απαζρφιεζεο θαη Ανξίζηνπ 

Φξφλνπ, ή 

 Με Σχκβαζε Δξγαζίαο Πιήξνπο Απαζρφιεζεο θαη Οξηζκέλνπ 

Φξφλνπ (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε επνρηθή απαζρφιεζε), ή 

 Με Σχκβαζε Δξγαζίαο Μεξηθήο Απαζρφιεζεο θαη Ανξίζηνπ Φξφλνπ, 

ή 

 Με Σχκβαζε Δξγαζίαο Μεξηθήο Απαζρφιεζεο θαη Οξηζκέλνπ 

Φξφλνπ (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε επνρηθή απαζρφιεζε), ή 

 Με Σχκβαζε Δξγαζίαο εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζε, ή 

 Ωο ακεηβφκελνο/ε κε πνζνζηφ ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ην λφκν 

2224/94 άξζξν 54. 

 
2. Δίλαη απόθνηηνο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, ήηνη: 

 Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ γηα ηνπο απνθνηηήζαληεο πξηλ ην 1980 ή 

 Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ γηα ηνπο ππφινηπνπο (Ν. 309/1976 , Π.Γ. 

739/1980) 

3. Δίλαη πάλσ από 18 εηώλ θαη έσο 64 εηώλ. 
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Πεκείσζε: 

 

Οη ππνςήθηνη, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνύλ ζην πξόγξακκα ζα πξέπεη 

λα έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ εξγαδόκελνπ ζε επηρείξεζε ηνπ Ιδησηηθνύ 

Τνκέα ηεο Οηθνλνκίαο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 

Κάζε ελδηαθεξόκελνο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιιεη αίηεζε ζπκκεηνρήο 

ζε κία κόλν Πεξηθέξεηα. 

 

Κνξηνδόηεζε θξηηεξίσλ επηινγήο 
 

Σηνπο πίλαθεο παξαθάησ παξαηίζεηαη ε θαηαγξαθή ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο 

πνπ βαζκνινγνχληαη βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δειψζεη νη ππνςήθηνη 

ζηελ αίηεζή ηνπο αξρηθά, θαζψο θαη ε βαζκνινγία πνπ ιακβάλεη θάζε 

θξηηήξην. Αλαιπηηθφηεξα ηα θξηηήξηα επηινγήο ζα αθνξνχλ ζην εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν θαζψο θαη ηε γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Υ ησλ δπλεηηθά σθεινχκελσλ θαηά 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 



Σελίδα 16 από 24 

 

 

 
 

 

Α/Α 
ΘΟΗΡΖΟΗΝ 

ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΑΛΑΙΠΖ 

ΘΟΗΡΖΟΗΝ 

ΚΝΟΗΝΓΝΡΖΠΖ 

ΘΟΗΡΖΟΗΝ 
ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

  Υπνρξεσηηθή 20 

  Δθπαίδεπζε   

  Γεπηεξνβάζκηα  

  Δθπαίδεπζε (Γεληθφ  

  Λχθεην, Πξψελ  
  Δμαηάμην Γπκλάζην, 15 

 
1 

Δθπαηδεπηηθφ 

Δπίπεδν 

ΔΠΑΛ/ ΔΠΑΣ) ή 

Μεηαδεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε (ΙΔΚ) 

 

  Τξηηνβάζκηα  

  Δθπαίδεπζε (ΑΔΙ, 10 
  ΤΔΙ)  

  Μεηαπηπρηαθέο  

  Σπνπδέο ή 5 
  Κάηνρνη Γηδαθηνξηθνχ 

Γηπιψκαηνο 

 



Σελίδα 17 από 24 

 

 

 

 

Α/Α 
ΘΟΗΡΖΟΗΝ 

ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΑΛΑΙΠΖ 

ΘΟΗΡΖΟΗΝ 

ΚΝΟΗΝΓΝΡΖΠΖ 
ΘΟΗΡΖΟΗΝ 
ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

 
2 

 
Γλψζε ρεηξηζκνχ 
Η/Υ 

Κάηνρνο 

Πηζηνπνηεηηθνχ 

γλψζεο 

Πιεξνθνξηθήο ή 

ρεηξηζκνχ Η/Υ απφ 

αλαγλσξηζκέλν 

θνξέα 

 

10 

Ππλνιηθή 
Βαζκνινγία 

(Θξηηήξην Δπηινγήο 1) + (Θξηηήξην Δπηινγήο 2) 

 

Η κέγηζηε πξνβιεπφκελε κνξηνδφηεζε γηα θάζε σθεινχκελν είλαη ηα 30 κφξηα θαη 

πξνθχπηεη απφ ηνλ θάησζη ηχπν: 

 
Ππλνιηθή Βαζκνινγία = Βαζκνινγία Θξηηεξίνπ Δπηινγήο 1 + 

Βαζκνινγία Θξηηεξίνπ Δπηινγήο 2 

 
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζε πεξίπησζε ηζνβαζκηώλ θαηά ηε κνξηνδόηεζε, 

πξνεγνύληαη νη ππνςήθηνη κε ηελ πξνγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ώξα 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο (ζα πξνθύπηεη από ην ςεθηαθό αληίγξαθν ηεο 

αίηεζεο ηνπ ππνςήθηνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη κεηαμύ άιισλ 

ζηνηρείσλ θαη ηελ εκεξνκελία / ώξα (ζε επίπεδν δεπηεξνιέπηνπ). 
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9. Υπνβνιή αίηεζεο 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο/ε γηα λα έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Έξγν πξέπεη λα 

ζπκπιεξψζεη θαη λα ππνβάιεη κία θαη κνλαδηθή αίηεζε ζπκκεηνρήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή, κέζσ δηαδηθηχνπ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ, http://024.korinthiacc.gr/ ηε 

θφξκα «Αίηεζε ζπκκεηνρήο». 

 

Κάζε Αίηεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ κνλαδηθφ Κσδηθφ Αίηεζεο Σπκκεηνρήο 

(ΚΑΣ). Η έληαμε ζην Μεηξψν Ωθεινπκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: 

1. Σπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηεο αίηεζεο ειεθηξνληθά. Η Αίηεζε βξίζθεηαη 

ζηελ ειεθηξνληθή klimik@korinthiacc.gr 

2. Κάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ππνβάιιεη ηελ Αίηεζή ηνπ από ηελ 

Ξέκπηε 9/1/2020, ώξα 12:00:00 έσο ηελ Ξαξαζθεπή 28/2/2020, 

ώξα 14:00. 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ γηα ηε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ πεδίσλ ηεο Αίηεζεο ζπκκεηνρήο. 

Σεκεηψλεηαη φηη ε «Αίηεζε ζπκκεηνρήο» επέρεη ζέζε Υπεχζπλεο Γήισζεο θαη 

φηη δελ ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δηφξζσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο κεηά ηελ ππνβνιή απηήο. 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο/ε έρεη δηθαίσκα λα δειψζεη ζηελ αίηεζή ηνπ/ηεο έλα ή 

πεξηζζφηεξα ζεκαηηθά αληηθείκελα θαη λα ζπκκεηέρεη ηνπιάρηζηνλ ζε έλα απφ 

απηά. Σε θάζε πεξίπησζε, ε νξηζηηθή επηινγή ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

θαηάξηηζεο ζα πξνθχςεη απφ ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ηκεκάησλ 

θαηάξηηζεο, φπσο απηά αλαιχνληαη ζηελ ελφηεηα 11. 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο/ε ππνβάιεη αίηεζε ζπκκεηνρήο δειψλνληαο κία κφλν 

πφιε πινπνίεζεο. 

Σε πεξίπησζε πνπ νη αηηήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ππεξβνχλ ηνλ 

http://024.korinthiacc.gr/
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πξνβιεπφκελν αξηζκφ ζέζεσλ ή πξνθχςεη ηζνβαζκία κεηαμχ  ησλ 

ππνςεθίσλ, ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ε νπνία ζα πξνθχπηεη απφ ην 

ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

 

10. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
I. Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ, νη ελδηαθεξφκελνη ζα 

πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηαρπδξνκηθά ή λα απνζηείινπλ κε mail, 

ζην Δπηκειεηήξην Κνξηλζίαο,  Δξκνχ 2 Κφξηλζνο 20131 , mail 

klimik@korinthiacc.gr ,θάθειν κε ηα δηθαηνινγεηηθά φπσο 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, ψζηε λα πηζηνπνηήζνπλ ηα φζα δειψλνπλ 

ζηελ αίηεζή ηνπο θαη λα νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε - βαζκνιφγεζε 

θαη θαηάηαμή ηνπο. Ν θάθεινο κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 

ζα πξέπεη λα έρεη θαηαηεζεί ηαρπδξνκηθά ε λα έρεη απνζηαιεί κε 

mail ην αξγόηεξν εληόο 5 εξγ. εκεξώλ από ηελ επόκελε εκέξα 

ηεο ιήμεο ησλ ειεθηξνληθώλ αηηήζεσλ (κέρξη θαη ηελ Γεπηέξα 

17/2/2020 θαη ώξα 14:00:00). 

Η κε εκπξφζεζκε ππνβνιή ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο (κεηά ηηο 

10/2/2020, ψξα 23:59:59), φπσο θαη ε κε παξαιαβή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ (κέρξη θαη ηηο 06/3/2020 θαη ψξα 14:00:00), θαζηζηά ηε 

ζρεηηθή αίηεζε άθπξε. 

II. Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νη ελδηαθεξφκελνη, 

αξηζκεκέλα κε ηελ παξαθάησ ζεηξά, είλαη: 

1. Ο Μνλαδηθφο Θσδηθόο Αίηεζεο Ππκκεηνρήο - ΘΑΠ  
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2. Αληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο, Γηαβαηεξίνπ ή άιινπ 

Πηζηνπνηεηηθνχ Ταπηνπξνζσπίαο. 

3. Αληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ην νπνίν δήισζαλ ζηελ αίηεζή ηνπο 

(απνιπηεξίνπ, ηίηινπ άιισλ ζπνπδψλ, πηπρίνπ αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ αλαγλσξηζκέλν απφ ην 

ΓΟΑΤΑΠ). 

4. Αληίγξαθα νπνησλδήπνηε επίζεκσλ εγγξάθσλ φπνπ αλαγξάθεηαη: 

i. ν Α.Φ.Μ., 

ii. ν Α.Μ.Κ.Α., 

iii. ν Αξηζκφο Μεηξψνπ Αζθαιηζκέλνπ ηνπ ππνςήθηνπ. 

5. Αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνχ Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Υ απφ 

πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο (ζπκθσλά κε ην Παξάζηεκα γλψζεο ρεηξηζκνχ 

H/Y ηνπ ΑΣΔΠ: https://bit.ly/3biAQq5) 

6. Αληίγξαθν Τξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ζηνλ νπνίν ζα είλαη Κχξηνο 

Γηθαηνχρνο ν/ε Αηηψλ/νχζα. 

7. Απνδεηθηηθά εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο: 

 Γηα ηνπο Δξγαδόκελνπο: έλα (1) απφ ηα παξαθάησ: 

o Αηνκηθό Ινγαξηαζκό Αζθάιηζεο, ηνλ νπνίν κπνξεί λα 

εθδψζεη απφ ην www.efka.gov.gr (ζην menu  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΔΝΟΙ, sub-menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ελέξγεηα Αηνκηθφο 

 Λνγαξηαζκφο Αζθάιηζεο θαη επηιέγνληαο  Δίζνδνο ζηελ 

http://www.efka.gov.gr/
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 ππεξεζία, είηε Σχλδεζε κε θσδηθνχο TAXISNET ή Σχλδεζε 

 κε θσδηθνχο Δ.Φ.Κ.Α./Κ.Δ.Α.Ο. κε ηνπο θσδηθνχο TAXISNET θαη ΑΦΜ & 

ΑΜΚΑ) ζπλνδεπόκελν από πεύζπλε Γήισζε ζηελ νπνία λα 

αλαθέξεη φηη ν Υπνςήθηνο/α εμαθνινπζεί λα είλαη Δξγαδφκελνο/ε γηα 

ηνπο κήλεο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ Αηνκηθφ Λνγαξηαζκφ ηνπ έσο θαη 

ηελ Ηκέξα Υπνβνιήο ηεο Αίηεζεο, θαη ε Δηαηξεία ζηελ νπνία εξγάδεηαη 

αλήθεη ζηνλ Ιδησηηθφ Τνκέα. 

 
Ρειεπηαία Θαηάζηαζε Κηζζνδνζίαο,  ζπλνδεπόκελε  από 

πεύζπλε Γήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεη φηη ν Υπνςήθηνο/α 

εμαθνινπζεί λα είλαη Δξγαδφκελνο/ε έσο θαη ηελ Ηκέξα Υπνβνιήο ηεο 

Αίηεζεο, θαη ε Δηαηξεία ζηελ νπνία εξγάδεηαη αλήθεη ζηνλ Ιδησηηθφ 

Τνκέα. 

 

 Γηα ηνπο Δπνρηθά Δξγαδόκελνπο: Αληίγξαθν ηεο Θάξηαο 

Αλεξγίαο ζε ηζρύ. Πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρηεί ε επνρηθφηεηα1, ε 

Θάξηα Αλεξγίαο πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη: 

 

o απφ ην Έληππν Καηαγγειίαο Σχκβαζεο Δξγαζίαο (Δ6) ππνγεγξακκέλν 

απφ ηνλ Άλεξγν θαη ηνλ Δξγνδφηε 

o είηε απφ ηε Βεβαίσζε Λήμεο Σχκβαζεο Οξηζκέλνπ Φξφλνπ (Δ7) 

ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Δξγνδφηε 

o ή απφ Βεβαίσζε Δπνρηθφηεηαο απφ ηελ Δπηρείξεζε 

o ή απφ Αληίγξαθν ηεο “Απφθαζεο Υπαγσγήο” ζηελ επηδφηεζε απφ ηνλ 
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ΟΑΔΓ (είηε πξφθεηηαη γηα ην εηδηθφ επνρηθφ βνήζεκα ή πξφθεηηαη γηα 

ηελ επηδφηεζε αλεξγίαο 3 κελψλ θαη 5 εκεξψλ γηα Αζθαιηζκέλνπο, 

νη νπνίνη έρνπλ απαζρνιεζεί ζε Τνπξηζηηθά θαη Άιια Δπαγγέικαηα ζε 

Δπηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ επνρηθά). 

8. πεύζπλε δήισζε (ε νπνία ζα απεπζχλεηαη ζην Δπηκειεηήξην 

Κνξηλζίαο) όηη ηα πξνζθνκηδόκελα έγγξαθα είλαη γλήζηα 

αληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ. 

Σεκείσζε: Τα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα θαηαηεζνύλ 

αξηζκεκέλα (1-8 ) κε βάζε ηελ πξναλαθεξόκελε ζεηξά. 

Ο θάθεινο κε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιιεηαη: 

1. Δίηε ηαρπδξνκηθά (παξαιαβή απφ ην Δπηκειεηήξην Κνξηλζίαο πξηλ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα παξαιαβήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ) κε ηελ έλδεημε: 

 

 
1 

Ως εποτική θεωρείηαι η εργαζία ποσ παρέτεηαι ζε επιτειρήζεις, εκμεηαλλεύζεις, σποκαηαζηήμαηα ή παραρηήμαηα επιτειρήζεων  

οι οποίες από ηη θύζη ηοσς, ηις καιρικές ή ιδιαίηερες ζσνθήκες ή λόγω ηων τρηζιμοποιούμενων πρώηων σλών λειηοσργούν καηά 

ημερολογιακό έηος για τρονικό διάζηημα μεγαλύηερο από δύο και μικρόηερο από εννέα μήνες, καηά ηο σπόλοιπο δε τρονικό 

διάζηημα ηοσ ημερολογιακού έηοσς δεν απαζτολούν προζωπικό ποσ σπερβαίνει ηο 25% ηοσ μέζοσ όροσ ηοσ προζωπικού, ηο 

οποίο απαζτολούν καηά ηην περίοδο αιτμής ηης δραζηηριόηηηάς ηοσς (άρθρ. 31 ν. 4144/13

Δικαιολογητικά για την Ππάξη ««Καηάπηιζη και πιζηοποίηζη 

γνώζεων και δεξιοηήηων επγαζομένων ζηον ιδιωηικό ηομέα ηηρ 
Εθοδιαζηικήρ Αλςζίδαρ» 

Ολνκαηεπώλπκν 

 
Θσδηθό Αίηεζεο Ππκκεηνρήο (ΚΑΣ) 

 

 Πεξηθέξεηα Επηινγήο (όπσο δειώζεθε 

ζηελ αίηεζε 
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2. Ή απνζηέιιεηαη κε email (παξαιαβή απφ ην Δπηκειεηήξην 

Κνξηλζίαο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα παξαιαβήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ) ζηε δηεύζπλζε klimik@korinthiacc.gr.  

Πην ζέκα ηνπ email πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

αηηνύληνο (Νλνκαηεπώλπκν θαη Θσδηθόο Αίηεζεο Ππκκεηνρήο - 

ΘΑΠ). 

Ρα δηθαηνινγεηηθά δύλαηαη λα απνζηαινύλ: 
 

 Δίηε σο ζαξσκέλα (scanned) - ζπλλεκέλα αξρεία ζην email 

 Ή ζε κνξθή zip αξρείνπ κε ζαξσκέλα (scanned) όια ηα 

απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά. Ρν zip αξρείν ζα πξέπεη λα 

θέξεη νλνκαζία ΣΣΣΣ-ΣΣΣΣ-ΣΣΣ.zip (όπνπ ΣΣΣΣ-ΣΣΣΣ-ΣΣΣ 

ν αξηζκόο ΘΑΠ ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο ηνπ 

ελδηαθεξόκελνπ). 

 
 Γηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξνζθνκίδνληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο θαηάξηηζεο: 

 Πίλαθαο απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ (Δ4) απφ ηελ εηαηξεία ζηελ νπνία 

εξγάδεηαη. 

 Βεβαίσζε εξγνδφηε φηη είλαη εξγαδφκελνο κε εκεξνκελία έθδνζεο – 

ππνγξαθήο ηελ 1ε εκέξα ηεο θαηάξηηζεο. 

mailto:epavlou@esee.gr
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Πε πεξίπησζε άξλεζεο ηεο εηαηξείαο λα εθδώζεη ηα 

παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί πεύζπλε 

Γήισζε, όπνπ ν ππνςήθηνο δειώλεη όηη ζπλερίδεη λα 

είλαη Δξγαδόκελνο ζε εηαηξεία ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα θαη

 ην αθξηβέο Ωξάξην Δξγαζίαο ηνπ, θαζώο

 θαη λέν - Δπηθαηξνπνηεκέλν Αηνκηθό Ινγαξηαζκό 

Αζθάιηζεο. 

 

11. Γηαδηθαζία Δπηινγήο Ωθεινχκελσλ 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο εξγαδφκελνο, εθφζνλ επηιεγεί βάζεη ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα, εγγξάθεηαη ζην Μεηξψν 

Ωθεινπκέλσλ. Τν Μεηξψν Ωθεινπκέλσλ ηεξείηαη απφ ην 

Δπηκειεηήξην Κνξηλζίαο. Σην Μεηξψν Ωθεινπκέλσλ 

θαηαγξάθνληαη φινη νη Αηηνχληεο ηεο Πξάμεο, κεηά ηελ 

αμηνιφγεζε θαη κνξηνδφηεζε ησλ Αηηήζεψλ ηνπο, κε ηελ 

έλδεημε “Δπηηπρψλ” ή “Άθπξνο”. 

 
Άθπξε ζεσξείηαη κηα Υπνςεθηφηεηα εθφζνλ: 

 Γελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. 

 Ο/ ε αηηψλ/ νχζα δελ θαηέζεζε ή δελ απέζηεηιε κε e-mail 

εγθαίξσο ηα δεηνχκελα απφ ηελ Πξφζθιεζε 

δηθαηνινγεηηθά. 

 
Οη δπλεηηθνί σθεινχκελνη εκθαλίδνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά, βάζεη 
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ηεο κνξηνδφηεζήο ηνπο αλά νκάδα πεξηθεξεηψλ. 

 
Η δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ησλ ηκεκάησλ θαηάξηηζεο, 

αθνινπζεί κία ζεηξά απφ δηαδηθαζίεο θαη βήκαηα. Πην 

αλαιπηηθά: 

Βήκα 1: Ππιινγή ησλ Αηηήζεσλ ζηελ

 ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ Θνξηλζίαο. 

 

Βήκα 2: Δπεμεξγαζία - Ραμηλόκεζε Αηηήζεσλ

 αλά νκάδα Ξεξηθεξεηώλ 

 Γηαρσξηζκφο ησλ Αηηήζεσλ πνπ δελ είλαη 

επηιέμηκεο, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα on/ off. 

 Αμηνιφγεζε - Βαζκνιφγεζε ησλ Αηηήζεσλ, πνπ 

έρνπλ ζπγθεληξσζεί θαη ηαμηλνκεζεί βάζεη ηεο 

Μνξηνδφηεζεο ησλ Κξηηεξίσλ Δπηινγήο. 

 Σπγθξφηεζε Πξνζσξηλνχ Πίλαθα ησλ Δπηηπρφλησλ 

θαηά θζίλνπζα ζεηξά, ησλ Δπηιαρφλησλ θαη ησλ 

Απνξξηθζέλησλ Υπνςήθησλ Ωθεινπκέλσλ, κε ηε 

Σπλνιηθή Βαζκνινγία πνπ ζα πξνθχςεη γηα ηνλ 

θαζέλα. 

Βήκα 3: Ππιινγή θαη Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθώλ 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη φζνη δελ πξνζθνκίζνπλ ηα 

πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά ζην δηάζηεκα πνπ έρεη 

νξηζηεί, απηνκάησο απνξξίπηνληαη, θαζψο ζα ζεσξεζεί 
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φηη δελ ππάξρεη πιένλ ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζην 

πξφγξακκα θαη νη ζέζεηο απηέο ζα θαιπθζνχλ απφ ηνλ 

Πίλαθα ησλ Δπηιαρφλησλ. 

Βήκα 4: Αλαπξνζαξκνγή ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο,  

φπνπ δηαπηζησζεί αλαθξίβεηα θαη νξηζηηθνπνίεζε ηνπ 

Πίλαθα Δπηηπρφλησλ, Δπηιαρφλησλ θαη Απνξξηθζέλησλ 

αλά νκάδα Πεξηθεξεηψλ. 

Βήκα 5: Ππγθξόηεζε Ρκεκάησλ Θαηάξηηζεο 

 Πξσηαξρηθφ θξηηήξην ζηε δηακφξθσζε ησλ 

Τκεκάησλ Καηάξηηζεο απνηειεί ε ελδεηθηηθή 

θαηαλνκή ησλ σθεινπκέλσλ αλά νκάδα 

Πεξηθεξεηψλ, ζχκθσλα κε ηε Πξφζθιεζε. 

Θα ιεθζνύλ ππόςε ηα Αληηθείκελα Θαηάξηηζεο, όπσο 

απηά έρνπλ δεισζεί από ηνπο σθεινύκελνπο ζηελ 

αίηεζή ηνπο, κε ζεηξά 

 πξνηεξαηφηεηαο. 

 Τα Τκήκαηα Καηάξηηζεο ζα ζπγθξνηνχληαη 

αλαινγηθά κε ην πιήζνο ησλ Αηηήζεσλ αλά 

Αληηθείκελν Καηάξηηζεο. 

Σε πεξίπησζε πνπ, ζχκθσλα ηφζν κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηηήζεσλ θαη 

ηνλ πίλαθα επηηπρφλησλ φζν θαη κε ηελ ελδεηθηηθή θαηαλνκή ησλ 

σθεινπκέλσλ αλά πεξηθέξεηα, δελ ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο ησλ 

ηκεκάησλ θαηάξηηζεο, ηφηε νη δηαζέζηκεο ζέζεηο κεηαθέξνληαη ζε 

πεξηθέξεηα ή πεξηθέξεηεο ηεο ίδηαο ελφηεηαο πεξηθεξεηψλ φπνπ νη 

αηηνχληεο έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία. 
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Τα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ 

ππνςεθηφηεηαο ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ Κνξηλζίαο (www.Korinthiacc.gr). Καηά ηε 

δηαδηθαζία επηινγήο, νη σθεινχκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα 

ππνβνιήο αληηξξήζεσλ εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο πέληε 

(5) εκεξψλ απφ ηεο αλαξηήζεσο ηνπ πίλαθα επηηπρφλησλ, 

επηιαρφλησλ θαη απνξξηθζέλησλ αλά πεξηθέξεηα (βήκα 4ν). Οη 

αληηξξήζεηο απνζηέιινληαη κε email ζην 

klimik@korinthiacc.gr, θαη ηίζεληαη ακειιεηί ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ θαη Αληηξξήζεσλ πνπ έρεη νξηζηεί απφ ην 

Δπηκειεηήξην Κνξηλζίαο, κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ. Η Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη Αληηξξήζεσλ εμεηάδεη 

ην εκπξφζεζκν θαη ην βάζηκν ησλ αληηξξήζεσλ θαη γλσκνδνηεί 

γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο, ηελ νπνία θνηλνπνηεί κέζσ ζηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ έξγνπ. Η Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη 

Αληηξξήζεσλ, δχλαηαη λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο απφ ηνλ 

αηηνχληα θαη γεληθψο λα ελεξγήζεη νηηδήπνηε απαηηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ αηηνχληα. Η 

Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη Αληηξξήζεσλ πξέπεη λα απνθαλζεί επί 

ησλ αληηξξήζεσλ, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ιήμεο ησλ 

ελζηάζεσλ, άιισο ηεθκαίξεηαη ε ζησπεξή απφξξηςε ησλ 

αληηξξήζεσλ. 

 

Σηελ πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπο ε ζηελ πεξίπησζε 

http://www.korinthiacc.gr/
mailto:klimik@korinthiacc.gr
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απνρψξεζεο, νη δηαζέζηκεο πιένλ ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ 

ηνπο Δπηιαρφληεο ηεο νκάδαο Πεξηθεξεηψλ κε ηελ πςειφηεξε 

βαζκνινγία. 

 

12. Πξνζεζκία Υπνβνιήο Αηηήζεσλ 

Ωθεινχκελσλ 

 Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθώλ 

αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ αξρίδεη ζηηο 

9/1/2020, ώξα 12:00:00 θαη ιήγεη ζηηο 

28/2/2020 θαη ώξα 14:00. 

 Ζ πξνζεζκία παξαιαβήο από ην Δπηκειεηήξην 

Θνξηλζίαο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πηζηνπνηνύλ 

ηα όζα δειώζεθαλ ζηελ ειεθηξνληθή αίηεζε 

αξρίδεη ζηηο 11/2/2020, ώξα 12.00 θαη ιήγεη ζηηο 

06/03/2020 θαη ώξα 14:00:00
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