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2. Λίγα Λόγια για το Έργο
2.1. Στοιχεία του Έργου
Τίτλος: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Επιστημονικών / Τεχνικών Στελεχών στη
Βιομηχανία Τροφίμων και την Περιβαλλοντική Διαχείριση
Κωδικός ΟΠΣ (MIS): 5003030
Δικαιούχος: Ένωση Ελλήνων Χημικών

2.2. Περιγραφή του Έργου
Αντικείμενο του έργου είναι η στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση και η αντίστοιχη πιστοποίηση γνώσεων και
δεξιοτήτων 1200 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (ανεξάρτητα του κλάδου απασχόλησης τους) σε εκπαιδευτικά
αντικείμενα που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

2.3. Στόχοι του Έργου
Η υλοποίηση του έργου αποσκοπεί στην απόκτηση, από τους εργαζόμενους που θα συμμετάσχουν, πρόσθετων
γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στη βελτίωση των προσωπικών
δεξιοτήτων, στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας τους στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, στη διασφάλιση
των θέσεων εργασίας τους και στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και εξέλιξης.

2.4. Χρηματοδότηση του Έργου
Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η
συγχρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από τους Άξονες Προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή εργαζομένων,
επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» και 02Σ «Προσαρμογή
εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά
Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» και εντάσσεται στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 08 «Προώθηση της διατηρήσιμης και
ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού» και της επενδυτικής
προτεραιότητας 8v «Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές»,
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).
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3. Επαγγελματική Κατάρτιση
Η κατάρτιση περιλαμβάνει συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 80
ωρών, εκτός ωραρίου εργασίας, στα ακόλουθα εκπαιδευτικά αντικείμενα:
1. Επιστημονικοί/Τεχνικοί Υπεύθυνοι Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών
2. Επιστημονικοί / Τεχνικοί Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας
Επιχειρήσεων
Τα προγράμματα κατάρτισης θα πραγματοποιηθούν με οποιαδήποτε από τις παρακάτω εκπαιδευτικές
μεθόδους:
•
•
•

Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης
διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης
Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)
Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) κατάρτισης στην τάξη

3.1. Πρόγραμμα Κατάρτισης 1. Επιστημονικοί/Τεχνικοί Υπεύθυνοι Επιχειρήσεων
Τροφίμων και Ποτών
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Επιστημονικοί / Τεχνικοί Υπεύθυνοι Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών» αφορά
στην κατάρτιση 600 εργαζόμενων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατάρτιση των εργαζομένων σε θέματα που αφορούν
κυρίως στην ορθή εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών / χειρισμών αλλά και της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και
διεθνούς) κατά την παραγωγή, επεξεργασία, επισήμανση, πιστοποίηση, αποθήκευση, μεταφορά, διακίνηση,
διάθεση ασφαλών τροφίμων. Επιπλέον, αναμένεται η ενίσχυση των ικανοτήτων καινοτομίας, αειφορίας, και
ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται η ενίσχυση της αποδοτικότητας και εν
γένει της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων από τις επιχειρήσεις, αλλά και η ποιοτική αναβάθμιση του
εσωτερικού τους (εργασιακού) περιβάλλοντος.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι ικανοποιούν τις
ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής:
-

Πτυχιούχοι Χημικοί ή/και Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών
Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Περιβάλλοντος καθώς και Πολυτεχνικών Σχολών.

Εκπαιδευτικές Ενότητες
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία των τροφίμων
Διεθνή πρότυπα, συστήματα ποιότητας και πιστοποίησης
Ορθές πρακτικές στις επιχειρήσεις τροφίμων
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
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7. Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία, στο περιβάλλον, στην
αειφορία, και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
Διάρκεια Κατάρτισης: 80 ώρες

3.2. Πρόγραμμα Κατάρτισης 2. Επιστημονικοί / Τεχνικοί Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Επιστημονικοί / Τεχνικοί Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και
Ασφάλειας Επιχειρήσεων» αφορά στην κατάρτιση 600 εργαζόμενων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της
οικονομίας.
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατάρτιση των εργαζομένων σε θέματα της περιβαλλοντικής
διαχείρισης, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιθεώρηση συστημάτων που αφορούν στη
διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός οργανισμού, τη μείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος αυτού, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία του προσωπικού, και την αναβάθμιση της
ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται η ενίσχυση της αποδοτικότητας και εν
γένει της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις, της μείωσης
επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, αλλά και η ποιοτική αναβάθμιση του
εσωτερικού τους (εργασιακού) περιβάλλοντος.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι ικανοποιούν τις
ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής:
-

Πτυχιούχοι Χημικοί ή/και Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών
Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Περιβάλλοντος καθώς και Πολυτεχνικών Σχολών.

Εκπαιδευτικές Ενότητες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Περιβαλλοντική διαχείριση και αειφόρο ανάπτυξη
Περιβάλλον και Παραγωγή
Περιβαλλοντικός Έλεγχος
Καλές πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (πρότυπο OHSAS 18001)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία, στο περιβάλλον, στην
αειφορία, και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Διάρκεια Κατάρτισης: 80 ώρες
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4. Πιστοποίηση
Οι καταρτιζόμενοι ωφελούμενοι, που θα ολοκληρώσουν την κατάρτιση, θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε
διαδικασία πιστοποίησης για την αποτίμηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, που
αποκτήθηκαν κατά την διαδικασία αυτής.
Τη διαδικασία πιστοποίησης υλοποιεί διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων (Φ.Π.Π), σύμφωνα με
το πρότυπο ISO/IEC/17024 που επιλέγεται από τον πάροχο κατάρτισης και πραγματοποιείται με βάση σχήματα
- πιστοποιητικά τα οποία αναγνωρίζονται από τη διεθνή και ελληνική ιδιωτική αγορά.

5. Εκπαιδευτικοί Όροι


Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης μέσω της πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευσης ή/ και
μέσω της Μικτής Κατάρτισης (blended learning) με συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης
τηλεκατάρτισης βασίζεται στις πλέον σύγχρονες αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, ενώ ακολουθεί τα
πρότυπα και τις διαδικασίες ποιότητας που εφαρμόζουν οι αδειοδοτημένοι φορείς.



Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται με τη μορφή της κατάρτισης σε αίθουσα
(classroom) περιλαμβάνουν συνδυασμό θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.



Ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων που θα συμμετέχουν σε κάθε τμήμα κατάρτισης δεν θα
υπερβαίνει τα 25 άτομα.



Η ημερήσια διάρκεια υλοποίησης της κατάρτισης δεν υπερβαίνει τις 4 ώρες, συμπεριλαμβανομένων
και των διαλειμμάτων και διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των
συμμετεχόντων/εργαζομένων. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, τα διαλείμματα δύναται να
πραγματοποιηθούν εφ’ όσον προβλέπονται από την επιχείρηση.



Η ημερήσια εκπαίδευση θα ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα.



Δεν επιτρέπεται κατάρτιση τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες ενώ δεν πρέπει να
παρουσιάζονται ασυνέχειες στη ροή του προγράμματος. Το πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να
διακόπτεται στις περιόδους Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιρινών διακοπών ή/και σε
εξαιρετικές έκτακτες περιπτώσεις.



Για κάθε δράση κατάρτισης είναι υποχρεωτική η παροχή του απαιτούμενου κατάλληλου και
εύχρηστου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού στους καταρτιζόμενους.



Η συμμετοχή των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν τη κατάρτιση στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι
υποχρεωτική για μία φορά (ανεξαρτήτως επιτυχίας). Κάθε καταρτιζόμενος θα συμμετάσχει
υποχρεωτικά στην εξέταση πιστοποίησης και - αν χρειάζεται – σε μία επανεξέταση.



Οι εξετάσεις και οι επανεξετάσεις πιστοποίησης θα πραγματοποιούνται το αργότερο εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήξης της κατάρτισης και ο φορέας πιστοποίησης
οφείλει να υποβάλει στον πάροχο κατάρτισης πίνακα με τους συμμετέχοντες - ωφελούμενους
αμέσως μετά το πέρας της κάθε εξέτασης.



Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων 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 επιτρεπτών απουσιών αυξάνεται
στο 20% μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον καταρτιζόμενο. Το ίδιο ποσοστό 20%
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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.


Για την συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση προβλέπεται εκπαιδευτικό
επίδομα 5,00 ευρώ/ώρα κατάρτισης (400,00 ευρώ/80 ώρες ).



Οι Ωφελούμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν τα Απογραφικά Δελτία Εισόδου - Εξόδου από το
Πρόγραμμα, στην έναρξη και στη λήξη του Προγράμματος αντίστοιχα.



Όλοι οι ωφελούμενοι που θα παρακολουθήσουν επιτυχώς ένα από τα εκπαιδευτικά αντικείμενα
κατάρτισης, θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράμματος Κατάρτισης στο τέλος του
προγράμματος.



Αντίστοιχα οι ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν με επιτυχία στη διαδικασία πιστοποίησης των
γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, θα λάβουν την αντίστοιχη Πιστοποίηση.

6. Γεωγραφική Κατανομή
H γεωγραφική κατανομή των ωφελουμένων σε περιφερειακό επίπεδο, βάσει κατηγορίας περιφέρειας,
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:
Κατηγορία
Περιφέρειας
Α. Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

Β. Περιφέρειες σε
μετάβαση

Γ. Περισσότερο
ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

Περιφέρεια

Αριθμός ωφελουμένων

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Ήπειρος
Θεσσαλία
Δυτική Ελλάδα
Υποσύνολο ΛΑΠ
Δυτική Μακεδονία
Ιόνια Νησιά
Πελοπόννησος
Κρήτη
Βόρειο Αιγαίο
Στερεά Ελλάδα
Υποσύνολο Περιφερειών σε Μετάβαση
Αττικής
Νοτίου Αιγαίου
Υποσύνολο ΠΑΠ
Γενικό Σύνολο

100
300
75
124
125
724
40
20
62
70
20
48
260
180
36
216
1200
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7. Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Απαιτούμενα κριτήρια
1. Το Έργο απευθύνεται σε 1200 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης
εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν
ειδικό εποχικό επίδομα. Αποκλείονται όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι
ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
Αναλυτικότερα οι υποψήφιοι δύνανται να απασχολούνται:
-

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) ή

-

με εκ περιτροπής απασχόληση ή

-

αμειβόμενος/η με εργόσημο

2. Οι υποψήφιοι ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον:
-

Πτυχιούχοι Χημικοί ή/και Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών,
Γεωπονικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Περιβάλλοντος καθώς και Πολυτεχνικών Σχολών.

Επιθυμητά (μοριοδοτούμενα) κριτήρια
Ως Επιθυμητά (μοριοδοτούμενα) κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται τα εξής:
1. Οι συναφείς σπουδές με ένα (1) τουλάχιστον θεματικό αντικείμενο κατάρτισης.
2. Η προηγούμενη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης / επιμόρφωσης την τελευταία τριετία
3. Οι γνώσεις Αγγλικής γλώσσας
4. Οι γνώσεις Η/Υ
5. Ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας στην συγκεκριμένη θέση και γενικά
6. Οι επαγγελματικές δεξιότητες συναφείς με ένα τουλάχιστον θεματικό αντικείμενο κατάρτισης που
αποκτήθηκαν από την εμπειρία πάνω στην εργασία.
7. Οι συναφείς γνώσεις με ένα τουλάχιστον θεματικό αντικείμενο κατάρτισης
8. Τα κίνητρα και η ωριμότητα συμμετοχής

8. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα απαραίτητα
δικαιολογητικά:
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Α. Δικαιολογητικά για την Απόδειξη των Απαιτούμενων Κριτηρίων
1.

«Αίτηση Συμμετοχής» στο πρόγραμμα, σε έντυπη μορφή (υπογεγραμμένη από τον/την αιτούντα), η
οποία είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://www.eex.gr/.
Στην Αίτηση Συμμετοχής περιλαμβάνεται και η Έκθεση Αιτιολόγησης (application essay), η οποία
στοχεύει στο να δώσει στους υποψηφίους την ευκαιρία να ενισχύσουν την υποψηφιότητά τους.
Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της
Αίτησης συμμετοχής.

2.

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας.

3.

Αποδεικτικά σπουδών:
a. Αντίγραφα πτυχίων ή διπλωμάτων ή τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αντίγραφων τίτλων της
αλλοδαπής.

4.

Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:
a. Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας σε ισχύ ή την τελευταία κατάσταση μισθοδοσίας ή αντίγραφο της
αναγγελίας πρόσληψης από την επιχείρηση στην οποία απασχολούνται κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης.
b. Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ (για τους εποχικά εργαζόμενους). Προκειμένου να αποδειχτεί
η εποχικότητα 1, 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.

5.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος/η να δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία της
αίτησης είναι ακριβή και αληθή. (Υπόδειγμα Γ1: Υπεύθυνη δήλωση).

6.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος/η να δηλώνει ότι κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής απασχολείται σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα.
(Υπόδειγμα Γ2: Υπεύθυνη δήλωση).

Β. Δικαιολογητικά για την Απόδειξη των Επιθυμητών (Μοριοδοτούμενων) Κριτηρίων
1.

Απόδειξη Πιστοποιημένης γνώσης Η/Υ. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr)
ακολουθώντας αντίστοιχα τη διαδρομή: Κεντρική σελίδα → Φορείς →Έντυπα – Διαδικασίες → Απόδειξη
Χειρισμού Η/Υ → Ειδικό παράρτημα (Α1) (Ημ. Έκδοσης 14/03/2018)

2.

Πτυχίο αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα
οποία μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας αντίστοιχα
τη διαδρομή: Κεντρική σελίδα → Φορείς →Έντυπα – Διαδικασίες → Απόδειξη Γλωσσομάθειας →
Ειδικό παράρτημα (Α2) (Ημ. Έκδοσης 14/03/2018)

3.

Αποδεικτικά προηγούμενης συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης/επιμόρφωσης τα οποία
έλαβαν χώρα κατά την τελευταία τριετία (2016, 2017, 2018)

4.

Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας:

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).

1
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a. Πίνακα εργασιακής εμπειρίας, στον οποίο να δηλώνεται το ιστορικό απασχόλησης του υποψηφίου
(ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας), το αντικείμενο απασχόλησης, καθώς και η χρονική διάρκεια της
(Υπόδειγμα Γ3: Πίνακας εργασιακής εμπειρίας)
b. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της
ασφάλισης
5.

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τεκμηρίωσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων και εμπειρίας.
Ενδεικτικά αναφέρονται : Απλά αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας ή/και σχετικές συμβάσεις από τις
οποίες να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας του υποψηφίου, δελτία παροχής
υπηρεσιών που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας, αποδεικτικά
προηγούμενης συμμετοχής σε σεμινάριο/πρόγραμμα κατάρτισης/επιμόρφωσης συναφές με ένα
τουλάχιστον θεματικό αντικείμενο κατάρτισης, πιστοποιήσεις, βιογραφικό σημείωμα κλπ

9. Λοιπές Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια
στελέχη της ομάδας έργου, στο τηλέφωνο 2103821524, 2103829266, ημέρες και ώρες επικοινωνίας: ΔευτέραΠαρασκευή 09:00-17:00.
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