ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Π.Ο.Ε.Μ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ &
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ.» με κωδικό: 5035151

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Η Πρόσκληση προβλέπει η επιλογή των ωφελουμένων να γίνεται με μόνο κριτήριο τη
διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής και την ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης
τους (και των δικαιολογητικών) χωρίς κανένα επιπλέον κριτήριο μοριοδότησης.
Η διαδικασία εισαγωγής των δυνητικά ωφελούμενων στο ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ θα
γίνεται δυναμικά (σε μηνιαίους ή και διμηνιαίους κύκλους) για όσο παραμένει ανοικτή η
Πρόσκληση ή μέχρι κάλυψης του αριθμού των 1.150 ωφελούμενων, σύμφωνα με την
Περιφερειακή Κατανομή, από 3μελή Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων του Έργου, η οποία έχει
οριστεί με σχετική απόφαση της Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.Μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει και
να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου
(ιστοσελίδα https://www.e-poem.gr/aitisi-katartisis/ φόρμα «Αίτηση συμμετοχής»). Κάθε
Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν ΜΟΝΑΔΙΚΟ Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ).ο οποίος
αποστέλλεται με τη συμπληρωμένη αίτησή του στο e-mail που έχει δηλώσει.
Η ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων πραγματοποιείται ως εξής:
1. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης (μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα https://www.epoem.gr/aitisi-katartisis/ φόρμα «Αίτηση συμμετοχής») και αποστολής των απαραίτητων
δικαιολογητικών ηλεκτρονικά μέσω e-mail στο katartisi110poem@gmail.com. Εφιστάται η προσοχή
των ενδιαφερόμενων για τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.
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Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και δεν δίνεται η
δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της «Αίτησης συμμετοχής» μετά την υποβολή αυτής.
Κάθε ενδιαφερόμενος/η δηλώνει συμμετοχή στο Πρόγραμμα και έχει τη δυνατότητα να
προεπιλέξει στην αίτησή του/της ένα ή και τα δύο (2) αντικείμενα κατάρτισης αντικείμενα
κατάρτισης, με σειρά προτεραιότητας, σε μία (1) Διοικητική Περιφέρεια της χώρας. Πλην
όμως θα συμμετάσχει σε ένα από αυτά.
1. Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής της Αίτησης
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής της αίτησης ορίζεται η 11/05/2022 και ώρα 09:00:00.
•

•

•
•

•

•
•

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι συμπλήρωσης του αριθμού των 1.150
ωφελούμενων, σύμφωνα με την Περιφερειακή Κατανομή και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 10
μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
Για την ένταξη τους στο μητρώο ωφελούμενων, οι αιτήσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων θα
αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης.
Η αξιολόγηση θα γίνεται σε μηνιαίους ή διμηνιαίους κύκλους
Ως μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης της συμμετοχής των υποψήφιων για την ένταξή τους στο έργο, θα
λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησής τους (με την προϋπόθεση ότι
ικανοποιούν α) το κριτήριο συμμετοχής - εργαζόμενος σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα της
οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας) και α) το κριτήριο συμμετοχής - εκπαιδευτικό επίπεδο
(όπως ορίζεται στο Κεφ.4: Δικαίωμα συμμετοχής).
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, αξιολόγησης και επιλογής των υποψήφιων καθώς
και έναρξης των προγραμμάτων (είσοδος των ωφελούμενων στο Πρόγραμμα), θα γίνεται τακτικά, καθ’
όλη τη διάρκεια που παραμένει ανοικτή η Πρόσκληση προς τους Ωφελούμενους.
Οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της
Πράξης.
Σημειώνεται ότι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν σε προηγούμενο στάδιο,
έχουν το δικαίωμα επανυποβολής
katartisi110poem@gmail.com.

τους

κατόπιν

αιτήματός

τους

μέσω

e-mail

Για την ένταξή τους στο μητρώο ωφελούμενων, οι αιτήσεις τους θα αξιολογηθούν με σειρά
προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής επανυποβολής της
αίτησής τους.

στο
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Δικαιολογητικά κατά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης
Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή της
Αίτησης συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση:.katartisi110poem@gmail.com, από τις
11/05/2022 και ώρα 09:00:00 μέχρι συμπλήρωσης του πλήθους των 1.150 ωφελούμενων,
σύμφωνα με την Περιφερειακή Κατανομή, και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 10 μηνών
από την αρχική δημοσίευσή της. Η μη ορθή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ή/και αν δεν
συνοδεύεται από αποστολή δικαιολογητικών συνεπάγεται απόρριψή της.
Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από δικαιολογητικά είναι ΑΚΥΡΕΣ και δεν αξιολογούνται
Οι υποψήφιοι/ες ωφελούμενοι/ες έχουν αποκλειστικά την ευθύνη έγκαιρης και έγκυρης αποστολής
των δικαιολογητικών, μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Αίτηση Συμμετοχής (τυποποιημένο ηλεκτρονικό έντυπο, που εκτυπώνεται μετά την
ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συμμετοχής)
2. Αντίγραφο αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού
Ταυτοπροσωπίας
3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών το οποίο δηλώθηκε στην αίτηση: Απολυτήριο
Δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 ή τριτάξιου Γυμνασίου για τους
αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα ή απολυτήριο Λυκείου ή Πτυχίου ανώτατης
εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Στην περίπτωση που ο τίτλος σπουδών
αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης.
4. Αντίγραφο οποιονδήποτε επίσημων εγγραφών, όπου αναγράφεται:

 ο Α.Φ.Μ.
 ο Α.Μ.Κ.Α.
 ο Α.Μ.Α. (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου)
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5. Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης
Για τους Εργαζόμενους: Ένα τουλάχιστον εκ των παρακάτω εγγράφων, που
τεκμηριώνουν την εργασιακή κατάσταση κατά την ημερομηνία υποβολής.
➢ Αντίγραφο Βεβαίωσης εργοδότη στην οποία θα αναφέρεται η διάρκεια απασχόλησης
και η σχέση εργασίας, (η ημερομηνία έκδοσης-υπογραφής της βεβαίωσης θα πρέπει να
καλύπτει την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ώστε να αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος
είναι εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, κατά
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης). Η βεβαίωση μπορεί να φέρει ημερομηνία
υπογραφής, την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή μεταγενέστερη,
ή
➢

αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, με αναγραφή των στοιχείων της επιχείρησης,

ή
➢ άλλο ανάλογο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο/η υποψήφιος/α είναι
εργαζόμενος/η με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης σε ιδιωτική επιχείρηση.

Για τους Εργαζόμενους σε ΑΝΑΣΤΟΛΗ (λόγω περιορισμού διάδοσης του
κορωνοϊούCOVID-19):
➢ Αντίγραφο βεβαίωσης αναστολής της επιχείρησης/εργοδότη, όπως αντλείται αυτόματα από
το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ»
ή
➢ εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζόμενου για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής
ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ (εξάγεται µε τους κωδικούς
taxisnet στο link https://supportemployees.services.gov.gr/).

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:
•

Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η κάρτα
ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:
➢ Από 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, και
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➢ 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, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και
άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).
Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά για την
εργασιακή κατάσταση, μπορεί εναλλακτικά να προσκομίσει:
Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, (ΠΡΟΣ ΠΟΕΜ), στην οποία
να δηλώνει ότι:

Α) Είμαι εργαζόμενος/η με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα
με την Επωνυμία ……… και ΑΦΜ…………………… κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μου.
ή
Β) Είμαι εργαζόμενος/η με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε αναστολή λόγω μέτρων (Covid
19) από ……/……/……,σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα με την Επωνυμία …………………και
ΑΦΜ…………………….., κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μου
ή
Γ) Είμαι εποχικά εργαζόμενος/η κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μου σε
επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα με την Επωνυμία ……… και ΑΦΜ…………………… ΚΑΙ ότι
καλύπτονται εποχικές ανάγκες του εργοδότη με τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.
Τα παραπάνω ισχύουν και για τους εποχικά εργαζόμενους που βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας
κατόπιν καταγγελίας ή λήξης της εργασιακής σχέσης με ταυτόχρονη βεβαίωση εποχικότητας
της επιχείρησης ή υπαγωγή σε επιδότηση από τον ΟΑΕΔ.
Οι παραπάνω καταστάσεις πρέπει να δηλώνονται με σαφήνεια στην Υπεύθυνη δήλωση.
6.

Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού

(φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον

"International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/
ούσα.
7.

Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, (ΠΡΟΣ
ΠΟΕΜ) ,στην οποία να δηλώνει ότι: τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά έγγραφα είναι γνήσια
αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Τα δικαιολογητικά (1-7) υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε
ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων
εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

