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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.) 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ THN ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  για την Πράξη  

«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον 
ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.»   

με κωδικό: 5035153 

 

 

 

 

 

 

που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση  του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου  και από εθνικούς 
πόρους του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020. 
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Αθήνα 12/11/2021  

Α.Π.: 0034  

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.) έχει αναλάβει την 
υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον 
ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.» και MIS 5035153, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 
2714/895/Α3-19/04/2019 Απόφαση Ένταξης και την με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 6335/Β3/1537-
20/11/2020 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης.  

Αντικείμενο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον 
ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.» είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση 1.150 ωφελούμενων / 
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (σε όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας) σε επιλεγμένα 
αντικείμενα με στόχο  την απόκτηση πρόσθετων  – της άσκησης του επαγγέλματός τους – γνώσεων 
και δεξιοτήτων που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους 
ικανότητας και κινητικότητας 

Η δράση αναμένεται να έχει άμεση και θετική επίπτωση στην επαγγελματική ικανότητα και την 
προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στις σύγχρονες ανάγκες και οι στόχοι της κινούνται πάνω στις 
κατευθύνσεις Εθνικού σχεδίου «Ελλάδα 2020», για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την 
απασχόληση 

Τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής:  

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ  

 ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης αφορά σε θεωρητική κατάρτιση (δεν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση) 
έχει συνολική διάρκεια 90 ώρες, και οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που αναμένεται να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες στο αντικείμενο του προγράμματος. 

Κάθε ωφελούμενος συμμετέχει σε ένα από τα ανωτέρω προγράμματα κατάρτισης. 

Πιστοποίηση ωφελούμενων:  

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα 
προγράμματα κατάρτισης, συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων / 
δεξιοτήτων από διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων (Φ.Π.Π), σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 και τα ανάλογα (ανά αντικείμενο κατάρτισης) σχήματα πιστοποίησης. 

Η συμμετοχή των καταρτιζομένων στις εξετάσεις πιστοποίησης, είναι υποχρεωτική και αναμένεται να 
συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης τους.  

Η διενέργεια των εξετάσεων (και επανεξετάσεων) πιστοποίησης των καταρτισθέντων θα 
ολοκληρώνεται από τον συνεργαζόμενο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων (Φ.Π.Π) το αργότερο εντός 
δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης κάθε εκπαιδευτικού 
προγράμματος /τμήματος. Κάθε καταρτιζόμενος θα συμμετάσχει υποχρεωτικά στην εξέταση 
πιστοποίησης και - αν χρειάζεται – σε μία επανεξέταση (εφόσον το επιθυμεί). 

Η πράξη δομείται σε 6 Υποέργα: 
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Το Υποέργο 1: «Διαχείριση, παρακολούθηση και δημοσιότητα» του έργου, περιλαμβάνει πέντε (5) 
Πακέτα Εργασίας (ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4 και ΠΕ5) και  θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα. Αφορά στην 
προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, την δημοσιότητα 
του έργου, την επιλογή των ωφελούμενων καθώς επίσης και την πληρωμή των εκπαιδευτικών 
επιδομάτων, στους συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν πρόγραμμα κατάρτισης και θα 
συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης  

Τα Υποέργα 2,3,4,5,6 αφορούν στο κύριο αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνουν τις δράσεις 
κατάρτισης και πιστοποίησης, έχουν διάρκεια 16 μήνες, και θα υλοποιηθούν από Ανάδοχο σχήμα που 
θα επιλεγεί μέσα από ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία δημοσίων συμβάσεων. 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.), έχοντας 
υπόψη:  

 Την υπ. αριθμ. 1013/22-06-1970 καταστατική πράξη σύστασης της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.) όπως έχει καταχωρισθεί στα βιβλία σωματείων 
του Πρωτοδικείου Αθηνών, τροποποιηθεί, κωδικοποιηθεί και ισχύει σήμερα 

 Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014–2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει  

 Την υπ' αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β'/31.12.2018) αντικατάσταση της υπ’ 
αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) Υ.Α. με τίτλο «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) Υ.Α. “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”», 

 την με αριθμ. πρωτ ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 5788/173/Α3/21.09.2018 (α/α ΟΠΣ 3319 και κωδικό 110) 
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β’ Κύκλος)» για τους άξονες προτεραιότητας 02 
και 02Σ, 

 Τη από 30/10/2018 Απόφαση έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.) για υποβολή πρότασης 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ με α/α ΟΠΣ 3319 και κωδικό 110. 

 Τη με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2714/895/Α3-19/04/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με 
τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα 
από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.» και MIS 5035153 στο Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020. 

 Την από υπ. αριθμ πρωτ. 1809 05/02/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.) για την αποδοχή της 
Απόφασης Ένταξης της πράξης και έγκριση του τροποποιημένου σχεδίου Απόφασης 
Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.» και MIS 5035153 στο Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020 

 Την από υπ. αριθμ πρωτ. 1882 – 20/10/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα 
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.) για την έγκριση του 
επικαιροποιημένου / τροποποιημένου σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) της 
πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον 
ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.» και MIS 5035153 στο Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020 

 Την με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 6335/Β3/1537-20/11/2020 1Η Τροποποίηση της Πράξης με 
τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα 
από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.» και MIS 5035153 στο Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020. 

 Την υπ. αριθμ. 04/24-03-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.) για την αποδοχή της 1ης 
Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.» και MIS 5035153. 

 Τον Κανονισμό Ανάθεσης και παρακολούθησης Συμβάσεων της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.). 

 Την από 11/12/2021 Απόφαση της Διοίκησης της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.), για την έγκριση και ανάρτηση της «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» και για την Συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων και της 
Επιτροπής ενστάσεων των υποψηφίων. 

 

Απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος  

σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από τον τομέα και τον 
κλάδο της οικονομίας που δραστηριοποιούνται, στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας. 

 

Ωφελούμενοι από το Έργο  είναι 1.150 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα.  

Oι δυνητικοί ωφελούμενοι θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμέτοχής, η οποία υπέχει θέση 
Υπεύθυνης Δήλωσης, είτε στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ομοσπονδίας 

https://www.oxmee.gr/aitisi-symmetochis/, είτε σε έντυπη μορφή δια ζώσης ή με 
ταχυδρομική αποστολή κλειστού φακέλου στα γραφεία της ΟΧΜΕΕ: Βούλγαρη 1, 10437 
Αθήνα 

Κάθε  εργαζόμενος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων 
και της διαδικασίας που περιγράφεται ακολούθως, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων». 

Αριθμός και περιφερειακή κατανομή ωφελουμένων.  

Ο αριθμός των ωφελουμένων καθώς και η περιφερειακή κατανομή τους (ανά τύπο Περιφέρειας) 
περιλαμβάνεται στον παρακάτω Πίνακα: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 & 2 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 694 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 114 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 320 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 80 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 90 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 90 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 204 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 40 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 20 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 84 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 20 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 40 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: ΑΤΤΙΚΗ 176 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 2Σ: ΝΟΤΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟ 
31 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 2Σ: ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 45 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 1.150 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει ένα (1) εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε μία (1) Περιφέρεια της 
χώρας. 

Η παραπάνω κατανομή των ωφελουμένων είναι ενδεικτική. Η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να 
διαφοροποιήσει την κατανομή ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τον ορισμό 
δυνητικών ωφελουμένων ανά τύπο Περιφέρειας / Περιφέρεια και τη ζήτηση υπηρεσιών κατάρτισης 
κατά το χρόνο υλοποίησης των προγραμμάτων. Ενδεχόμενη ανακατανομή του αριθμού των 
ωφελουμένων ανά τύπο περιφέρειας τελεί υπό την έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής κατόπιν 
σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος της Ομοσπονδίας. 

Εκπαιδευτικό επίδομα 

Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 
ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις, με την 
προϋπόθεση πως έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία 
πιστοποίησης.  

Παρουσίαση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

Οι θεματικές ενότητες και ώρες κατάρτισης για τα προβλεπόμενα αντικείμενα κατάρτισης που θα 
υλοποιηθούν παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
16 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 10 
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΟΥ 16 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 20 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 20 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 90 

 

2. ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

14 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
20 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.  

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.  

ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 

24 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΚΡΩΝ – ΑΠΛΩΝ ΕΡΓΩΝ 24 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 90 

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης αφορά σε θεωρητική κατάρτιση (δεν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση) 
έχει συνολική διάρκεια 90 ώρες, και οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που αναμένεται να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες στο αντικείμενο του προγράμματος. 

 

Μέθοδος Κατάρτισης 

Τα παραπάνω προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών θα περιλαμβάνουν μόνο θεωρητική 
εκπαίδευση και θα υλοποιηθούν: 
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 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 (ασύγχρονη ή/και σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση) 

 Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής δια ζώσης κατάρτισης στην τάξη. 

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως 
τομέα ή κλάδου απασχόλησης από το σύνολο των περιφερειών της χώρας 

Για τη συμμετοχή τους στην Πράξη οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως: 

 Να είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα γενικά, ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου 
απασχόλησης  

 Να είναι (τουλάχιστον) απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού σχολείου για τους 
αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για τους αποφοιτήσαντες από το 1981 
και έπειτα).  

 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ  

Η επιλογή των υποψηφίων που έχουν δικαίωμα και πληρούν την τυπική προϋπόθεση (on/off κριτήριο 
επιλογής) συμμετοχής στην εν λόγω πράξη (Εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα 
όλων των κλάδων της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας), θα γίνει με βάση το παρακάτω 
σύστημα μοριοδότησης.  

Η αξιολόγηση και η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει στη βάση των παρακάτω κριτηρίων 
επιλογής: 

α) στην συνολική επαγγελματική τους εμπειρία και  

β) στο εκπαιδευτικό τους επίπεδο 

Από την εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής και της μοριοδότησης (όπως περιγράφεται αναλυτικά 
παρακάτω) θα διαμορφωθεί ο Πίνακας αποτελεσμάτων (προσωρινός και οριστικός) με τους 
επιτυχόντες και επιλαχόντες των προγραμμάτων.  

Η αξιολόγηση / μοριοδότηση βάσει των κριτηρίων επιλογής θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής 
λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο υποψήφιος στην αίτησή του και τα αντίστοιχα 
δικαιολογητικά που θα προσκομίζει. (Μέγιστος βαθμός: 100 μονάδες).  

Η μοριοδότηση ανά κριτήριο έχει ως εξής:  

 Συνολική επαγγελματική εμπειρία ανεξαρτήτως κλάδου. Μέγιστος Βαθμός 60 μονάδες 

Η συνολική εργασιακή εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου) θα βαθμολογηθεί με 0,4 μονάδες για κάθε 
μήνα απασχόλησης. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν εργασιακή εμπειρία μεγαλύτερη των 12 ετών, (άνω 
των 144 μηνών), δεν θα βαθμολογούνται ανά μήνα, αλλά θα λάβουν τη μέγιστη βαθμολογία στο 
κριτήριο αυτό, που είναι οι 60 μονάδες. 

 Εκπαιδευτικό Επίπεδο. Μέγιστος Βαθμός 40 μονάδες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

1 

Επαγγελματική εμπειρία 
ανεξαρτήτως κλάδου 

(Μέγιστος βαθμός: 60 
μονάδες) 

Άνω των 144 μηνών (12 έτη) 60 

Έως 144 μήνες 

(0,40 μονάδες ανά μήνα επαγγελματικής 
εμπειρίας) 

57,6 

2 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

(Μέγιστος βαθμός: 40 
μονάδες) 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή 
Μεταπτυχιακός τίτλος ή Διδακτορικό 

Δίπλωμα 
40 

Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση 35 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 32 

Υποχρεωτική εκπαίδευση 30 

Συνολική Βαθμολογία:  Μέγιστος βαθμός 100 μονάδες 

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει Αίτηση Συμμετοχής, η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης 
Δήλωσης, επισυνάπτοντας τα αναγκαία δικαιολογητικά. 

Οι Αιτήσεις Συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν: 

 είτε ηλεκτρονικά στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ομοσπονδίας: 

https://www.oxmee.gr/aitisi-symmetochis/, 

 είτε εντύπως δια ζώσης ή με ταχυδρομική αποστολή κλειστού φακέλου στα γραφεία της 
ΟΧΜΕΕ: Βούλγαρη 1, 10437 Αθήνα 

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν με προσοχή και ορθά ΟΛΑ τα πεδία της Αίτησης, η οποία 
υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, και να μεταφορτώσουν (upload ως αρχεία pdf)  στα αντίστοιχα 
πεδία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται παρακάτω.  

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης των πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του 
υποψηφίου. Ο αιτών/ούσα θα πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρος/η για την ορθότητα των στοιχείων 
που καταχωρεί ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων. Οποιαδήποτε 
απόκλιση / διαφορά με τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν, δύναται να  οδηγήσει εφόσον δεν 
προκύψει επιβεβαίωση και αντιστοιχία, στον αποκλεισμό του/της από την αξιολόγηση και απόρριψη 
της αίτησής του. 

Οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν αίτηση εντύπως δια ζώσης ή με ταχυδρομική αποστολή, θα 
πρέπει να συμπληρώσουν σωστά όλα τα στοιχεία της έντυπης ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που 
επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα. Μαζί με την Αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να 
υποβάλλουν όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. 

Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει την προτίμησή του για το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο 
θέλει να συμμετέχει. Η τελική επιλογή του προγράμματος θα γίνεται ανάλογα με τη σειρά προτίμησης 
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του ωφελούμενου, το σύνολο αιτήσεων ανά Διοικητική Περιφέρεια και το αν είναι εφικτή η 
δημιουργία τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη την περιφερειακή κατανομή των προγραμμάτων και του 
αριθμού ωφελουμένων. 

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει μία αίτηση συμμετοχής (σε μία μόνο Περιφέρεια). Κάθε 
υποψήφιος με την υποβολή της Αίτησης συμμετοχής παίρνει ένα ΜΟΝΑΔΙΚΟ Κωδικό Αριθμό 
Συμμετοχής (ΚΑΣ). Ο αριθμός αυτός θα «συνοδεύει» την αίτηση σε όλα τα στάδια όπου αυτή είναι 
ενεργή. 

Δικαιολογητικά 

Η «Αίτηση Συμμετοχής» πρέπει να συνοδεύεται από τα Δικαιολογητικά συμμετοχής (τα οποία πρέπει 
αν μεταφορτωθούν ως αρχεία pdf στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης, ή να επισυναφθούν με την 
αίτηση κατά την έντυπη δια ζώσης ή ταχυδρομική υποβολή) ως εξής: 

 Αντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ανάλογου 
εγγράφου όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. 

 Τίτλο Σπουδών / Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου, Δίπλωμα ΙΕΚ, 
Πτυχίου κ.λπ.) 

 Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης (π.χ. βεβαίωση εργοδότη, αντίγραφο τελευταίας 
μισθοδοσίας, αντίγραφο ΑΠΔ, εκτύπωση ή εκτύπωση του Ε4 ΕΤΗΣΙΟΣ 2020 από την σελίδα 
https://employees.yeka.gr/κλπ) που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε 
ιδιωτική επιχείρηση.  

 Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας (ΒΕΒΑΙΩΣΗ προϋπηρεσίας για χρήση σε ΑΣΕΠ και κάθε 
νόμιμη χρήση από την ηλεκτρονική σελίδα του ΙΚΑ ή του ΕΦΚΑ, ή βεβαίωση ασφαλιστικού 
φορέα, καρτέλα ενσήμων ή άλλο σχετικό έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η συνολική 
επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου). 

 Αποδεικτικό έγγραφο τραπεζικού λογαριασμού, για την επιβεβαίωση του IBAN, στον οποίο ο 
υποψήφιος θα πρέπει να είναι κύριος ή πρώτος δικαιούχος. 

Κάθε υποψήφιος με την υποβολή της Αίτησης συμμετοχής θα παίρνει ένα μοναδικό Κωδικό Αριθμό 
Συμμετοχής (ΚΑΣ). Οι ωφελούμενοι που θα επιλεγούν, βάσει των κριτηρίων επιλογής που αναλύονται 
στην επόμενη παράγραφο, θα ενταχθούν στο «Μητρώο Ωφελουμένων» με τη μορφή πινάκων 
κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά ανά Περιφέρεια, στους οποίους θα αποτυπώνεται η κατάταξη των 
επιλεγέντων/επιλαχόντων, με βάση τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης / μοριοδότησης τους.  

Στους πίνακες κατάταξης θα εμφανίζονται οι επιλεγέντες/επιλαχόντες ωφελούμενοι, με τους 
Κωδικούς Αριθμούς Συμμετοχής (Κ.Α.Σ), αντί για τα ονοματεπώνυμά τους.  

 

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΩΗΦΙΩΝ 

Διαδικασία αξιολόγησης των ωφελούμενων 

Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από 3μελή Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων 
του έργου, η οποία έχει οριστεί με σχετική απόφαση του Δ.Σ της ΟΧΜΕΕ. 

Α. Σε πρώτο επίπεδο εξετάζεται το δικαίωμα συμμετοχής των υποψηφίων στην πράξη, βάσει των 
προϋποθέσεων που έχουν τεθεί στην πρόσκληση και τους όρους ένταξης στην πράξη (Εργαζόμενοι 

https://employees.yeka.gr/
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των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα όλων των κλάδων της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας).  

Β. Στη συνέχεια γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων των αιτήσεων ανά περιφέρεια, με σκοπό να 
διευκολυνθεί η διαδικασία αξιολόγησης και κατάταξης κατά διοικητική περιφέρεια.  

Επιμέρους διαδικασίες αυτού του σταδίου, είναι οι εξής: 

Β1.Επεξεργασία και ταξινόμηση των δεδομένων ανά περιφέρεια. Στο στάδιο αυτό, διαχωρίζονται οι 
αιτήσεις που δεν είναι επιλέξιμες σε επίπεδο περιφέρειας. 

Β. Μοριοδότηση και Κατάταξη των αιτήσεων που έχουν συγκεντρωθεί και ταξινομηθεί, βάσει των 
κριτηρίων επιλογής όπως ορίζονται παρακάτω. 

Στο συγκεκριμένο στάδιο, πραγματοποιείται και ο Έλεγχος δικαιολογητικών των υποψηφίων, ώστε 
να ελεγχθεί η ορθότητα της συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Η Επιτροπή Επιλογής δύναται να ζητήσει από τους /τις υποψήφιους/ες διευκρινήσεις ή επιπλέον 
δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα για την πιστοποίηση των στοιχείων της αίτησής τους και 
οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να τα υποβάλουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική γνωστοποίηση 
που θα λάβουν από την Επιτροπή. 

Διευκρινίζεται ότι όσοι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν διευκρινίσεις ή τα ζητούμενα από την Επιτροπή 
πρόσθετα δικαιολογητικά στο διάστημα που θα οριστεί, απορρίπτονται αυτομάτως από τη 
διαδικασία αξιολόγησης. 

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων, η 
«Επιτροπή Επιλογής» προβαίνει στην κατάταξή τους με φθίνουσα σειρά, σε επίπεδο Περιφέρειας. 

Προσωρινό μητρώο ωφελούμενων 

Μετά τη κατάταξη των υποψηφίων, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει το Προσωρινό Μητρώο 
Ωφελουμένων, και προβαίνει στη Σύνταξη Πρακτικού κατάρτισης του προσωρινού Μητρώου 
Ωφελουμένων.  

Το μητρώο αυτό περιλαμβάνει τους επιλεγέντες, τους επιλαχόντες και τους απορριφθέντες ανά 
Περιφέρεια. Ο αριθμός των επιλεγέντων κάθε Περιφέρειας θα είναι ίσος με τον αριθμό - στόχο όπως 
δηλώνεται στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης για την συγκεκριμένη Περιφέρεια, ενώ οι υπόλοιποι θα 
είναι επιλαχόντες σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης. 

Σε περίπτωση που στην τελευταία θέση της εκάστοτε λίστας επιτυχόντων, ισοβαθμούν περισσότεροι 
του ενός υποψήφιοι, τότε λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υποβολής αίτησης και προκρίνονται οι 
αιτήσεις που έγιναν νωρίτερα. Εάν εξακολουθούν να ισοβαθμούς αιτήσεις με ίδια ημερομηνία 
υποβολής όπως αυτή αποδεικνύεται από την ηλεκτρονική υποβολή, τότε η Επιτροπή Επιλογής 
πραγματοποιεί κλήρωση για να οριστικοποιηθεί η σχετική σειρά.  

Το Προσωρινό Μητρώο Ωφελουμένων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της πράξης 

https://www.oxmee.gr (χωρίς τη δημοσιοποίηση ατομικών στοιχείων, αλλά με αναφορά του ΚΑΣ 
κάθε υποψηφίου), ενώ όλοι οι υποψήφιοι ενημερώνονται και προσωπικά για το αποτέλεσμα (μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματος στο κινητό τους).  

Διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων 

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις θα μπορούν να το κάνουν, 
μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, οι μη επιλεγέντες 

https://www.oxmee.gr/
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ωφελούμενοι, θα έχουν δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) 
ημερών από την ανάρτηση του Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων. 

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση oxmee1955@gmail.com 
είτε εντύπως δια ζώσης ή με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Ομοσπονδίας, τίθενται ενώπιον 
της Επιτροπής Ενστάσεων που έχει οριστεί με σχετική απόφαση του Δ.Σ της ΟΧΜΕΕ.  

Η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει πρώτον το εμπρόθεσμο και εν συνεχεία το βάσιμο των αντιρρήσεων, 
και εκδίδει σχετική απόφαση την οποία κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον κάθε αιτούντα. Η 
Επιτροπή Ενστάσεων δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει 
οτιδήποτε απαιτηθεί, προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η Επιτροπή 
Ενστάσεων καλείται να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από την υποβολή τους. 

Οριστικοποίηση Μητρώου Ωφελούμενων 

Μετά την εξέταση τυχόν αντιρρήσεων, η Επιτροπή Επιλογής προχωρά στην Κατάρτιση του Οριστικού 
Μητρώου Ωφελουμένων και στη σύνταξη του Πρακτικού Επιλογής, που περιλαμβάνει τόσο τους 
επιλεγέντες όσο και τους επιλαχόντες και απορριφθέντες υποψηφίους κατά Περιφέρεια και 
δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της Πράξης το σχετικό Μητρώο. 

Μετά την Οριστικοποίηση του πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά περιφέρεια, 
ξεκινούν οι ενέργειες για την έναρξη διαμόρφωσης τμημάτων κατάρτισης ανά περιοχή, με σκοπό την 
άμεση υλοποίησή τους. 

 

7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής παρέχει εξουσιοδότηση στην OXMEE και τους συνεργάτες της για 
χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος αποκλειστικά για τους σκοπούς 
του παρόντος προγράμματος. Όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων θεωρούνται 
εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση τους στο πλαίσιο της παρούσας 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Ο σκοπός επεξεργασίας είναι η επιλογή των συμμετεχόντων με βάση τη μοριοδότηση τους, η 
υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η ολοκλήρωση του έργου. Η νόμιμη βάση 
επεξεργασίας των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι η εκτέλεση σύμβασης καθώς και η τήρηση 
έννομης υποχρέωσης. Η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό 
διάστημα που επιβάλλουν οι όροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν διαβιβάζονται, δεν κοινοποιούνται και δεν 
διατίθενται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αυτό 
απαιτείται για τον σκοπό της συμμόρφωσης της OXMEE προς έννομη υποχρέωση και για τον σκοπό 
της εκτέλεσης του παρόντος έργου. Σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τα φυσικά υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχουν όλα τα δικαιώματα 
που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και 
ειδικότερα τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, 
φορητότητας και εναντίωσης, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ.  

 

8. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

mailto:oxmee1955@gmail.com
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Η Προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 10/12/2021 

Α. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων: 

Η ηλεκτρονική υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής λήγει την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 23:59:59, 
βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα. 

Β. Έντυπη Υποβολή Αιτήσεων: 

Η έντυπη υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής και δικαιολογητικών λήγει την παραπάνω ημερομηνία και 
ώρα 16:00 στο πρωτόκολλο της Ομοσπονδίας. 

Για την συμπλήρωση της Αίτησης θα χρησιμοποιηθεί το σχετικό πρότυπο του Παραρτήματος της 
παρούσας πρόσκλησης. 

Η ταχυδρομική αποστολή θα πρέπει να περιλαμβάνει σε κλειστό φάκελο την Αίτηση Συμμετοχής και 
τα δικαιολογητικά με την ένδειξη στον φάκελο: «Για την Πρόσκληση Επιλογής Ωφελουμένων του 
έργου 5035153».  

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ή να έχουν φτάσει ταχυδρομικά (με 
ευθύνη του αποστολέα) στα γραφεία της Ομοσπονδίας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, 
ώστε να λάβουν τον κατάλληλο αριθμό ΚΑΣ. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παρέλευση της 
προθεσμίας αυτής θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. 

 

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Πληροφορίες για το Έργο βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Πράξης:  

https://www.oxmee.gr.  

Για περισσότερες πληροφορίες: 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.) 

ΒΟΥΛΓΑΡΗ 1, 10437, ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-5237318, Email: oxmee1955@gmail.com 

 

Για την   ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.)  
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