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1. Εισαγωγή 

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την 

υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων 

Εργαζόμενων στον Κλάδο Διαχείρισης Αγροτικών Αποβλήτων και στην Υγιεινή, 

Ασφάλεια και Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων» με κωδικό ΟΠΣ 5003068, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθ. 5925/762/Α3/14.11.2017 απόφαση ένταξης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και την υπ. αριθ. 

5252/B3 1127/28.08.2018 τροποποίηση αυτής. 

Μέσω της υλοποίησης της πράξης επιδιώκεται η συμμετοχή, στο σύνολο της χώρας 865 

εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιούνται σε όλους 

τους τομείς/κλάδους της οικονομίας, στο σύνολο των δεκατριών περιφερειών της χώρας, 

σε δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων 

και δεξιοτήτων (βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024). 

Η παρούσα πρόσκληση καλεί τους ενδιαφερόμενους δυνητικά ωφελούμενους, 

εργαζόμενους όλων των τομέων της οικονομίας σε 5 περιφέρειες της χώρας, να 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στις παραπάνω ενέργειες κατάρτισης και  

πιστοποίησης, που αφορούν τα Υποέργα 2-3-4-5-6 της πράξης. 

 

2. Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα πρόσκληση 

Το έργο της παρούσας πρόσκλησης, διέπεται από το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 

1. Την με Α.Π. ΕΥΔ. ΕΠΑνΕΚ 3384/936/Α2/27.06.2016 (ΑΔΑ:ΩΦΠΖ465307-Ψ2Ρ) 

πρόσκληση (κωδ.024) για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με 

τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων 

στον ιδιωτικό τομέα» για τους άξονες προτεραιότητας02 και 02Σ 

(ΩΦΠΖ46507-Ψ2Ρ) και τις με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ48398/1396/Α2/16.09.2016 

(67ΡΖ465307-ΒΤ9) και 5975/1802/Α2/17.10.2016 (ΩΟ1Σ465307-ΜΚΠ) 1η και 

2η τροποποίηση της αντίστοιχα. 
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2. Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5925/762/Α3 14.11.2017 (ΑΔΑ:ΨΧΛΦ465Χ18-Φ18) 

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 

Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο διαχείρισης αγροτικών 

αποβλήτων και στην υγιεινή, ασφάλεια και ποιοτικό έλεγχο τροφίμων», με 

κωδ. ΟΠΣ 5003068 στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα , Επιχειρηματικότητα & 

Καινοτομία», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με την 

υπ’αριθμ.5252/Β31127/28.08.2018 απόφαση (ΑΔΑ:91ΘΚ465Χ18-ΠΩ1) και 

ισχύει. 

3. Τους «Ειδικούς Όρους για την Υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης 

Εργαζομένων και την Πιστοποίηση των Ωφελουμένων», που έχουν αναρτηθεί 

από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ, στο πλαίσιο της με 

αρ.πρωτ.3384/936/α2/27.06.2016 Πρόσκλησης, με κωδικό Πρόσκλησης 024 και 

Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:1511 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, «για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)».  

5. Την από 25-5-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του φορέα (4η/25-5-2020 συνεδρίαση, 

θέμα 11ο), για την έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων για συμμετοχή στην πράξη «Κατάρτιση και 

Πιστοποίηση Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο διαχείρισης 

αγροτικών αποβλήτων και στην υγιεινή, ασφάλεια και ποιοτικό έλεγχο 

τροφίμων». 

6. Την από 26-3-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του φορέα (6η/26-3-2021 συνεδρίαση, 

θέμα 4ο), για την έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων για συμμετοχή στην πράξη «Κατάρτιση και 

Πιστοποίηση Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο διαχείρισης  
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αγροτικών αποβλήτων και στην υγιεινή, ασφάλεια και ποιοτικό έλεγχο 

τροφίμων». 

 

3. Συνοπτική περιγραφή Πράξης και Υποέργων 

3.1  Αντικείμενο Πράξης και Υποέργων 

Το φυσικό Αντικείμενο της πράξης και ειδικότερα των Υποέργων 2-3-4-5 και 6 αυτής 

είναι: 

α) η υλοποίηση δράσεων κατάρτισης για 865 ωφελούμενους εργαζόμενους του 

ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς /κλάδους της 

οικονομίας, στο σύνολο των δεκατριών περιφερειών της χώρας, σε επιλεγμένα 

αντικείμενα. Στόχος η απόκτηση πρόσθετων – της άσκησης του επαγγέλματος τους – 

γνώσεων και δεξιοτήτων  που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της 

επαγγελματικής τους ικανότητας και κινητικότητας. 

β) Η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν 

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

 «Στέλεχος διαχείρισης και επεξεργασίας αγροτικών αποβλήτων» 

 «Στέλεχος Επεξεργασίας, Μεταποίησης, Υγιεινής, Ασφάλειας και Ποιοτικού 

Ελέγχου τροφίμων» 

Οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν είναι οι εξής: 

Πρόγραμμα: «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ   Παρουσίαση του προγράμματος 
 Αξιολόγηση Διαχείρισης Αγροτικών Απορριμμάτων και 

Αποβλήτων 
 Διαχείριση Γεωργικών Απορριμμάτων  
 Διαχείριση Κτηνοτροφικών Απορριμμάτων 
 Διαχείριση Αγροτοβιομηχανικών Αποβλήτων 
 Διαχείριση κενών συσκευασίας τροφίμων 
 Διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων 
 Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 
 Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου 
 Βασικές Αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων 
 Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης 
 Σύνοψη και αξιολόγηση του προγράμματος. Παρουσίαση της 

διαδικασίας πιστοποίησης 
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Πρόγραμμα: «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Παρουσίαση του προγράμματος 
 Επεξεργασία και Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων 
 Υγιεινή και Ασφάλεια 
 Ποιοτικός Έλεγχος τροφίμων 
 Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 
 Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου 
 Βασικές Αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων 
 Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης 
 Σύνοψη και αξιολόγηση του προγράμματος. Παρουσίαση της 

διαδικασίας πιστοποίησης 

 

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, θα ακολουθήσει η συμμετοχή των ωφελούμενων 

εργαζομένων σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα 

αποκτήσουν από την συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης.  

Οι εξετάσεις Πιστοποίησης θα διενεργηθούν από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης 

προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.  

 

Οι πιστοποιήσεις που θα οδηγήσουν τα 2 προγράμματα κατάρτισης είναι οι εξής: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 Στέλεχος 
διαχείρισης 
και 
επεξεργασίας 
αγροτικών 
αποβλήτων  

Στέλεχος διαχείρισης και επεξεργασίας αγροτικών 
αποβλήτων(Agricultural Waste Management and Processing 
Executive) 

 Στέλεχος 
επεξεργασίας, 
μεταποίησης , 
υγιεινής, 
ασφάλειας και 
ποιοτικού 
ελέγχου 
τροφίμων 

Στέλεχος επεξεργασίας, μεταποίησης , υγιεινής, ασφάλειας και 
ποιοτικού ελέγχου τροφίμων (Food Processing, Hygiene, Safety 

and Quality Control Executive) 
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3.2 Κατανομή Ωφελούμενων της πράξης 

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης της παρούσας πράξης. Σε υλοποίηση της 

1ης πρόσκλησης ωφελουμένων της πράξης, έχουν ήδη ολοκληρωθεί 6 Τμήματα 

Κατάρτισης, ενώ 14 βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα έχουν εκδοθεί 145 πιστοποιητικά 

παρακολούθησης και περάτωσης της κατάρτισης. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται ο εναπομείναν αριθμός ωφελουμένων που 

αφορά την παρούσα πρόσκληση, καθώς και η περιφερειακή κατανομή τους (ανά 

Περιφέρεια και Υποέργο): 

 

ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 
ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 

Υποέργο 2 

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 9 

213 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 193 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 6 

Υποέργο 3 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 8 

13 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5 

Υποέργο 4 ΑΤΤΙΚΗΣ 90 90 

Υποέργο 5 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 11 11 

Υποέργο 6 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 8 8 

Γενικό Σύνολο  335 335 

 

 
3.3  Όροι υλοποίησης Κατάρτισης και Πιστοποίησης 

1. Τα προγράμματα έχουν διάρκεια εκατό είκοσι (120) ώρες , οι οποίες δομούνται  ως 

εξής: 

Α) Με σύγχρονη τηλεκατάρτιση είκοσι οχτώ (28) ώρες και  

Β) Με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση εξ αποστάσεως ενενήντα δύο (92) ώρες 

Οι τέσσερις (4) ώρες που αναλογούν στην κατάρτιση σε πιστοποιημένες αίθουσες 

διδασκαλίας αδειοδοτημένες από τον ΕΟΠΠΕΠ, αφορούν στην πρώτη και την τελευταία 

μέρα του προγράμματος. 
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2. Το σύνολο των προαναφερόμενων ενεργειών του έργου (Κατάρτιση, Πιστοποίηση) 

δεδομένου των ειδικών συνθηκών που δημιουργεί η εξάπλωση του κορωνοϊού, και 

σύμφωνα με το άρθρο 19 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020) δίδεται η δυνατότητα να 

υλοποιηθούν εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 

3. H ημερήσια διάρκεια της κατάρτισης δεν θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες και θα 

διενεργείται εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων/εργαζομένων 

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

5. Κάθε καταρτιζόμενος έχει δυνατότητα απουσίας μέχρι ποσοστού 10% των συνολικών 

ωρών κατάρτισης. 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% 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. Καταρτιζόμενοι που έχουν υπερβεί το ως άνω όριο απουσιών δεν έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δε δικαιούνται εκπαιδευτικό 

επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. 

6. Στους καταρτιζόμενους θα διανεμηθεί εκπαιδευτικό υλικό, σε ηλεκτρονική ή έντυπη 

μορφή, το οποίο θα υποστηρίζει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο την εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

7. Οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη 

του προγράμματος κατάρτισης. Σε περίπτωση αποτυχίας ή απουσίας του ωφελουμένου 

υπάρχει η δυνατότητα επανεξέτασης. 

8. Η συμμετοχή των ωφελούμενων στις εξετάσεις  πιστοποίησης είναι υποχρεωτική. 

9. Σε κάθε ωφελούμενο που θα επιτύχει στις εξετάσεις ή στις επανεξετάσεις 

πιστοποίησης χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό από διαπιστευμένο Φορέα 

Πιστοποίησης Προσόντων. 

10. Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελουμένου στις εξετάσεις, χορηγείται από τον Φορέα 

Πιστοποίησης, Βεβαίωση Συμμετοχής, η οποία θα φέρει το όνομα του ωφελούμενου και 

τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε. 
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4. Εκπαιδευτικό Επίδομα 

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00€)  μικτά ανά 

ώρα κατάρτισης, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει τις ενέργειες κατάρτισης 

και πιστοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν. 

 

5. Ωφελούμενοι και Κριτήρια Επιλογής Ωφελουμένων 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν οι εργαζόμενοι ή εποχικά εργαζόμενοι σε 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα,  που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς / 

κλάδους της οικονομίας στο σύνολο των περιφερειών της χώρας.  

Αποκλείονται όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και 

λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. 

 

5.1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης 

Συμμετοχής» στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, έχουν  

οι υποψήφιοι που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:  

 είναι εργαζόμενοι ή εποχικά εργαζόμενοι ή εργαζόμενοι σε αναστολή (λόγω 

περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19) επιχειρήσεων του 

ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του τομέα ή κλάδου απασχόλησης. 

  είναι κάτοχοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  (απολυτήριο λυκείου). 
 

Οι παραπάνω προϋποθέσεις, αποτελούν on/off κριτήρια, δεν μοριοδοτούνται, αλλά 

αποτελούν τυπική προϋπόθεση συμμετοχής στην πράξη. Η αξιολόγησή τους γίνεται με 

τη συμπλήρωση θετικής ή αρνητικής απάντησης στην απαίτηση, δηλαδή με ΝΑΙ ή ΟΧΙ. 

Αρνητική αξιολόγηση (ΟΧΙ στην απάντηση απαίτησης), δεν επιτρέπει την συμμετοχή 

του/της εν λόγω ενδιαφερομένου/ης υποψήφιου/ας στη διαδικασία επιλογής- 

μοριοδότησης, που ακολουθεί, με βάση τα μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής.  
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5.2 Μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής 

Πέραν των ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής, οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με 

βάση τα κάτωθι κριτήρια  αξιολόγησης – μοριοδότησης. 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1 
Εκπαιδευτικό 
Επίπεδο (Μέγιστος 
βαθμός: 10 μόρια) 

Δευτεροβάθμια ή 
Μεταδευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

5 

Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση 

8 

Μεταπτυχιακές 
σπουδές ή 
Διδακτορικό Δίπλωμα 

10 

2 
Ξένες Γλώσσες 
(Μέγιστος 
βαθμός:10 μόρια) 

Μη γνώση 0 

Καλή γνώση – Β2 5 
Πολύ καλή γνώση – 
Γ1/C1 

8 

Άριστη γνώση – Γ2/C2 10 

3 

Προγράμματα 
Επαγγελματικής 
Κατάρτισης 
(Μέγιστος βαθμός: 
10 μόρια) 

Μέχρι 1 πρόγραμμα 5 

Από 2-3 προγράμματα 10 

4 

Συνολική 
Επαγγελματική 
εμπειρία (Μέγιστος 
βαθμός: 10 μόρια) 

Μέχρι 5 έτη 5 

5 έτη έως 8 έτη 8 

Από 8 έτη και πάνω 10 

 
Η συνολική βαθμολογία μοριοδότησης κάθε υποψηφίου/ας, προκύπτει από τα 

αθροίσματα κριτηρίων επιλογής τα οποία ισχύουν και μοριοδοτούνται. Οι βαθμοί αυτοί  

πολλαπλασιάζονται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας ανά κριτήριο και το 

άθροισμα αυτών αποτελεί τον τελικό βαθμό του κάθε υποψηφίου.  

Κριτήρια Συντελεστής βαρύτητας ανά κριτήριο: 
Κ1: Προσόντα (εκπαιδευτικό επίπεδο) 0,35 

Κ2: Ξένες Γλώσσες 0,20 

Κ3: Προγράμματα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης  

0,05 

Κ4: Εργασιακή εμπειρία 0,40 

 
 



 

Σελίδα 11 από 17 
 

 

 

 

Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης του υποψηφίου προκύπτει από τον τύπο:  

ΣΒ =(Κ1*0,35)+(Κ2*0,20)+(Κ3*0,05)+(Κ4*0,40) 

Όπου: 

ΣΒ= Συνολικός βαθμός υποψηφίου 

Κ1-Κ4=Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων 

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος που υπέβαλλε πρώτος την 

αίτηση συμμετοχής του στο πρόγραμμα. 

 

5.3 Διαδικασία Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

5.3.1. Υποβολή αίτηση συμμετοχής  

Κάθε ενδιαφερόμενος για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής, που 

ακολουθούν την υποβολή των Αιτήσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής, θα πρέπει 

να προβεί στις κάτωθι απαιτούμενες ενέργειες: 

Α) Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής 

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Πληροφοριακής 

Εφαρμογής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.katartisi.geotee.gr.  

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής (βλέπε εν. 5.3.2) μπορούν να υποβληθούν  

 είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση www.katartisi.geotee.gr, 

συνοδευόμενα με Υπεύθυνη Δήλωση δημιουργημένη και ψηφιακά υπογεγραμμένη 

από το www.gov.gr, με την οποία να δηλώνεται η εγκυρότητα των επισυναπτόμενων 

εγγράφων (προτιμητέο),  

 είτε μπορούν να αποσταλούν σε έντυπη μορφή στα γραφεία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε 

(ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, ΤΚ 54631, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) συνοδευόμενα από την αίτηση 

συμμετοχής η οποία θα φέρει και τη φυσική υπογραφή του αιτούντα. 

Κάθε υποψήφιος με την υποβολή της αίτησης θα παίρνει έναν αριθμό, ο οποίος θα είναι 

μοναδικός. Κάθε δημόσια αναφορά στους επιλεγέντες/επιλαχόντες της πράξης θα 

γίνεται αποκλειστικά με τον αριθμό αυτό. Επισημαίνεται ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει 

δικαίωμα να υποβάλλει μία μόνο αίτηση συμμετοχής και σε μία περιφερειακή ενότητα. 

 

http://www.katartisi.geotee.gr/
http://www.katartisi.geotee.gr/
http://www.gov.gr/
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Η προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποψήφιων 

ωφελουμένων αρχίζει στις 31-3-2021 και λήγει στις 19-4-2021 (ώρα 15:00). 

Β) Αποστολή φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε έντυπη 

μορφή 

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι επιλέξουν να μην υποβάλουν ηλεκτρονικά τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε αυτή την περίπτωση θα τα αποστείλουν 

(βλ. ενότητα 5.3.2), ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου (συστημένα ή με courier) εντός 

σφραγισμένου φακέλου, το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών, από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, στα γραφεία του 

Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, (ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, ΤΚ 54631, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ). 

Η έντυπη υποβολή δικαιολογητικών απαιτείται για την πιστοποίηση των όσων 

δηλώνονται στην αίτηση συμμετοχής και προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση  

και η κατάταξη τους. Η μη εμπρόθεσμη ταχυδρομική υποβολή των δικαιολογητικών 

καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη. 

 

Ο σφραγισμένος φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής θα έχει την ένδειξη: 
 

ΠΡΟΣ : ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) 
Ελ.Βενιζέλου 64, Τ.Κ.54631, Θεσσαλονίκη. 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 1/2021 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο διαχείρισης αγροτικών 
αποβλήτων και στην υγιεινή, ασφάλεια και ποιοτικό έλεγχο τροφίμων. Κωδ.ΟΠΣ (MIS) 5003068 

 
 

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………………. 
Περιφέρεια Επιλογής(όπως δηλώθηκε στην αίτηση) 

Περιφερειακή Ενότητα Επιλογής (όπως δηλώθηκε στην αίτηση). 
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5.3.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Υποψήφιων Ωφελουμένων. 

Ο φάκελος δικαιολογητικών (ηλεκτρονικός ή σε έντυπη μορφή) θα φέρει απαραίτητα τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση Συμμετοχής (εκτυπωμένη από το www.katartisi.geotee.gr). 

2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού 

ταυτοπροσωπίας. 

3. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών, το οποίο δήλωσαν στην αίτηση τους, σε περίπτωση 

τίτλου του εξωτερικού, αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ. 

4. Αντίγραφα οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται το Α.Φ.Μ, ο 

Α.Μ.Κ.Α και ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου. 

5. Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:  

 Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή την τελευταία απόδειξη πληρωμής 

Μισθοδοσίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να 

αναφέρει ότι Ο Υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/η έως και 

την ημέρα υποβολής της αίτησης και ότι η εταιρεία στην οποία εργάζεται 

ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα.  

 Βεβαίωση χρόνου (ημερών ασφάλισης) εξαρτημένης εργασίας, που εκδίδεται 

από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα – ΕΦΚΑ ή Ατομικό Λογαριασμό 

Ασφάλισης τον οποίο μπορεί να εκδώσει από το  www.efka.gov.gr, 

συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι Ο 

Υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/η για τους  

μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την ημέρα 

Υποβολής της αίτησης. 

6. Για τους εποχικά εργαζόμενους (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  

 

http://www.katartisi.geotee.gr/
http://www.efka.gov.gr/
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υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την 

περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους (άρθρ. 31 ν. 4144/13)): 

Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα 

η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:  

 Από το ΈΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε6) υπογεγραμμένο από τον 

άνεργο και τον Εργοδότη  

 Ή από τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ε7) υπογεγραμμένη 

από τον Εργοδότη 

 Ή από βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση  

 Ή από αντίγραφο της  ΄ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ΄, στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ 

(είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό επίδομα ή 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). 

7. Αντίγραφο του «ΕΝΤΥΠΟΥ 4:ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», (ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.Ε.Π.Ε) 

8. Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας (εφόσον υπάρχει) 

9. Βεβαιώσεις Παρακολούθησης προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (εφόσον 

υπάρχουν). 

10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, (η οποία θα απευθύνεται στο ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ), ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα 

των πρωτοτύπων 

 
5.4 Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής ωφελουμένων 

Μετά τη λήξη της περιόδου εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της υποβολής των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών στο δικαιούχο φορέα Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

από τους ενδιαφερόμενους/ες ωφελούμενους/ες, πραγματοποιείται ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και επιλεξιμότητας των αιτήσεων.  

Στο πλαίσιο των μέτρων προαγωγής της ισότητας ευκαιριών και μη διάκρισης και κατά 

τη διαμόρφωση του πίνακα κατάταξης, όλες οι  γυναίκες θα επιλέγονται μέχρι καλύψεως 

του ποσοστού του 50% στο σύνολο των ωφελουμένων.  
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Εφόσον δεν συμπληρώνεται ο εγκεκριμένος αριθμός των ωφελούμενων της πράξης, οι 

διαδικασίες πρόσκλησης και επιλογής ωφελούμενων επαναλαμβάνονται, μέχρι 

συμπλήρωσης του εγκεκριμένου αριθμού ωφελουμένων. 

 
5.5 Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων 

Μετά την εφαρμογή των σχετικών κριτηρίων κατάταξης των υποψηφίων, η Επιτροπή 

Επιλογής Ωφελουμένων, όπως αυτή έχει οριστεί και συσταθεί από το Γεωτεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος, καταρτίζει το Προσωρινό Μητρώο Ωφελούμενων και προβαίνει 

στη σύνταξη πρακτικού επιλογής. Το προσωρινό κωδικοποιημένο μητρώο ωφελούμενων 

(κωδικοποιημένο ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων), θα 

ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της πράξης (www.katartisi.geotee.gr) και όλοι οι 

υποψήφιοι θα ενημερωθούν  ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα.  

 
5.6 Διαδικασία Υποβολής Αντιρρήσεων 

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της αναρτήσεως του πίνακα 

επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά περιφέρεια, στο email 

katartisi@geotee.gr. Οι αντιρρήσεις κατατίθενται εγγράφως στον Δικαιούχο και 

εξετάζονται από την επιτροπή ενστάσεων. Μετά τον έλεγχο των ενστάσεων καταρτίζεται 

το σχετικό Πρακτικό από την επιτροπή ενστάσεων, το οποίο και διαβιβάζεται στην 

Επιτροπή Επιλογής των ωφελούμενων.  

Κατόπιν τούτου η επιτροπή επιλογής των ωφελούμενων (εντός 10 ημερών),προχωρά 

στην κατάρτιση του οριστικού κωδικοποιημένου μητρώου ωφελούμενων και στη 

σύνταξη του πρακτικού επιλογής, που περιλαμβάνει τους επιλεγέντες καθώς και τους 

επιλαχόντες και απορριφθέντες υποψηφίους. 
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7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Νόμου 4624/2019 «Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 

κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), 

είναι ο υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδομένα, 

που συλλέγονται από την Αίτηση Συμμετοχής για ένταξη στο Μητρώο Ωφελουμένων, 

παρέχονται με τη συναίνεση του υπογράφοντα.  

Η μη παροχή των δεδομένων αυτών καθιστά αδύνατη τη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης 

και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.  

Ο Δικαιούχος θα προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα 

υποβάλλει ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η, προκειμένου: α) να αξιολογήσει την αίτηση που 

έχει υποβληθεί, β) να κρίνει τυχόν αντιρρήσεις που θα υποβληθούν από το υποκείμενο 

των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και γ) να 

διασφαλίσει την παροχή των υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης.  

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς αυτούς θα 

περιορίζεται μόνο στα αναγκαία κάθε φορά δεδομένα και μόνο στην ελάχιστη δυνατή 

χρονική διάρκεια και θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 

ασφαλείας. Η χρονική διάρκεια φύλαξης και επεξεργασίας των δεδομένων επιβάλλεται 

αφενός από τη διάρκεια και τον σκοπό της παρούσας πρόσκλησης και τη συμμετοχή του 

ωφελούμενου στις προβλεπόμενες δράσεις (κατάρτιση, πιστοποίηση) και αφετέρου από 

την υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να διατηρεί τον φάκελο της πράξης με όλα τα 

στοιχεία, που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

μετά την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της πράξης, προκειμένου να 

μπορεί να διενεργηθεί λογιστικός και νομικός έλεγχος από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. 

Ο κάθε υποβάλλων αίτηση διατηρεί τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Γενικό 

Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, ιδίως στα άρθρα 15 έως 22, όπως μεταξύ άλλων τα δικαιώματα  
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πρόσβασης στα τηρούμενα δεδομένα (άρθρο 15), διόρθωσης των δεδομένων (άρθρο 16) 

και περιορισμού τους(άρθρο 18). 

Στον βαθμό που θα χρειαστεί να επεξεργαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από 

τρίτα πρόσωπα, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου, κάθε εξωτερικός συνεργάτης 

υποχρεούται να συμμορφώνεται πλήρως με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 

2016/679 και να εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει 

ότι εξ ορισμού υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Αυτή η υποχρέωση ισχύει 

για το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, το σύνολο των 

επεξεργασιών που υφίστανται, για όλη την περίοδο  

αποθήκευσης. Οφείλει επίσης να διασφαλίζει την άσκηση όλων  των δικαιωμάτων εκ 

μέρους των υποκείμενων των δεδομένων, κατά τα προβλεπόμενα στον Γενικό κανονισμό 

(ΕΕ) 2016/679. 

 

8. Πληροφορίες για την πρόσκληση 

Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου 

της Πράξης (www.geotee.gr). Πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της 

παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται καθημερινά στο email katartisi@geotee.gr.  

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

 

 

 

Σπυρίδων Αν. Μάμαλης 
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