
 

 

Μετά τθν υποβολι των θλεκτρονικϊν αιτιςεων, οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να 

κατακζςουν ταχυδρομικά ι να αποςτείλουν με email, ςτο Επιμελθτιριο Κορινκίασ,  

Ερμοφ 2 Κόρινκοσ 20131 ,email: klimik@korinthiacc.gr, φάκελο με τα δικαιολογθτικά 

όπωσ περιγράφονται παρακάτω, ϊςτε να πιςτοποιιςουν τα όςα δθλϊνουν ςτθν 

αίτθςι τουσ και να ολοκλθρωκεί θ αξιολόγθςθ - βακμολόγθςθ και κατάταξι τουσ. Ο 

φάκελοσ με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά κα πρζπει να ζχει κατατεκεί 

ταχυδρομικά ι να ζχει αποςταλεί με email το αργότερο εντόσ 7 εργ. θμερών από 

τθν επόμενθ θμζρα τθσ λιξθσ των θλεκτρονικών αιτιςεων (μζχρι και τθν Δευτζρα 

25-01-2021  και ώρα 14:00). 

Η μθ εμπρόκεςμθ υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ (μετά τισ 18-1- 2021, ϊρα 

23:59:59), όπωσ και θ μθ παραλαβι των δικαιολογθτικϊν (μζχρι και τισ 25-1-2021 

και ϊρα 14:00:00), κακιςτά τθ ςχετικι αίτθςθ άκυρθ. 

 
Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ 

Τα δικαιολογθτικά που πρζπει να προςκομίςουν οι ενδιαφερόμενοι, αρικμθμζνα με 

τθν παρακάτω ςειρά, είναι: 

1. Η Αίτθςθ Συμμετοχισ με Μοναδικό Κωδικό Αίτθςθσ Συμμετοχισ - ΚΑΣ 

2. Αντίγραφο Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ Διαβατθρίου ι άλλου Πιςτοποιθτικοφ 

Ταυτοπροςωπίασ. 

3. Αντίγραφο του τίτλου ςπουδϊν το οποίο διλωςαν ςτθν αίτθςι τουσ 

(απολυτθρίου, τίτλου άλλων ςπουδϊν, πτυχίου ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ 

Ελλάδασ ι του εξωτερικοφ αναγνωριςμζνο από το ΔΟΑΤΑΠ). 

4. Βεβαίωςθ απογραφισ άμεςα αςφαλιςμζνου από το www.efka.gov.gr ι 

αντίγραφα επίςθμων ζγγραφων του υποψθφίου. 

Στθν οποία αναγράφεται: 

i. Α.Φ.Μ., 
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ii. Α.Μ.Κ.Α., 

iii. Αρικμόσ Μθτρϊου Αςφαλιςμζνου του υποψιφιου (ΑΜΑ). 

5. Αντίγραφο Πιςτοποιθτικοφ Πλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ από 

πιςτοποιθμζνουσ φορείσ (ςυμφωνά με το Παράςτθμα γνϊςθσ χειριςμοφ H/Y 

του ΑΣΕΠ: https://bit.ly/3biAQq5) 

6. Αντίγραφο Τραπεηικοφ λογαριαςμοφ, με εμφανι τον "International Bank 

Account Number" (ΙΒΑΝ),ςτον οποίο κα είναι Κφριοσ Δικαιοφχοσ ο/θ 

Αιτϊν/οφςα. 

7. Αποδεικτικά εργαςιακισ κατάςταςθσ: 

 Για τουσ Εργαηόμενουσ: Ζνα ι ςυνδυαςμό των παρακάτω, που τεκμθριϊνουν 

τθν εργαςιακι κατάςταςθ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ. 

i. Ατομικό Λογαριαςμό Αςφάλιςθσ, που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ ςτθ διεφκυνςθ  

www.efka.gov.gr (ςτο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ- ενζργεια 

Ατομικόσ Λογαριαςμόσ Αςφάλιςθσ και επιλζγοντασ Είςοδοσ ςτθν υπθρεςία, 

είτε Σφνδεςθ με κωδικοφσ TAXISNET ι Σφνδεςθ με κωδικοφσ Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο. 

με τουσ κωδικοφσ TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ) ςυνοδευόμενο από  Υπεφκυνθ 

Διλωςθ με θλεκτρονικι υπογραφι μζςω του https://www.gov.gr/ ςτθν 

οποία να αναφζρει ότι ο Υποψιφιοσ/α εξακολουκεί να είναι Εργαηόμενοσ/θ 

για τουσ μινεσ που δεν εμφανίηονται ςτον Ατομικό Λογαριαςμό του ζωσ και 

τθν Ημζρα Υποβολισ τθσ Αίτθςθσ, και θ Εταιρεία ςτθν οποία εργάηεται ανικει 

ςτον Ιδιωτικό Τομζα. 

 

ii. Τελευταία Κατάςταςθ Μιςκοδοςίασ,  ςυνοδευόμενθ από Υπεφκυνθ Διλωςθ 

με θλεκτρονικι υπογραφι μζςω του https://www.gov.gr/ ςτθν οποία να 

αναφζρει ότι ο Υποψιφιοσ/α εξακολουκεί να είναι Εργαηόμενοσ/θ ζωσ και τθν 

Ημζρα Υποβολισ τθσ Αίτθςθσ, και θ Εταιρεία ςτθν οποία εργάηεται ανικει ςτον 
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Ιδιωτικό Τομζα. 

 

Σε περίπτωςθ που κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ, θ 

ςφμβαςθ του εργαηόμενου ςε επιχείρθςθ του Ιδιωτικοφ Τομζα ζχει τεκεί ςε 

αναςτολι λόγω covid 19 να προςκομιςτεί Υπεφκυνθ Διλωςθ με θλεκτρονικι 

υπογραφι μζςω του https://www.gov.gr/ πωσ θ εταιρεία ςτθν οποία εργάηονται 

τελεί ςε κακεςτϊσ αναςτολισ. 

 Για τουσ Εποχικά Εργαηόμενουσ: Αντίγραφο τθσ Κάρτασ Ανεργίασ ςε ιςχφ. 

Προκειμζνου να αποδειχτεί θ εποχικότθτα1, θ Κάρτα Ανεργίασ πρζπει να 

ςυνοδεφεται: 

 από το Ζντυπο Καταγγελίασ Σφμβαςθσ Εργαςίασ (Ε6) υπογεγραμμζνο από τον 

Άνεργο και τον Εργοδότθ είτε από τθ Βεβαίωςθ Λιξθσ Σφμβαςθσ Οριςμζνου 

Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμζνθ από τον Εργοδότθ 

 ι από Βεβαίωςθ Εποχικότθτασ από τθν Επιχείρθςθ 

 ι από Αντίγραφο τθσ “Απόφαςθσ Υπαγωγισ” ςτθν επιδότθςθ από τον ΟΑΕΔ 

(είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοικθμα ι πρόκειται για τθν επιδότθςθ 

ανεργίασ 3 μθνϊν και 5 θμερϊν για Αςφαλιςμζνουσ, οι οποίοι ζχουν 

απαςχολθκεί ςε Τουριςτικά και Άλλα Επαγγζλματα ςε Επιχειριςεισ που 

λειτουργοφν εποχικά). 

 

8. Υπεφκυνθ διλωςθ με θλεκτρονικι υπογραφι μζςω του https://www.gov.gr/ 

(θ οποία κα απευκφνεται ςτο Επιμελθτιριο Κορινκίασ) και κα αναφζρει ότι τα 

προςκομιηόμενα ζγγραφα είναι γνιςια αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Σημείωςη: Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρζπει να κατατεθοφν αριθμημζνα (1-8 ) 

με βάςη την προαναφερόμενη ςειρά. 
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Ο φάκελοσ με τα ωσ άνω δικαιολογθτικά υποβάλλεται: 

1. Είτε ταχυδρομικά (παραλαβι από το Επιμελθτιριο Κορινκίασ πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα παραλαβισ των δικαιολογθτικϊν) με τθν 

ζνδειξθ: 

 

 

1 Ωσ εποχικι κεωρείται θ εργαςία που παρζχεται ςε επιχειριςεισ, εκμεταλλεφςεισ, υποκαταςτιματα ι παραρτιματα 

επιχειριςεων  οι οποίεσ από τθ φφςθ τουσ, τισ καιρικζσ ι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ ι λόγω των χρθςιμοποιοφμενων 

πρϊτων υλϊν λειτουργοφν κατά θμερολογιακό ζτοσ για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο από δφο και μικρότερο από 

εννζα μινεσ, κατά το λοιπο δε χρονικό διάςτθμα του θμερολογιακοφ ζτουσ δεν απαςχολοφν προςωπικό που 

υπερβαίνει το 25% του μζςου όρου του προςωπικοφ, το οποίο απαςχολοφν κατά τθν περίοδο αιχμισ τθσ 

δραςτθριότθτάσ τουσ (άρκρ. 31 ν. 4144/13 

2. Ή αποςτζλλεται με email (παραλαβι από το Επιμελθτιριο Κορινκίασ, πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα παραλαβισ των δικαιολογθτικϊν) ςτθ 

διεφκυνςθ klimik@korinthiacc.gr.  

 

Στο κζμα του email πρζπει να αναγράφονται τα ςτοιχεία του Αιτοφντοσ  

(Ονοματεπώνυμο και Κωδικόσ Αίτθςθσ Συμμετοχισ -ΚΑΣ). 

Τα δικαιολογθτικά δφναται να αποςταλοφν: 

 

 Είτε ωσ ςαρωμζνα (scanned) -ςυνθμμζνα  αρχεία ςτο email 

 Ή ςε μορφι zip αρχείου με ςαρωμζνα (scanned) όλα τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά. Το zip αρχείο κα πρζπει να φζρει ονομαςία ΧΧΧΧ-ΧΧΧΧ-ΧΧΧ.zip 

Δικαιολογθτικά για τθν Πράξθ ««Καηάπηιζη και πιζηοποίηζη γνώζεων και 

δεξιοηήηων επγαζομένων ζηον ιδιωηικό ηομέα ηηρ Εθοδιαζηικήρ 

Αλςζίδαρ» 

Ονοματεπώνυμο 

Κωδικό Αίτθςθσ Συμμετοχισ (ΚΑΣ) 

Περιφζρεια Επιλογήσ (όπωσ δηλώθηκε ςτην αίτηςη) 
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(όπου ΧΧΧΧ-ΧΧΧΧ-ΧΧΧ ο αρικμόσ ΚΑΣ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ του 

ενδιαφερόμενου). 

 

Δικαιολογθτικά που κα προςκομίηονται κατά τθν ζναρξθ τθσ κατάρτιςθσ: 

 Πίνακασ απαςχόλθςθσ προςωπικοφ (Ε4) από τθν εταιρεία ςτθν οποία 

εργάηεται. 

 Βεβαίωςθ εργοδότθ ότι είναι εργαηόμενοσ με θμερομθνία ζκδοςθσ – 

υπογραφισ τθν 1θ θμζρα τθσ κατάρτιςθσ. 

 

Σε περίπτωςθ άρνθςθσ τθσ εταιρείασ να εκδϊςει τα παραπάνω, 

κα πρζπει να προςκομιςτεί Υπεφκυνθ Διλωςθ, όπου ο υποψιφιοσ 

δθλϊνει ότι ςυνεχίηει να είναι Εργαηόμενοσ ςε εταιρεία του ιδιωτικό 

τομζα και το ακριβζσ Ωράριο Εργαςίασ του κακϊσ και νζο  

Επικαιροποιθμζνο Ατομικό Λογαριαςμό Αςφάλιςθσ. 

 


