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τηλ:2109989721-9545
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                   Αρ. Πρωτ.:60161  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης

Ανέργων ηλικίας από 18 έως 55 ετών στην επαγγελματική ειδικότητα 

 «ΕΡΓΑΤΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ»

Έχοντας υπόψη: 
1. Την  υπ  αρ.  απόφαση  ΔΣ  3894/78/14-07-2020  (ΑΔΑ :  ΩΤΜΧ4691Ω2-39Θ)  για  έγκριση

υλοποίησης του προγράμματος.

2. Την υπ αρ. απόφαση ΔΣ 2742/54/19-05-2020 Μνημόνιο Συνεργασίας του ΟΑΈΔ με τον

Δήμο Ασπροπύργου για την υλοποίηση του προγράμματος.

3. Την  με  αριθμ.  4011/82/21-07-2020 απόφαση  Δ.Σ.  έγκριση αναλυτικού προγράμματος

ΣΈΚ.

Ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Έργατικού Δυναμικού, καλεί τους υποψήφιους
ωφελούμενους-ανέργους, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εξειδικευμένο Πρόγραμμα
Κατάρτισης στην ειδικότητα «ΕΡΓΑΤΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ»,
να  υποβάλλουν  αιτήσεις  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο
πρόγραμμα.
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Περιγραφή προγράμματος

Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης

Ανέργων ηλικίας από 18 έως 55 ετών στην επαγγελματική ειδικότητα 

 «ΕΡΓΑΤΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ»

Ο ΟΑΈΔ στην προσπάθειά του για την αποτελεσματικότερη στήριξη των ανέργων θα

υλοποιήσει  εξειδικευμένο  Πρόγραμμα  Κατάρτισης  στην  ειδικότητα  «ΕΡΓΑΤΗΣ  ΦΥΛΛΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΟΥ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους, την

πιστοποίηση και τη διασύνδεση τους με την αγορά εργασίας, καλύπτοντας με τον τρόπο

αυτόν ταυτόχρονα και τις ανάγκες του κλάδου της βιομηχανίας.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε 30 ανέργους, ηλικίας ηλικίας 18-55  ετών, οι οποίοι

είναι  κάτοικοι  του  Δήμου  Ασπροπύργου,  αναζητούν  σχετική  εργασία  και  είναι

εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΈΔ.

Στόχος  της  κατάρτισης  είναι  η  αναβάθμιση  των  προσόντων  των  υποψήφιων

εργαζομένων  στον  τομέα  της  βιομηχανίας,  που  απαιτεί  συγκεκριμένες  δεξιότητες  και

αναβαθμισμένες γνώσεις,  σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες τεχνολογικές εξελίξεις   στην

ειδικότητα του εργάτη μετάλλου, αλλά και την ουσιαστική διασύνδεση αυτών με την αγορά

εργασίας.  

Βασικοί όροι  
Χαρακτηριστικά των Υποψήφιων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  κατοίκους του Δήμου Ασπροπύργου, εγγεγραμμένους στα

μητρώα ανέργων του ΟΑΈΔ, ηλικίας 18-55 ετών.

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν 30 άτομα (δυο τμήματα) που πληρούν όλα  τα ακόλουθα

κριτήρια επιλογής.

Κριτήρια επιλογής 

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά:

1. Να είναι κάτοικοι Δήμου Ασπροπύργου (Αποδεικνυόμενο με βεβαίωση     μόνιμης

κατοικίας από τον  Δήμο Ασπροπύργου).

2. Να έχουν ηλικία 18-55 ετών.  

3. Να  διαθέτουν  Ατομικό  Σχέδιο  Δράσης  με  τουλάχιστον  μία  εκ  των  κάτωθι

ειδικοτήτων αναζήτησης εργασίας:

• 732000 - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΈΣ ΚΑΙ ΦΛΟΓΟΚΟΠΤΈΣ ΜΈΤΑΛΛΩΝ
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• 732001 - ΗΛΈΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΈΣ (ΜΈ ΧΈΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΈΡΓΑΛΈΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΈΣ)

• 732008 - ΚΟΠΤΈΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΈΣ ΜΈΤΑΛΛΩΝ ΜΈ ΗΛΈΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ

• 732010 - ΜΈΤΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΈΣ ΜΈ ΛΈΙΩΜΈΝΟ ΣΙΔΗΡΟ

• 732011 - ΜΈΤΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΈΣ ΜΈ ΦΛΟΓΑ (ΜΈ ΧΈΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΈΡΓΑΛΈΙΑ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΈΣ)

• 732014 - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΈΣ ΜΈ ΗΛΈΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ

• 732015 - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΈΣ ΜΈ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

• 732016 - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΈΣ ΜΈ ΑΡΓΙΛΟΘΈΡΜΙΚΗ ΜΈΘΟΔΟ

• 732017 - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΈΣ ΜΈ ΈΜΒΑΠΤΙΣΗ

• 732018 - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΈΣ ΜΈΤΑΛΛΩΝ

• 732019 - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΈΣ ΜΈΤΑΛΛΩΝ ΜΈ ΑΈΡΙΟ-ΗΛΈΚΤΡΙΚΟ

• 732020 - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΈΣ ΜΈΤΑΛΛΩΝ ΜΈ ΚΛΙΒΑΝΟ

• 732021 - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΈΣ ΜΈΤΑΛΛΩΝ ΜΈ ΛΙΩΜΈΝΟ ΣΙΔΗΡΟ (ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ)

• 732022 - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΈΣ ΜΈΤΑΛΛΩΝ ΜΈ ΟΞΥΓΟΝΟ-ΑΣΈΤΙΛΙΝΗ

• 732023 - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΈΣ ΜΈΤΑΛΛΩΝ ΜΈ ΡΑΦΗ

• 732024 - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΈΣ ΜΈΤΑΛΛΩΝ ΜΈ ΣΠΙΝΘΗΡΑ

• 732025 - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΈΣ ΜΈΤΑΛΛΩΝ ΜΈ ΦΛΟΓΑ

• 821008 - ΗΛΈΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΈΣ (ΧΈΙΡΙΣΤΈΣ ΜΗΧΑΝΩΝ)

• 821048 - ΜΈΤΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΈΣ ΜΈ ΦΛΟΓΑ (ΧΈΙΡΙΣΤΈΣ ΜΗΧΑΝΩΝ)

• 835125 - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΈΣ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΥΝΤΈΣ ΦΥΛΛΩΝ ΑΠΟ ΈΛΑΣΤΙΚΟ ΜΈ ΜΗΧΑΝΈΣ

• 835210 - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΈΣ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΥΝΤΈΣ ΦΥΛΛΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ ΜΈ ΜΗΧΑΝΈΣ

• 835214 - ΣΚΛΗΡΥΝΤΈΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΈΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω σημείο 3 δεν απαιτείται κατά το αρχικό στάδιο (υποβολή 

αίτησης συμμετοχής)

Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  οι  αιτήσεις  συμμετοχής  που  θα  υποβληθούν  είναι

περισσότερες από τις προσφερόμενες θέσεις τα μοριοδοτούμενα κριτήρια είναι:

 Ανεργία  (Χρονικό  διάστημα  συνεχόμενης  εγγεγραμμένης  ανεργίας  του

ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 24 μήνες - 1 μόριο ανά πλήρη μήνα)

 Έπαγγελματική εμπειρία (Συναφής – 2 μόρια ανά πλήρη μήνα)

 Ηλικία (Έως 35 ετών – 30 μόρια, από 35 και έως 45 ετών 15 μόρια, 45 ετών και 
μέχρι 55 ετών – 10 μόρια)

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος Κατάρτισης

Το  πρόγραμμα  κατάρτισης  έχει  διάρκεια  180  ώρες  θεωρίας  και  640  ώρες  πρακτικής

άσκησης σε επιχειρήσεις εντός του Δήμου Ασπρόπυργου.
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Στους  καταρτιζόμενους  θα  δοθεί  εκπαιδευτικό  επίδομα  ύψους  4€  ανά  ανθρωποώρα

κατάρτισης καθώς και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε είδος.

Μετά  το  πέρας  των  ανωτέρω  θα  υπάρξει  διενέργεια  εξετάσεων  πιστοποίησης  από

διαπιστευμένους φορείς. 

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα καλύπτει  το γνωστικό αντικείμενο  στην επαγγελματική

ειδικότητα  «ΈΡΓΑΤΗΣ  ΦΥΛΛΟΥ  ΜΈΤΑΛΛΟΥ  –  ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ  ΜΈΤΑΛΛΩΝ»  και  έχει

δημιουργηθεί από τον ΟΑΈΔ αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του συγχρηματοδοτούμενου

προγράμματος  INNO-APPRE-NET  (ERASMUS+),  που  υλοποιήθηκε  στο  πλαίσιο  του  έργου

«Ανάπτυξη  καινοτόμου  Δικτύου  Έπαγγελματικών  Σχολών  Μαθητείας  και  πολύ  Μικρών

Έπιχειρήσεων στο κλάδο των Μεταλλικών Κατασκευών»

Τρόπος και Μέσα Εκπαίδευσης 

Η κατάρτιση (με φυσική παρουσία), θα υλοποιηθεί στην ΈΠΑΣ Μαθητείας Έλευσίνας του

ΟΑΈΔ  (ΠΑΛΑΙΑ  ΈΘΝ.  ΟΔΟΣ  ΑΘΗΝΩΝ  -  ΘΗΒΩΝ  /  196  00  -  ΜΑΝΔΡΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ,   τηλ

2105545298, email : epas.elefsina@oaed.gr). Οι εκπαιδευτές θα είναι καταρτισμένοι και θα

έχουν εμπειρία πάνω στο αντικείμενο. Το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας τους θα συμβάλλει

καθοριστικά στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους καταρτιζόμενους.

Υποβολή Αίτησης συμμετοχής – Διαδικασία επιλογής

Οι  υποψήφιοι  θα  υποβάλουν  αποκλειστικά  ηλεκτρονικά,  στην  διεύθυνση

sygolites_katartizomenoi@oaed.gr έντυπη αίτηση συμμετοχής, η οποία είναι αναρτημένη

στον ιστότοπο του Οργανισμού, από 9-10-2020 έως 23-10-2020 .

Στην αίτηση θα επισυνάπτονται ( ως αρχεία PDF) όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που

αποδεικνύουν  ότι  ικανοποιούνται  τα  προαναφερθέντα  κριτήρια  επιλογής  (Φωτοτυπία

ταυτότητας,  Κάρτα  ανεργίας,  Βεβαίωση  μόνιμου  κατοίκου,  Αποδεικτικά  επαγγελματικής

εμπειρίας και ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση). 

Οι  υποψήφιοι  θα  πρέπει  πρώτα  να  εκδίδουν  την  Υπεύθυνη  Δήλωση  από  τη  σχετική

ιστοσελίδα:      https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-  

kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses και  εν  συνεχεία  θα  επισυνάπτουν  την

Υπεύθυνη Δήλωση στην Αίτηση Συμμετοχής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 

Στο κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης οι υποψήφιοι θα αναφέρουν:
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«Η παρούσα Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’

75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή. Επίσης, το περιεχόμενο των δικαιολογητικών

που επισυνάπτω ή έχω υποβάλλει στην Υπηρεσία σας είναι ακριβή και αληθή. Η ανακρίβεια

των  στοιχείων  που  δηλώνονται  στην  αίτηση  επισύρει  τις  προβλεπόμενες  ποινικές  και

διοικητικές κυρώσεις. Συναινώ στην επεξεργασία των δηλωθέντων προσωπικών δεδομένων

από  τον  ΟΑΕΔ:  α)  για  τους  σκοπούς  που  συνδέονται  με  την  αξιολόγηση  μου  ως

καταρτιζόμενος, β) για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, και γ) για να

ειδοποιηθώ σχετικά σε ενδεχόμενη επιτυχία μου, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και

Ευρωπαϊκή  νομοθεσία  περί  προσωπικών  δεδομένων.  Επίσης,  έχω  λάβει  γνώση  του

περιεχομένου της Πρόσκλησης για την επιλογή μου και των λοιπών υποχρεώσεών μου ως

υποψήφιος καταρτιζόμενος και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι.»  

Οι  προσωρινοί  πίνακες  επιτυχόντων,  επιλαχόντων  και  απορριπτέων  των  υποψήφιων
καταρτιζόμενων θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΟΑΈΔ. 
Έπί  των  ανακοινωθέντων  αποτελεσμάτων  δίνεται  δικαίωμα  υποβολής  ένστασης,  εντός

χρονικού διαστήματος 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα ανακοίνωσης αυτών.
Μετά  και  τον  έλεγχο  των  ενστάσεων,  οι  πίνακες  με  τα  τελικά  αποτελέσματα  των
υποψήφιων καταρτιζόμενων θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΟΑΈΔ.

                                                                                                                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                                                                                          ΣΠ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
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