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1. Εισαγωγή 

 

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ) στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» και του Άξονα 
Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ»,   έχει    
αναλάβει    ως   Δικαιούχος   την    υλοποίηση   της   Πράξης :  
“ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ Δ. 
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΠΥΛΑΙΑΣ-
ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” με κωδικό MIS 5049002. 
 
Στο πλαίσιο της Πράξης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις: 
1. Συμβουλευτική με στόχο τη διερεύνηση αναγκών, τον προσωπικό και επαγγελματικό 
απολογισμό και την κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης, 3 ωρών για κάθε ένα από 60 
ωφελούμενους  
2. Προγράμματα Κατάρτισης (3 συνολικά), για 20 ωφελούμενους το καθένα, διάρκειας 190 
ωρών για κάθε ωφελούμενο, στα εξής θέματα: 
 

Ι. «ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» 

Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

ΙΙΙ: ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

3.Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης δεξιοτήτων και επαγγελματικών 
προσόντων βάσει αναγνωρισμένων προτύπων. 

 
Η Πράξη απευθύνεται συνολικά σε 60 ανέργους που κατοικούν στην εγκεκριμένη περιοχή 
εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ που περιλαμβάνει τους Δήμους 
Λαγκαδά, Βόλβης και τμήματα των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας-
Χορτιάτη και Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης. 

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο 
ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα), συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών 
εισφορών και λοιπών κρατήσεων, βάσει των όρων που αναφέρονται στην Ενότητα 4 της 
παρούσας. 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και 
από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

 

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι δυνητικά ωφελούμενοι 
της Πράξης, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στην Πράξη. 
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2. Θεσμικό Πλαίσιο 
 

1. Ο Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

2. Την με αριθμό C(2018) 8828 final/12.12.2018 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την τροποποίηση της Εκτελεστικής Απόφασης C(2014) 10167 final/18.12.2014 
για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Κεντρικής Μακεδονίας» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP002). 

3. Τον Καν. 1303/2013 (L347/20-12-2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 17ης Δεκ. 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1083/2006, 

4. Τον Καν. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκ. 2013, 
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1081/2006 του Συμβουλίου, όπως ισχύει 

5. Τον Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/10.04.1997) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει και 

6. Τον   Γενικό  Κανονισμό  Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ΕΕ 679/2016. 

7. Τη με Α.Π. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης και 
αντικατάστασης της 81986/EYΘY712/31-07-2015 Υπουργικής Απόφασης «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» (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016), όπως τροποποιήθηκε με τη με Α.Π. 
55944/ΕΥΘΥ/421/24.05.2018 (ΦΕΚ Β΄/3521/07.06.2018) όμοια απόφαση. 

8. Την αρ. 79732/27-07-2020  εγκύκλιο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) με θέμα: Πλαίσιο 
ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΣΕΚ). 

9. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΥΑ 32677/ΕΥΘΥ 332/23.03.2015 (ΦΕΚ 716/Β/24.04.2015) 
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με την οποία  συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε  η Ειδική Υπηρεσία  Διαχείρισης του  Ε.Π. 
Κεντρικής  Μακεδονίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

10. Την υπ’ αριθ. 9752/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με 
την επικύρωση του αποτελέσματος των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και 25ης Μαΐου 2014, 
για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 

11. Την υπ.αρ.πρ. 6371/22-12-2017 Απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού σχεδίου με τίτλο 
"ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΑΠΤΟΚΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ" της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε., για 
την εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ που περιλαμβάνει τους Δήμους 
Λαγκαδά, Βόλβης και τμήματα των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας-
Χορτιάτη και Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. 

12. Την με αρ. πρωτ. 575 (ΦΕΚ 583/Β/22-2-2018) Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία 
ανατίθενται/εκχωρούνται στην ΟΤΔ Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. αρμοδιότητες 
Ενδιάμεσου Φορέα. 

13. Την υπ.αρ.πρ. 2462/6-5-2019 επιστολή της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
με θέμα «Προέγκριση σχεδίου της Πρόσκλησης με κωδικό 001.9vi.CLLD1» 

14. Την υπ.αρ.πρ. 0219-CL1/4-6-2019 Πρόσκληση του Ενδιάμεσου Φορέα Αναπτυξιακή Νομού 
Θεσσαλονίκης Α.Ε. –Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την υποβολή προτάσεων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» (κωδικός Πρόσκλησης 001.9vi.2.CLLD1) 

15. Την υπ.αρ.πρ. 0274/20-9-2019 Υποβολή Πρότασης της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης 
Α.Ε.–Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Κωδικό 
001.9vi.2.CLLD1  

16. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της 
θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης και 
αποτυπώνεται στο ΟΠΣ –ΕΣΠΑ 

17. Την με αριθμ. πρωτ. 6398/1-11-2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων 
για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής 
ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων 
Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα στο Νομό 
Θεσσαλονίκης» και Κωδ. ΟΠΣ 5049002 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα» Κεντρική Μακεδονία 
2014-2020» 

18. Την υπ’ αρ. πρ. 0523-CL1/17-9-2020 επιστολή του Ε.Φ. ΑΝΕΘ με θέμα: «Έγκριση Σχεδίου 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Ωφελούμενων» στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων 
επιχειρηματικότητας στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ των 
Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, 
Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης». 
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19. Την υπ. αρ. 47/8-10-2020 Απόφαση ΔΣ της ΑΝΕΘ με θέμα: «Έγκριση Σχεδίου Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Ωφελούμενων»  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 
«Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην εγκεκριμένη 
περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των 
Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα στο Νομό 
Θεσσαλονίκης». 

 

 

3. Συνοπτική Περιγραφή Δράσης 

3.1. Αντικείμενο Δράσης 
Η Δράση αφορά σε υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν σε 60 ανέργους ωφελούμενους 
που κατοικούν στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος 
ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ που περιλαμβάνει τους Δήμους Λαγκαδά, Βόλβης και τμήματα των Δήμων 
Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας-Χορτιάτη και Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης και 
συγκεκριμένα: 
1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Το σύνολο της 

εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης ανέρχεται σε 3 ώρες ανά ωφελούμενο. 

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2: Επαγγελματική Κατάρτιση, που αφορά σε: 

• Υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, στους στρατηγικούς τομείς 
του τουρισμού, της αγροδιατροφής και του εξαγωγικού εμπορίου. Τα προγράμματα 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν διάρκεια 190 ωρών, το καθένα 
(θεωρία 140 ώρες & 50 ώρες πρακτική άσκηση με τη μορφή των «μελετών περιπτώσεων» 
- case studies) και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης. 

 

3. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3: Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα 
με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024. Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης, 
οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις Πιστοποίησης προσόντων και δεξιοτήτων. Την 
πιστοποίηση θα διενεργήσουν Φορείς Πιστοποίησης Φυσικών Προσώπων, οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς, και είναι διαπιστευμένοι, από Εθνικούς ή 
Διεθνείς φορείς, ούτως ώστε να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες 
του Προγράμματος Κατάρτισης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024. 

 

 
3.2. Μητρώο Ωφελούμενων 

Οι δυνητικά ωφελούμενοι θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη  

ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση της Πράξης, και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: 
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Κατόπιν ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών και κατάρτισης του οριστικού πίνακα 

ωφελουμένων, οι επιλεγέντες εγγράφονται στο Μητρώο Ωφελουμένων.  

 

 
3.3. Περιεχόμενο Ενεργειών της Δράσης 

3.3.1. Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ενέργεια 1) 
Η πράξη περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού, με 

αντικείμενο τη διερεύνηση αναγκών, τον προσωπικό και επαγγελματικό προσανατολισμό και την 

κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 180 συνεδρίες (3 

συνεδρίες ανά άτομο).  

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται μία συμβουλευτική υποδοχής ωφελουμένου και διάγνωσης 

αναγκών και δύο συμβουλευτικές επιχειρηματικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού.  

 
Συμβουλευτική Υποδοχής Ωφελουμένων   

Η δράση αφορά στη διενέργεια μίας ατομικής συνεδρίας για κάθε ωφελούμενο (60 συνεδρίες) με 

σκοπό τον εντοπισμό και την καταγραφή των ατομικών προβλημάτων του ωφελούμενου και τη 

δημιουργία ατομικού προφίλ για κάθε ωφελούμενο, προκειμένου να προσδιοριστούν οι 

υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του και να δημιουργηθεί ένα Ατομικό Σχέδιο 

Δράσης το οποίο θα εξασφαλίσει τα μέγιστα θετικά οφέλη για τον καθένα.  

Η εν λόγω διαδικασία αποτελεί το πρώτο στάδιο στην υλοποίηση της δράσης, και έχει ως στόχο 

την οργάνωση και προετοιμασία του προγράμματος προσέγγισης, καταγραφής, εξατομικευμένης 

παρέμβασης και προώθησης του ωφελούμενου, στις κατάλληλες γι’ αυτόν δράσεις κατάρτισης, 

ώστε να χαραχτεί η πορεία του προς την αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, μετά την επιλογή των 

ωφελούμενων θα διενεργηθεί η διαδικασία διάγνωσης των αναγκών των επιλεγμένων 

ωφελουμένων με δράσεις Υποστήριξης (υποδοχή των ωφελούμενων και διάγνωση των αναγκών 

κάθε ωφελούμενου). 

Στο πλαίσιο των διαδικασιών διάγνωσης, πραγματοποιούνται ατομικές συνεδρίες για τη 

διαπίστωση της υφιστάμενης κοινωνικής, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάστασης του 

κάθε ανέργου που έχει επιλεγεί με στόχο τη δημιουργία της βάσης για το επόμενο στάδιο 

συμβουλευτικής - την εκπόνηση του ατομικού σχεδίου δράσης για τη διαπίστωση του τρόπου 

http://www.aneth.gr/
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προώθησής του σε ενεργητικές μορφές απασχόλησης ή επιχειρηματικότητας.  

Ειδικότερα, τα στελέχη θα καταγράφουν το κοινωνικό ιστορικό του ωφελούμενου, καθώς και τις 

ικανότητες και δεξιότητές του (γενικές γνώσεις, εκπαιδευτικό επίπεδο, πιθανές εξειδικευμένες 

γνώσεις, προηγούμενη εμπειρία, κοινωνικές δεξιότητες, κτλ.). 

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τον κάθε ωφελούμενο θα στοχεύει στη 

διάγνωση των ιδιαίτερων αναγκών του: 

α) για συμβουλευτική υποστήριξη, όπως: τόνωση αυτοπεποίθησης, διευκόλυνση της 

πρόσβασης σε Δημόσιες Υπηρεσίες, καλλιέργεια ικανοτήτων για ομαδική εργασία και επίλυση 

διαφορών στον εργασιακό χώρο, κτλ. 

β) για εξειδικευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό, για πληροφόρηση σε θεσμικά, 

εργασιακά, φοροτεχνικά, νομικά θέματα, 

γ) σε κατάρτιση, με βάση το επίπεδο των γνώσεων του και την προηγούμενη επαγγελματική 

του εμπειρία, 

δ) για ανάπτυξη των ικανοτήτων του, ώστε να οδηγηθεί σε συγκεκριμένη δραστηριότητα, ή για 

την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 

Με βάση όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά του κάθε ενδιαφερόμενου, και σε συνδυασμό με τις 

ανάγκες και τη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά εργασίας, ο εξειδικευμένος επαγγελματικός 

σύμβουλος καταρτίζει το Ατομικό Σχέδιο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 

 

Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

Η δράση αφορά στη διενέργεια δύο ατομικών συνεδριών για κάθε ωφελούμενο (120 συνεδρίες) 

με σκοπό την εξειδικευμένη πληροφόρηση και συμβουλευτική υποστήριξη σε ζητήματα 

επιχειρηματικότητας και καινοτομίας καθώς και στην ανάπτυξη τεχνικών ανεύρεσης εργασίας των 

ωφελουμένων που θα προωθηθούν σε επιχειρήσεις. Ειδικότερα η δράση αφορά στη 

συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων που πρόκειται να αυτο-απασχοληθούν 

αναλαμβάνοντας επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσουν ένα 

αξιόπιστο επιχειρηματικό σχέδιο. 

Η συμβουλευτική περιλαμβάνει ατομικές συναντήσεις με συμβούλους κατά τις οποίες 

αναλύονται θέματα με συγκεκριμένη μεθοδολογία, με στόχο να μπορέσει ο ωφελούμενος να 

ανταποκριθεί αυτόνομα και αποτελεσματικά σε εργασιακές προκλήσεις.  

Οι συνεδρίες θα υλοποιηθούν βάση των χαρακτηριστικών και τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου 
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όπως θα προκύψουν κατά την αρχική φάση. Οι συνεδρίες για την υποστήριξη των ωφελουμένων 

που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα στηρίζεται στις παρακάτω 

στοχεύσεις: 

– Ο υποψήφιος επιχειρηματίας πρέπει να μάθει να αντεπεξέρχεται σε μια αγορά που τις 

περισσότερες φορές είναι καινούργια γι’ αυτόν. 

– Ο σκοπός του επιχειρηματικού σχεδιασμού είναι η κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση των 

κινδύνων στους οποίους πρόκειται να εκτεθεί ο ωφελούμενος. 

– Οι όποιες αποφάσεις που θα πάρει ο ωφελούμενος πρέπει να είναι συνειδητές και να 

στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα και σε συμπεράσματα που έχει καταλήξει ο ίδιος. 

Ως εκ τούτου, ο κύκλος συνεδριών συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας έχει ως στόχο να παρέχει 

όλα εκείνα τα εργαλεία που είναι χρήσιμα για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και να καθοδηγεί 

τους ωφελούμενους μέσα από μια σειρά διαδοχικών συναντήσεων και συζητήσεων με το 

σύμβουλο σχετικά με τις πληροφορίες, τα δεδομένα και τα συμπεράσματα στα οποία έχει φθάσει 

με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων για την υλοποίηση μιας μικρής έρευνας αγοράς. Στο πλαίσιο 

αυτό, τα πεδία συμβουλευτικής και επιχειρηματικότητας θα είναι τα εξής: 

• Σχηματοποίηση αρχικής επιχειρηματικής ιδέας 

• Διαδικασίες έναρξης Επιχείρησης 

• Marketing 

• Δημόσιες σχέσεις 

• Παροχή υποστήριξης σε θέματα νομικά, φορολογικά, διοικητικά, χρηματοοικονομικά 

• Δικτύωση μικρών επιχειρήσεων  

Η λήψη απόφασης σχετίζεται με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων 

από τον ίδιο τον ωφελούμενο σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα που θέλει να 

αναπτύξει. Στο σημείο αυτό ο ρόλος του συμβούλου είναι κυρίως  ρόλος «καθοδηγητή». 
 

Η υλοποίηση των τριών (3) συνεδριών θα γίνει ως εξής: 
- Η πρώτη (1η) συνεδρία θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης 

(ex ante), 
- Η επόμενες συνεδρίες (2η και 3η) θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος κατάρτισης (on going)  
Ο κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς όλες τις φάσες της 
εξατομικευμένης συμβουλευτικής. 
Ως ημερομηνία ένταξης των ωφελούμενων στη Δράση θεωρείται η 1η συνεδρία συμβουλευτικής. 
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Οι συνεδρίες θα υλοποιηθούν σε  πιστοποιημένους χώρους των φορέων κατάρτισης. 
 

3.3.2. Επαγγελματική Κατάρτιση & Πιστοποίηση (Ενέργεια 2) 

3.3.2.1. Υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
 

Κάθε  πρόγραμμα  κατάρτισης,  είναι  διάρκειας  190  ωρών  και  περιλαμβάνει  θεωρητική κατάρτιση 140 
ωρών και πρακτική άσκηση με τη μορφή των «μελετών περιπτώσεων» - case studies 50 ωρών. 
 

Τα τρία (3) θεματικά αντικείμενα  κατάρτισης που έχουν επιλεγεί είναι τα εξής:,  

  
Προγράμματα και ωφελούμενοι ανά Πρόγραμμα 

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΠΟΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΕΣ ΑΤΟΜΑ 

1 
Έναρξη επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στον κλάδο του 
τουρισμού 

 Στις δομές του αναδόχου 
φορέα ή/και σε εκμισθωμένες 
πιστοποιημένες δομές εντός 

της περιοχής παρέμβασης 
εφόσον κριθεί απαραίτητο  

190 20 

2 

Επιχειρηματικότητα – Μάρκετινγκ 
και εξαγωγές Παραδοσιακών 
Προϊόντων 
 

Στις δομές του αναδόχου 
φορέα ή/και σε εκμισθωμένες 
πιστοποιημένες δομές εντός 

της περιοχής παρέμβασης 
εφόσον κριθεί απαραίτητο 

190 20 

3 

Έναρξη Επιχειρηματικής 
Δραστηριότητας στον Κλάδο της 
Αγροδιατροφής 
 

Στις δομές του αναδόχου 
φορέα ή/και σε εκμισθωμένες 
πιστοποιημένες δομές εντός 

της περιοχής παρέμβασης 
εφόσον κριθεί απαραίτητο 

190 20 

  
 

Κάθε ωφελούμενος  δύναται να καταρτιστεί σε ένα (1) από τα παραπάνω αντικείμενα. 
 Αναλυτικά το περιεχόμενο της θεωρητικής κατάρτισης ανά πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ως εξής:  
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1. Πρόγραμμα Κατάρτισης : Έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον κλάδο του τουρισμού 
 

2. Αυτοαπασχόληση στην Ε.Ε και στην Ελλάδα ( 10 ώρες) 
• Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα και στην Ε.Ε 

3. Ίδρυση και Λειτουργία Ατομικών ΜΜΕ (15 ώρες) 
• Λογιστικές και φορολογικές διαδικασίες ίδρυσης Μ.Μ.Ε., Τήρηση βιβλίων, έκδοση 

στοιχείων του Κ.Β.Σ, καταχώρηση στοιχείων και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, 
φορολογικές δηλώσεις. Αντιμετώπιση διαδικαστικών προβλημάτων στις 
εμπλεκόμενες με τις ΜΜΕ υπηρεσίες, όπως ΔΟΥ, ασφαλιστικοί φορείς κ. ά. 

4. Οργάνωση και Διοίκηση ΜΜΕ (15 ώρες) 
• Προγραμματισμός  
• Βασικές Αρχές Οργάνωσης ΜΜΕ 
• Επιλογή και πρόσληψη προσωπικού 
• Επικοινωνία και Έλεγχος 
• Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης 
• Χρήση Τεχνολογιών Αυτοματισμού γραφείου 

5. Τρόποι Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων (5 ώρες) 
• Πηγές και τρόποι χρηματοδότησης των επιχειρήσεων (Leasing, factoring, forefeiting, 

franchising), επενδυτικές ευκαιρίες, αναπτυξιακοί νόμοι και κανονισμοί. 
6. . Βασικές Αρχές Λογιστικής (10 ώρες) 

• Χρηματοοικονομική και διοικητική λογιστική – κοστολόγηση 
• Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 
• Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 
• Πακέτα Μηχανογραφημένης Λογιστικής (Εμπορική Διαχείριση Έσοδα-Έξοδα. Γενική 

Λογιστική) 
7. Χρήση εφαρμογών Η/Υ (5 ώρες) 

• Λογισμικό Εφαρμογών 
• Υπηρεσίες διαδικτύου 
• Πληροφοριακά συστήματα 

8. Εισαγωγή στον τουρισμό  (10 ώρες) 
• Η έννοια του Τουρισμού 
• Μεγέθη του παγκόσμιου τουρισμού  
• Βασικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού 
• Φορείς του ελληνικού τουρισμού 

9. Κανόνες συμπεριφοράς και εμφάνισης (10 ώρες) 
• Εμφάνιση εργαζόμενου 
• Συμπεριφορά εργαζόμενου 
• Πειθαρχικά παραπτώματα 
• Εμφάνιση και υγιεινή στο χώρο εργασίας 
• Ο εργαζόμενος ως εκπρόσωπος της επιχείρησης 
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10. Εξυπηρέτηση πελατών (15 ώρες) 
• Εισαγωγικές έννοιες  
• Ποιότητα – Ικανοποίηση – Αξιοπιστία 
• Πηγές και διαχείριση παραπόνων 
• Στρατηγικές ανάκτησης εξυπηρέτησης (επανόρθωσης) 

11. Ηλεκτρονικό Εμπόριο στον τουρισμό (18 ώρες) 
• Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ 
• Αρχές ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ 
• Εισαγωγικές έννοιες ηλεκτρονικού εμπορίου και σχεδίαση ιστοσελίδων 
• Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας στον τουρισμό (e-tourism) και 

τουριστική ζήτηση 
12. Οργάνωση συνεδρίων & εκθέσεων (15 ώρες) 

• Επαγγελματικός τουρισμός 
• Συνεδριακός τουρισμός 
• Οργάνωση & ειδικά χαρακτηριστικά των συνεδρίων 
• Εκθεσιακός τουρισμός 
• Διοργάνωση εκθέσεων 

13. Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία (2 ώρες) 
• Γενικοί κανόνες 
• Κανονιστικές/Νομοθετικές ρυθμίσεις 
• Βασικές προδιαγραφές 

14. Βασικές Αρχές του Εργατικού Δικαίου και αρχή της μη διάκρισης (5 ώρες) 
• Εισαγωγικές έννοιες  
• Συμβάσεις εργασίας και σχέση εργασίας 
• Υποχρεώσεις εργοδοτών 
• Υποχρεώσεις εργαζομένων 
• Νομοθετικό –θεσμικό πλαίσιο 

15. Προετοιμασία για την αγορά εργασίας (5 ώρες) 
• Διαδικασίες – τρόποι αναζήτησης εργασίας 
• Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος 
• Τεχνικές παρουσίας σε συνέντευξη 
• Συμμετοχή σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού  
• Βασικές αρχές για το ξεκίνημα της αυτοαπασχόλησης 
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2. Πρόγραμμα Κατάρτισης : Επιχειρηματικότητα – Μάρκετινγκ και εξαγωγές Παραδοσιακών Προϊόντων 
 

1. Αυτοαπασχόληση στην Ε.Ε και στην Ελλάδα ( 10 ώρες) 
• Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.  

2. Ίδρυση και Λειτουργία Ατομικών ΜΜΕ (15 ώρες) 
• Λογιστικές και φορολογικές διαδικασίες ίδρυσης Μ.Μ.Ε., Τήρηση βιβλίων, 

έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ, καταχώρηση στοιχείων και υποβολή δηλώσεων 
ΦΠΑ, φορολογικές δηλώσεις. Αντιμετώπιση διαδικαστικών προβλημάτων 
στις εμπλεκόμενες με τις ΜΜΕ υπηρεσίες, όπως ΔΟΥ, ασφαλιστικοί φορείς 
κ. ά. 

3. Οργάνωση και Διοίκηση ΜΜΕ (15 ώρες) 
• Προγραμματισμός  
• Βασικές Αρχές Οργάνωσης ΜΜΕ 
• Επιλογή και πρόσληψη προσωπικού 
• Επικοινωνία και Έλεγχος 
• Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης 
• Χρήση Τεχνολογιών Αυτοματισμού γραφείου 

4. Τρόποι Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων (5 ώρες) 
• Πηγές και τρόποι χρηματοδότησης των επιχειρήσεων (Leasing, factoring, 

forefeiting, franchising), επενδυτικές ευκαιρίες, αναπτυξιακοί νόμοι και 
κανονισμοί. 

5. Βασικές Αρχές  Λογιστικής (10 ώρες) 
• Χρηματοοικονομική και διοικητική λογιστική – κοστολόγηση 
• Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 
• Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 
• Πακέτα Μηχανογραφημένης Λογιστικής (Εμπορική Διαχείριση Έσοδα-Έξοδα. 

Γενική Λογιστική) 
6. Χρήση εφαρμογών Η/Υ (5 ώρες) 

• Επεξεργασία κειμένου 
• Υπολογιστικά φύλλα 
• Υπηρεσίες διαδικτύου 

7. Εξυπηρέτηση πελατών&Διαχείριση παραπόνων (10 ώρες) 
• Εισαγωγικές έννοιες  
• Τεχνικές εξυπηρέτησης 
• Ποιότητα υπηρεσιών 
• Ποιότητα – Ικανοποίηση  - Αξιοπιστία 
• Πηγές και διαχείριση παραπόνων 
• Στρατηγικές ανάκτησης της εξυπηρέτησης (επανόρθωσης) 

8. Επικοινωνία – Δημόσιες σχέσεις (5 ώρες) 
• Βασικά στοιχεία: αρχές, μέθοδοι, μέσα 
• Τηλεφωνική επικοινωνία 
• Επαγγελματικές επιστολές 
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9. Βασικές αρχές διοίκησης επιχείρησης εξαγωγικού εμπορίου (12 ώρες) 
• Εξαγωγικό Μάρκετινγκ 
• Εξυπηρέτηση προμηθευτών/πελατών 
• Αποθήκευση/Μεταφορά εμπορευμάτων 
• Διεθνείς συναλλαγές – Τελωνειακές διαδικασίες 
• Νομοθεσία περί εισαγωγών/εξαγωγών, μεταφορών 

10. Τεχνολογία και πληροφοριακά Συστήματα (5 ώρες) 
• Βασικές αρχές Λογιστικής – Τιμολόγηση 
• Κοστολόγηση 
• Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης εξαγωγών 

11. Διαχείριση εξαγωγικών δραστηριοτήτων (12 ώρες) 
• Πολιτικές επιχείρησης εξαγωγών 
• Διερεύνηση των αγορών του εξωτερικού 
• Ανάλυση προδιαγραφών των προς εξαγωγή προϊόντων 
• Οικονομική διαχείριση – Ανεύρεση χρηματοδότησης 
• Διαχείριση προμηθευτών/πελατών και παραγγελιών 

12. Μάρκετινγκ και εξαγωγές  παραδοσιακών προϊόντων  ( 24 ώρες) 
• Το μάρκετινγκ στη διατροφή  
• Οι τάσεις που διαμορφώνονται στον διατροφικό τομέα 
• Η κατανόηση του καταναλωτή 
• Μάρκετινγκ και νομοθεσία τροφίμων 
• Επικοινωνία και προώθηση παραδοσιακών προϊόντων 
• Ανάλυση και προσαρμογή του προϊόντος για εξαγωγή 
• Ανάλυση ετικέτας παραδοσιακών προϊόντων  
• Έρευνα αγοράς 
• Διείσδυση στις αγορές εξωτερικού 
• Η διαχείριση της μάρκας και της ονομασίας των παραδοσιακών προϊόντων. 

13. Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία (2 ώρες) 
• Γενικοί κανόνες 
• Κανονιστικές/Νομοθετικές ρυθμίσεις 
• Βασικές προδιαγραφές 

14. Βασικές Αρχές του Εργατικού Δικαίου και αρχή της μη διάκρισης (5 ώρες) 
• Εισαγωγικές έννοιες  
• Συμβάσεις εργασίας και σχέση εργασίας 
• Υποχρεώσεις εργοδοτών 
• Υποχρεώσεις εργαζομένων 
• Νομοθετικό –θεσμικό πλαίσιο 

15. Προετοιμασία για την αγορά εργασίας (5 ώρες) 
• Διαδικασίες – τρόποι αναζήτησης εργασίας 
• Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος 
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• Τεχνικές παρουσίας σε συνέντευξη 
• Συμμετοχή σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού  
• Βασικές αρχές για το ξεκίνημα της αυτοαπασχόλησης 

 
 

3. Πρόγραμμα κατάρτισης: Έναρξη Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στον Κλάδο της Αγροδιατροφής 
 
1. Αυτοαπασχόληση στην Ε.Ε και στην Ελλάδα ( 10ώρες) 

• Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα και στην Ε.Ε 
2. Ίδρυση και Λειτουργία Ατομικών ΜΜΕ (15 ώρες) 

• Λογιστικές και φορολογικές διαδικασίες ίδρυσης Μ.Μ.Ε., Τήρηση βιβλίων, 
έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ, καταχώρηση στοιχείων και υποβολή δηλώσεων 
ΦΠΑ, φορολογικές δηλώσεις. Αντιμετώπιση διαδικαστικών προβλημάτων 
στις εμπλεκόμενες με τις ΜΜΕ υπηρεσίες, όπως ΔΟΥ, ασφαλιστικοί φορείς 
κ. ά. 

3. Οργάνωση και Διοίκηση ΜΜΕ (15 ώρες) 
• Προγραμματισμός  
• Βασικές Αρχές Οργάνωσης ΜΜΕ 
• Επιλογή και πρόσληψη προσωπικού 
• Επικοινωνία και Έλεγχος 
• Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης 
• Χρήση Τεχνολογιών Αυτοματισμού γραφείου 

4. Τρόποι Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων (5 ώρες) 
• Πηγές και τρόποι χρηματοδότησης των επιχειρήσεων (Leasing, factoring, 

forefeiting, franchising), επενδυτικές ευκαιρίες, αναπτυξιακοί νόμοι και 
κανονισμοί. 

5.  Βασικές Αρχές  Λογιστικής (10 ώρες) 
• Χρηματοοικονομική και διοικητική λογιστική – κοστολόγηση 
• Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 
• Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 
• Πακέτα Μηχανογραφημένης Λογιστικής (Εμπορική Διαχείριση Έσοδα-

Έξοδα. Γενική Λογιστική) 
6. Χρήση εφαρμογών Η/Υ (5 ώρες) 

• Λογισμικό εφαρμογών 
• Υπηρεσίες Διαδικτύου 
• Πληροφοριακά Συστήματα 

7. Βασικές γνώσεις και δεξιότητες (10 ώρες) 
• Τεχνολογία τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης 
• Χημεία και μικροβιολογία τροφίμων 
• Προδιαγραφές πρώτων υλών (Α' υλών) και υλικών συσκευασίας (Β' υλών) 
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• Αρχές εφοδιαστικής αλυσίδας - Εμπορικά και τεχνικά έγγραφα 
• Αρχές οργάνωσης και εμπορίας τροφίμων και ποτών 

8. Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας (5 ώρες) 
• Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας 
• Εξοπλισμός ατομικής προστασίας Μ.Α.Π. 
• Διαχείριση ατυχημάτων και αποδοτικότητα 

9.  Χώρος εργασίας – εξοπλισμός (10 ώρες) 
• Χώροι παρασκευής, επεξεργασίας, συσκευασίας και διάθεσης τροφίμων 

και ποτών 
• Μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγής - Όργανα ελέγχου υψηλής 

ακρίβειας 
• Στάδια παραγωγικής διαδικασίας - Τήρηση εντύπων διαχείρισης ποιότητας 
• Τεχνολογία υπολογιστικών συστημάτων γραμμής παραγωγής  

10.  Εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες (13 ώρες) 
• Πρότυπο ISO 22000 - Εφαρμογή συστήματος ποιότητας HACCP 
• Νομοθετικές απαιτήσεις - Σύστημα ιχνηλασιμότητας 
• Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων 
• Δειγματοληψία - Εργαστηριακοί έλεγχοι - Παστερίωση 

11.  Διεκπεραίωση εργασιών (15 ώρες ) 
• Παραλαβή και αποθήκευση Α' και Β' υλών 
• Ποιοτικός έλεγχος Α' και Β' υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων 
• Προετοιμασία και επεξεργασία Α' υλών - Συσκευασία και αποθήκευση 

τελικών προϊόντων 
• Καθαριότητα χώρων - Αντιμετώπιση βλαβών - Συντήρηση μηχανολογικού 

εξοπλισμού 
12.  Επιπρόσθετες αρμοδιότητες-εργασίες (15 ώρες) 

• Έλεγχος ορθής λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας μέσω 
υπολογιστικού συστήματος 

• Χειρισμός και ρύθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού 
• Πληροφοριακά Συστήματα διαχείρισης αποθήκης και παραγγελιών 
• Εκπαίδευση και αξιολόγηση νέου προσωπικού 
• Ξενάγηση επισκεπτών - Παρουσίαση προϊόντων 

13.  Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία (2 ώρες) 
• Γενικοί κανόνες 
• Κανονιστικές/Νομοθετικές ρυθμίσεις 
• Βασικές προδιαγραφές 

14.  Βασικές Αρχές του Εργατικού Δικαίου (5 ώρες) 
• Εισαγωγικές έννοιες  
• Συμβάσεις εργασίας και σχέση εργασίας 
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• Υποχρεώσεις εργοδοτών 
• Υποχρεώσεις εργαζομένων 
• Νομοθετικό –θεσμικό πλαίσιο 

15.  Προετοιμασία για την αγορά εργασίας (5 ώρες) 
• Διαδικασίες – τρόποι αναζήτησης εργασίας 
• Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος 
• Τεχνικές παρουσίας σε συνέντευξη 
• Συμμετοχή σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού  
• Βασικές αρχές για το ξεκίνημα της αυτοαπασχόλησης 

 
Πρακτική άσκηση 
Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί με τη μορφή της μελέτης περιπτώσεων (case-studies) υπό την 
επίβλεψη των κατάλληλων εκπαιδευτών πάνω στα εξειδικευμένα. Κάθε καταρτιζόμενος θα 
πραγματοποιήσει συνολικά 50 ώρες πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση των ωφελουμένων 
θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο των case study, σε εξειδικευμένες θεματικές ενότητες.  
Η μελέτη περίπτωσης είναι ένας τρόπος συλλογής και ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων και 
παρατηρήσεων μέσω του οποίου διερευνάται ένα σύγχρονο φαινόμενο στο πραγματικό του 
περιβάλλον. Ενταγμένη στο πλαίσιο της επιστήμης της Διοίκησης  Επιχειρήσεων και της 
επιστήμης των Αποφάσεων, η μελέτη περίπτωσης είναι ένα εργαλείο που βοηθάει τον 
καταρτιζόμενο με τη βοήθεια του εκπαιδευτή, μέσα από την περιγραφή μιας επιχειρηματικής 
κατάστασης ή μιας επιχειρηματικής ιστορίας, να ανακαλύψει, να περιγράψει, να ερμηνεύσει και 
να αιτιολογήσει την επιχειρηματική δράση ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων.  
Η διδακτική σημασία των μελετών περιπτώσεων επιτείνεται από το γεγονός ότι αυτές, όταν 
πρόκειται π.χ. για εφαρμογή στο επιχειρηματικό πεδίο, μπορούν να καλύπτουν ένα ολόκληρο 
φάσμα επιχειρήσεων, κλάδων και καταστάσεων, προσφέροντας έτσι στους καταρτιζόμενους 
εμπειρίες σε ευρύτητα που θα ήταν πολύ δύσκολο έως αδύνατο να γνωρίσουν με άλλο τρόπο.  
Συζητώντας για τις περιπτώσεις αυτές που αναπτύσσονται με οριζόντιο τρόπο (cross-
sectionapproach) και συνθέτοντας τις πληροφορίες που παρέχονται για τα εξεταζόμενα θέματα, 
οι καταρτιζόμενοι μπορούν, με τη βοήθεια του εκπαιδευτή, να φτάσουν σε διατύπωση αρχών και 
ιδεών που θα μπορέσουν να εφαρμόσουν στην πράξη όταν βγουν στην επαγγελματική αγορά και 
εάν χρειαστεί να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι παρόμοιες επιχειρηματικές καταστάσεις.  
 
Όροι Υλοποίησης 
Κάθε ωφελούμενος δύναται να παρακολουθήσει ένα (1) από τα παραπάνω αντικείμενα κατάρτισης. 

Ενδεικτικά, οι σημαντικότεροι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης έχουν ως εξής: 
1. Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης δε θα υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες. 
2. Η καταληκτική ώρα κατάρτισης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 22:00 

(συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων).  
3. Ο φορέας υλοποίησης οφείλει να προσφέρει εδέσματα εφόσον η κατάρτιση υπερβαίνει 

τις τρεις (3) ώρες. 
4. Δεν επιτρέπεται κατάρτιση τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες (συμπεριλαμβανομένων 

και των τοπικών) αργίες.  
5. Το τμήμα κατάρτισης δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνέχειες. Μπορεί να διακόπτεται 
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στις κατά τις επίσημες αργίες του έτους ή/και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (φυσικές 
καταστροφές κλπ.), με απαραίτητη ενημέρωση μέσω της Αναθέτουσας Αρχής.  

6. Σε περιπτώσεις που ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία του 
τμήματος για συνεχές διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερολογιακών ημερών, 
υποχρεούται να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή. 

7. Κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης 
καθώς και να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. 

8. Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζόμενων σε ποσοστό 10% επί της συνολικής διάρκειας 
των ωρών του προγράμματος. 

9. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι οι οποίοι 
είναι άτομα με αναπηρίες, το ποσοστό αυτό 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. 
Στις περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος του αναδόχου παρόχου θα πρέπει να μεσολαβήσει 
και να βοηθήσει τον καταρτιζόμενο να καλύψει τη διδακτική ύλη, για να μπορέσει να 
παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος. 

10. Όλοι οι ωφελούμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 
στα πλαίσια αντιμετώπισης του COVID-19 
 
Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω των ανωτέρω επιτρεπτών 
ορίων απουσιών δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους χορηγείται 
βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος. 
Στην περίπτωση που ωφελούμενος υπερβεί το ως άνω επιτρεπόμενο όριο απουσιών ή 
δεν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης χάνει το δικαίωμα του εκπαιδευτικού 
επιδόματος. 
Κατά την έναρξη της συμμετοχής του στη δράση, ο ωφελούμενος υποχρεούται να 
συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια για τη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων που 
αφορούν σε προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων,  για την 
περαιτέρω  επεξεργασία τους  από  τις  αρμόδιες υπηρεσίες και την αξιοποίησή τους στο 
πλαίσιο της παρακολούθησης της δράσης μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των 
προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 
διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και τα προβλεπόμενα στο Ν.2472/1997. 
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Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ωφελουμένων (Ενέργεια 3) 

Η Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων/ δεξιοτήτων των ωφελούμενων των προγραμμάτων 
κατάρτισης, θα πραγματοποιηθεί μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και των ικανοτήτων τους από 
διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 
17024. 
Η υπηρεσία πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων περιλαμβάνει τους εξής όρους και προϋποθέσεις: 

1. Το σύνολο των ωφελούμενων υποχρεωτικά πρέπει να συμμετάσχει στις εξετάσεις ή 
επανεξετάσεις πιστοποίησης που θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της 
υλοποίησης των επαγγελματικών προγραμμάτων. 

2. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) σε 
περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής των ωφελούμενων κατά την πρώτη 
εξέταση. 

3. Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις ή επανεξετάσεις 
πιστοποίησης χορηγείται πιστοποιητικό από τον Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ) ο 
οποίος συνεργάζεται με τον ανάδοχο ο οποίος υλοποιεί την κατάρτιση. 

4. Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελούμενου, χορηγείται από τον ΦΠΠ βεβαίωση 
συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία θα φέρει το όνομα του 
ωφελούμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, στις οποίες συμμετείχε (μία 
ή δύο φορές). 

 

 
4. Αξία εκπαιδευτικού επιδόματος 
Τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει τη Θεωρητική 
Κατάρτιση, την Πρακτική Άσκηση, τις συνεδρίες Συμβουλευτικής και έχουν συμμετάσχει στη 
διαδικασία πιστοποίησης. 

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα), 
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων. 

Σημειώνεται ότι πιθανές απουσίες έως του ποσοστού 10 % των ωρών κατάρτισης (θεωρίας και 
πρακτικής), θα επιφέρουν ανάλογη μείωση του εκπαιδευτικού επιδόματος. 

 
5. Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις: 

i. Να είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως εάν 

λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι  

ii. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα  
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iii. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης,  

iv. Να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής 

v. Να μην είναι παράλληλα ενταγμένοι σε άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα (κατάρτισης, 

απασχόλησης, κλπ.) 

Ειδικά για την περιοχή παρέμβασης αυτή περιλαμβάνει: 
 το σύνολο της περιοχής του Δήμου Βόλβης  
 το σύνολο της περιοχής του Δήμου Λαγκαδά  
 την περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου πλην την εντός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής 

Κοινότητας Ωραιοκάστρου  
 την περιοχή των Δημοτικών Κοινοτήτων Σίνδου, Καλοχωρίου  και Ν. Μαγνησίας, πλην την εντός 

σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Διαβατών του Δήμου Δέλτα 
 την περιοχή των Δημοτικών Κοινοτήτων Χορτιάτη και Ασβεστοχωρίου, πλην την εντός σχεδίου 

περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Φιλύρου και την εντός σχεδίου περιοχή της Τοπικής 
Κοινότητας Εξοχής του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη 

 την περιοχή των Δημοτικών Κοινοτήτων Βασιλικών, Αγίας Παρασκευής και Ταγαράδων και των 
Τοπικών Κοινοτήτων, Αγ. Αντωνίου, Λιβαδίου, Περιστεράς, Σουρωτής και κάτω Σχολαρίου του 
Δήμου Θέρμης 

 την περιοχή των Δημοτικών Κοινοτήτων Επανομής και Νέας Μηχανιώνας και των Τοπικών 
Κοινοτήτων Αγγελοχωρίου, Κερασιάς και Μεσημερίου του Δήμου Θερμαϊκού 

 

5.1 Κριτήρια Αποκλεισμού (on / off) 
Ως κριτήρια αποκλεισμού περιγράφονται τα κριτήρια που ο υποψήφιος ωφελούμενος πρέπει να 
πληροί και να είναι σε θέση να αποδείξει, με έναν από τους ενδεδειγμένους τρόπους όπως 
προκύπτει από τα δικαιολογητικά που ζητούνται, την πληρότητά τους. Συγκεκριμένα, για να 
μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης 
- μοριοδότησης θα πρέπει να: 

1. Να είναι εγγεγραμμένος/η άνεργος/η στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως εάν 
λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή όχι, και να είναι μόνιμος κάτοικος της Περιοχής Παρέμβασης 

2. Να μην έχει τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα 

3. Να έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης, και, 

4. Να έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. 

5. Να είναι τουλάχιστον απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

6. Να μην συμμετέχει παράλληλα σε άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα (κατάρτισης, 
απασχόλησης, κλπ.) 
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6. Μοριοδότηση Κριτηρίων επιλογής 
Στους πίνακες παρακάτω παρατίθεται η καταγραφή των κριτηρίων επιλογής που βαθμολογούνται 
βάσει των στοιχείων που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι στην αίτησή τους αρχικά, καθώς και η 
βαθμολογία που λαμβάνει το κάθε κριτήριο. 

 

Αναλυτικότερα τα κριτήρια επιλογής θα αφορούν: 
 

• Στο εκπαιδευτικό επίπεδο 
• Στη γνώση σχετικά με το αντικείμενο κατάρτισης 
• Στη γνώση ξένων γλωσσών 
• Στη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 
• Στη συμμετοχή σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης  
• στο συνολικό διάστημα συνεχόμενης ανεργίας, 
• στην εργασιακή εμπειρία σχετικά με το αντικείμενο κατάρτισης 
• στην εμπειρία στην επιχειρηματικότητα  
• στο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, 

 

Η μέγιστη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 150 μόρια. 

Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν καταθέσει 

νωρίτερα αίτηση. 

Υπενθυμίζεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του προγράμματος λογίζεται η ημερομηνία της πρώτης συνεδρίας 

συμβουλευτικής υποστήριξης. 

Η ανάλυση και ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου, παρατίθενται παρακάτω. 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΑ 
 
 
 

1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  
(ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30)  

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 0 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 15 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΜΕΤΑ-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 30 
  

 
 

2 

ΓΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  
(ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 10) 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 0 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 10 

 
 

3 

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ  
(ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 10) 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 0 
ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 10 

 
 

4 

ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ  
(ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 10) 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 0 
ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 10 

 
 

5 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  
(ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 10) 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ την τελευταία πενταετία 0 
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 10 

 
 

6 

ΑΝΕΡΓΙΑ – ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ  
(ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30) 

12 ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 12 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ 1/ΜΗΝΑ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΩΣ 30  

 
 

7 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  
(ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 10) 

1-5 ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 5 
ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ 10 

 
 

8 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
(ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 10) 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 5 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 10 

 
 
 

6 

ΑΤΟΜΙΚΟ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  
(ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30) 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 0-3500€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 0-7000€ 30 
ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 3501-5000€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 7001-10000€ 20 
ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 5001-8000€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 10001-16000€ 10 
ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 8001-12000€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 16001-26000€ 5 
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7. Διαδικασία επιλογής ωφελούμενων 
Κάθε άνεργος εφόσον επιλεγεί βάσει των συγκεκριμένων κριτηρίων και της διαδικασίας που 
περιγράφεται ακολούθως, εγγράφεται στο Μητρώο Ωφελούμενων. 

Το Μητρώο Ωφελούμενων τηρείται από την ΑΝΕΘ. Σε αυτό καταγράφονται όλοι οι αιτούντες, μετά 
την αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεών τους, με την ένδειξη "επιτυχών" ή "άκυρος". Άκυρη 
θεωρείται μια υποψηφιότητα εφόσον δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης ή 
οι αιτούντες δεν προσκόμισαν εγκαίρως τα ζητούμενα από την Πρόσκληση δικαιολογητικά. Οι 
δυνητικά δικαιούχοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη μοριοδότηση τους ανά 
Πρόγραμμα. 

Κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής 
(ΚΑΥΑΣ). Προκειμένου να ελέγχουν την πορεία της αίτησής τους, στους δυνητικά ωφελούμενους 
δίνεται πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα στοιχεία του Μητρώου που τους αφορούν, με τη χρήση του 
μοναδικού αριθμού ΚΑΥΑΣ. 

Η ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων πραγματοποιείται ως εξής:  

I. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά. Η αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.aneth.gr . Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει την αίτηση του από 

την Δευτέρα, 12/10/2020 έως την Παρασκευή, 30/10/2020 και ώρα 15:00. 

II. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι 

θα πρέπει να υποβάλουν στην ΑΝΕΘ, Πλούτωνος 27, Τ.Κ. 54655 Θεσσαλονίκη, φάκελο με 

τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα 

δηλώνουν στην αίτηση τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και κατάταξή τους. Ο 

φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί από την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων και σε διάστημα 5 εργάσιμων 

ημερών από αυτό (έως Παρασκευή 6/11/2020). Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των 

δικαιολογητικών (πριν από την Δευτέρα 2/11/2020 και μετά την Παρασκευή 6/11/2020), 

καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη. 

III. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, αριθμημένα με την 

παρακάτω σειρά, είναι: 
 

1. Την Εκτυπωμένη Αίτηση Συμμετοχής, όπως παράγεται από το σύστημα ηλεκτρονικών 

αιτήσεων. 

2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας. 

http://www.aneth.gr/
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3. Αντίγραφο  των αντιστοίχων  τίτλων  σπουδών  (Γενικού  Λυκείου - ΕΠΑΛ, Αντίγραφο 

πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κλπ). 

4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή απόδειξη λογαριασμού ΔΕΚΟ ή αντιγράφου 

εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ή κάθε άλλο 

πρόσφορο αποδεικτικό μέσο που μπορεί να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος 

5. Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους  2019. 

Στην περίπτωση που οι αιτούντες δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης, 

προσκομίζουν Αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας υπό την 

προϋπόθεση ότι αναγράφονται στο Οικογενειακό Εκκαθαριστικό ως προστατευόμενα 

μέλη, ενώ συμπληρώνουν στην αίτησή τους το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας τους για 

το φορολογικό έτος 2019. 

Επισημαίνεται ότι αιτούντες που δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης και 

δεν ήταν προστατευόμενα μέλη το 2019 θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του 

Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας και σχετική βεβαίωση από την αρμόδια 

Δ.Ο.Υ., στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υποχρεούταν να υποβάλλουν φορολογική 

δήλωση για το 2019. 

6. Αντίγραφο της εν ισχύ Κάρτας Ανεργίας, την οποία δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην 

ηλεκτρονική του αίτηση (από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της 

συνεχόμενης ανεργίας που δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση). 

7. Αντίγραφο βεβαίωσης χρόνου ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση) από τον ΟΑΕΔ η οποία θα 

πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων 

(ημερομηνία έκδοσης μετά την ΗΜΕΡΑ ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, 30/10/2020) (στο Παράρτημα 3 

της παρούσας περιλαμβάνονται οδηγίες για τη λήψη των σχετικών βεβαιώσεων από τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ) 

8. Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης της δηλωθείσας στην ηλεκτρονική αίτηση, 

κάρτας ανεργίας. 

Στο αποδεικτικό ανανέωσης θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της κάρτας ανεργίας. 

Η καταληκτική ημερομηνία της επόμενης ανανέωσης ή της ισχύος της κάρτας ανεργίας θα 

πρέπει να είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

ηλεκτρονικών αιτήσεων (30/10/2020). 

9. Ατομικό σχέδιο δράσης (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ), με ημερομηνία σύνταξης μέχρι την 
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καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (δηλαδή έως Παρασκευή 

30/10/2020). 

Αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση 

Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει 

περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να 

αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: η ημερομηνία διεξαγωγής της Εξατομικευμένης Παρέμβασης και όχι η 

ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου πρέπει να είναι μέχρι την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής, δηλαδή έως την 

Παρασκευή 30/10/2020. 

Στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής  της εξατομικευμένης 

παρέμβασης,   ο   ωφελούμενος   πρέπει   να   υποβάλει   Υπεύθυνη   Δήλωση   (η  οποία  θα 

απευθύνεται στην ΑΝΕΘ) στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει περάσει από τη διαδικασία 

εξατομικευμένης παρέμβασης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 

(δηλαδή έως Παρασκευή 30/10/2020) 

10. Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στην ΑΝΕΘ) 

• ότι ο ωφελούμενος/υποψήφιος δεν είναι Μαθητής, Σπουδαστής ή Φοιτητής. 

• ότι κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος  κατάρτισης δεν θα συμμετάσχει 

σε καμία άλλη δράση από τις προκηρυσσόμενες Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και 

Συμβουλευτικής. 

• ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

11. Πιστοποιήσεις γνώσεων σχετικά με το αντικείμενο (εφόσον υπάρχουν). 

12. Πιστοποιήσεις γνώσεων χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (εφόσον υπάρχουν) 

13. Βεβαιώσεις παρακολούθησης εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (εφόσον 

υπάρχουν) 

14. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας – Βεβαιώσεις ασφαλιστικών οργανισμών (εφόσον 

υπάρχουν) 

15. Αποδεικτικά εμπειρίας στην επιχειρηματικότητα (π.χ. Έναρξη-Λήξη στη ΔΟΥ ατομικής ή 
οικογενειακής επιχείρησης (εφόσον υπάρχουν)
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 Σημείωση: 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αριθμημένα (1 - 15) με 

βάση την προαναφερόμενη σειρά. 

 
 

Ο φάκελος με τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλεται με την ένδειξη: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός πέντε (5) ημερών μετά την ανακοίνωση των προσωρινών 
αποτελεσμάτων. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, τυχόν ενστάσεις εξετάζονται από 
την Επιτροπή Ενστάσεων που έχει συσταθεί για αυτόν τον σκοπό από την ΑΝΕΘ, η οποία εκδίδει 
σχετική απόφαση, εντός τριών (3) ημερών, με την οποία επικυρώνεται ο οριστικός Πίνακας των 
ωφελούμενων, ανά Πρόγραμμα . 

Η διαδικασία συγκρότησης των τμημάτων κατάρτισης, ακολουθεί την ακόλουθη σειρά που 
αποτελείται από διαδικασίες και βήματα: 

Βήμα 1ο: Συλλογή των αιτήσεων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ΑΝΕΘ. 

Βήμα 2ο: Επεξεργασία – Ταξινόμηση Αιτήσεων ανά Πρόγραμμα. 

Διαχωρισμός των αιτήσεων που δεν είναι επιλέξιμες, σύμφωνα με τα κριτήρια 
on/off. 

Αξιολόγηση - Βαθμολόγηση των αιτήσεων που έχουν συγκεντρωθεί και ταξινομηθεί 
βάσει της μοριοδότησης των κριτηρίων επιλογής 

Συγκρότηση προσωρινού πίνακα, ανά Πρόγραμμα κατά φθίνουσα σειρά των 
επιτυχόντων, των επιλαχόντων και των απορριφθέντων υποψήφιων 
ωφελούμενων, με τη συνολική βαθμολογία που θα προκύψει για τον καθένα. 

Δικαιολογητικά για την Πράξη 
“ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 
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ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”  
Ονοματεπώνυμο 

Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) 
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Βήμα 3ο: Συλλογή και Έλεγχος Δικαιολογητικών. Διευκρινίζεται ότι όσοι δεν  
προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο διάστημα που έχει οριστεί, 
αυτομάτως απορρίπτονται, καθώς θα θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον 
συμμετοχής στο πρόγραμμα και οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από τον πίνακα των 
επιλαχόντων. 

Βήμα 4ο: Αναπροσαρμογή της συνολικής βαθμολογίας όπου διαπιστωθεί ανακρίβεια και 
οριστικοποίηση του πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά 
Πρόγραμμα. 

Βήμα 5ο: Συγκρότηση Τμημάτων. 
 
 

Πρωταρχικό κριτήριο στη διαμόρφωση των τμημάτων αποτελεί η κατανομή των ωφελούμενων ανά 
Πρόγραμμα, σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

Θα ληφθούν υπόψη τα αντικείμενα κατάρτισης, όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τους 
ωφελούμενους στην αίτησή τους, με σειρά προτεραιότητας 

 

Τα τμήματα θα συγκροτούνται ανά αντικείμενο κατάρτισης. Η διαδικασία συγκρότησης των 
τμημάτων γίνεται από τον δικαιούχο, μετά την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των 
αιτήσεων των υποψηφίων ωφελούμενων. 

Κατά τη διαδικασία επιλογής, οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής 
αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της αναρτήσεως του πίνακα 
επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων. Οι αντιρρήσεις κατατίθενται εγγράφως στην ΑΝΕΘ 
και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί από την 
ΑΝΕΘ με σχετική απόφαση της Διοικητικής του Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων 
και εκδίδει απόφαση την οποία κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον αιτούντα. Η Επιτροπή 
χειρισμού Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον αιτούντα και 
γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του 
αιτούντα. Η Επιτροπή χειρισμού Ενστάσεων και Αντιρρήσεων πρέπει να αποφανθεί επί των 
αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την άσκησή τους.  

 

8. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ωφελούμενων 
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων αρχίζει την Δευτέρα, 

12/10/2020 έως την Παρασκευή, 30/10/2020 και ώρα 15:00. Η προθεσμία παραλαβής από την 

ΑΝΕΘ των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση αρχίζει 

την Δευτέρα, 2/11/2020 και λήγει την Παρασκευή 6/11/2020. 
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Παράρτημα 1. 
Αντιστοίχιση εκπαιδευτικού επιπέδου και του επιπέδου του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Σημειώνεται ότι τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από την αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ. 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο Επίπεδο ΕΠΠ Τίτλος 

Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

  

2 Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 3 ΣΕΚ 
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου  
ΙΕΚ 

 
3 

Πτυχίο ΕΠΑΣ 
Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 3 ΕΠΑΛ 
Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑΛ 
Απολυτήριο (Γενικού) Λυκείου. 

 

4 

Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 ΕΠΑΛ 
Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 ΙΕΚ 
Δίπλωμα/Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής 

Απόφοιτος Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

 
5 

Πτυχίο Πανεπιστημίου (ΑΕΙ) 
Πτυχίο ΤΕΙ 
Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (πενταετείς σπουδές, 
στρατιωτικές σχολές) 

Απόφοιτος Μετατριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

6 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

7 Διδακτορικό Δίπλωμα 
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Παράρτημα 2. 
Διευκρινίζεται ότι στο πεδίο "Ετήσιο Εισόδημα" της αίτησης θα συμπληρώνεται το ποσό που 

περιλαμβάνεται στη γραμμή "Συνολικό Εισόδημα" του πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού 

Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2019. 

 
Εφόσον πρόκειται για προστατευόμενο μέλος, δηλώνεται στο άθροισμα των ποσών της στήλης 

«Υπόχρεου» και «Της Συζύγου» του ανωτέρω σημείου. 

 
Εφόσον ο/η υποψήφιος/α δεν είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, οφείλει να 

προσκομίσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ. 
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Παράρτημα 3. 
Οδηγίες λήψης ηλεκτρονικών βεβαιώσεων από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. 

Α. Μεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (eServices) 

του ΟΑΕΔ.  

Β. Εισέρχεστε με τους κωδικούς σας 

Γ. Για τη λήψη του Αποδεικτικού Ανανέωσης, πηγαίνετε στο σημείο «Δελτία Ανεργίας» και στη 
συνέχεια επιλέγετε «Εκτύπωση του αποδεικτικού ανανέωσης» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για τη Βεβαίωση ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ανέργων του 

ΟΑΕΔ, και τη Βεβαίωση ότι ο υποψήφιος έχει περάσει από τη διαδικασία 

εξατομικευμένης παρέμβασης, πηγαίνετε στο σημείο «Έκδοση Βεβαίωσης». 
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Στο μενού που θα εμφανιστεί επιλέγετε: 

- Για τη Βεβαίωση ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ανέργων του 

ΟΑΕΔ, στην οποία θα εμφανίζεται και το σύνολο συνεχούς αναγνωριζόμενου 

διαστήματος ανεργίας: 

 
 

- Βεβαίωση ότι ο υποψήφιος έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης 

παρέμβασης, στην οποία θα εμφανίζεται και η ημερομηνία σύνταξης του 

Ατομικού Σχεδίου Δράσης: 
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	Στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής  της εξατομικευμένης παρέμβασης,   ο   ωφελούμενος   πρέπει   να   υποβάλει   Υπεύθυνη   Δήλωση   (η  οποία  θα απευθύνεται στην ΑΝΕΘ) στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει περάσει από τη διαδικα...
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	Οδηγίες λήψης ηλεκτρονικών βεβαιώσεων από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
	- Βεβαίωση ότι ο υποψήφιος έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα εμφανίζεται και η ημερομηνία σύνταξης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης:


