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Γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα Κνξηλζίαο,  

Πιεξνθνξίεο, ππνζηήξημε-θαζνδήγεζε, παξαιαβή αηηήζεσλ θαη επαγγεικαηηθή 

ζπκβνπιεπηηθή : θ. Αγγειηθή Θωκά (Σύκβνπινο Σηαδηνδξνκίαο & Δπαγγεικαηηθνύ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ - Σπλεξγάηεο Δ.Σ.Α.κεΑ)  

 email: neetsameakor@gmail.com  

 ηει.: 6972085285 

Φόξκα εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο: https://forms.gle/T2yuBHqoV499EEaGA 

Ιζηνζειίδα πξνγξάκκαηνο: https://training.esamea.gr/p/m/el-GR 
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1. Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο  

Τν Έξγν «Υινπνίεζε δξάζεωλ ζπκβνπιεπηηθήο, θαηάξηηζεο θαη 

πηζηνπνίεζεο» έρεη ζηόρν ηελ εξγαζηαθή έληαμε ησλ άλεξγσλ λέσλ κε αλαπεξία 

ή/θαη ρξόληεο παζήζεηο κέζα από ηελ παξνρή ππεξεζηώλ επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, απόθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη πηζηνπνίεζεο. Αλαιπηηθόηεξα, 

ωθεινύκελνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:  

 Νένη/εο κε αλαπεξία ή/θαη ρξόληεο παζήζεηο ειηθίαο έσο 29 εηώλ, πνπ 

έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 29 θαη δηαλύνπλ ην 30 έηνο. Δηδηθόηεξα νη σθεινύκελνη/εο 

θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο ζα πξέπεη 

λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο θαη λα κελ έρνπλ ππεξβεί ην 30ν έηνο ηεο ειηθίαο 

ηνπο (29 έηε θαη 364 εκέξεο).  

 Νένη/εο κε αλαπεξία ή/θαη ρξόληεο παζήζεηο κε πνζνζηό αλαπεξίαο 

ηνπιάρηζηνλ 50%. (Σηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηό αλαπεξίαο ησλ σθεινύκελσλ 

είλαη κηθξόηεξν ηνπ 50%, δελ ζα κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζηα Πξνγξάκκαηα) 

 Άλεξγνη/εο (εγγεγξακκέλνη/εο ζηα κεηξώα αλεξγίαο ηε ΓΥΠΑ, πξώελ 

ΟΑΔΓ) αλεμάξηεηα από ην αλ ιακβάλνπλ επίδνκα αλεξγίαο ή όρη θαη βξίζθνληαη 

εθηόο απαζρόιεζεο, εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ΝΕΕTs).  

 Απόθνηηνη/εο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή Δξγαζηεξίσλ Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο ή ΙΔΚ ή ΑΔΙ ή ΑΤΔΙ 

 

 

2. Σπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ 

 Τν πξόγξακκα ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο έρεη ζπλνιηθή 

δηάξθεηα 500 ώξεο. Δηδηθόηεξα, ην έξγν πεξηιακβάλεη: α. ην νξηδόληην πξόγξακκα 

θαηάξηηζεο «Γεμηόηεηεο ΤΠΔ» (γηα ην ζύλνιν ησλ σθεινύκελσλ) κε δηάξθεηα 150 

σξώλ, β. ηα εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα «Δκπόξην θαη Δμσζηξέθεηα», «Υπάιιεινο  
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Γξαθείνπ / Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο» (θάζε σθεινύκελνο ζα επηιέμεη έλα από 

ηα δπν) κε δηάξθεηα 150 ώξεο έθαζην γ. ηελ επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή ε νπνία 

ζα πινπνηεζεί ζε δύν θάζεηο:  

α θάζε: πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο θαηάξηηζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη δύν (2) 

αηνκηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ζπλεδξίεο θαη κηα (1) νκαδηθή ζπλεδξία, έσο δέθα (10) 

άηνκα, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο θαηάξηηζεο θαη  

β θάζε: πξηλ από ηελ έλαξμε πξαθηηθήο άζθεζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη κία 

(1) νκαδηθή ζπλεδξία έσο δέθα (10) άηνκα. Η πξαθηηθή άζθεζε πνπ αθνινπζεί έρεη 

ζπλνιηθή δηάξθεηα 200 ώξεο. Η πξαθηηθή άζθεζε είλαη ππνρξεσηηθή θαη πξόθεηηαη λα 

πινπνηεζεί ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, ζε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ή θαη ηνπ 

επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα (π.ρ. ζε θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο) ησλ νπνίσλ ε 

δξαζηεξηόηεηα θαη ιεηηνπξγία βξίζθεηαη ζε ζπλάθεηα κε ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα/εηδηθόηεηεο ηεο θαηάξηηζεο εληόο ησλ νξίσλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο 

όπνπ ζα πινπνηεζεί ην ζεσξεηηθό κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο.  

Οη σθεινύκελνη/εο ιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθό επίδνκα ύςνπο πέληε επξώ 

(5,00 €) κηθηά αλά ώξα ζεωξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη πέληε επξώ (5,00 €) αλά ώξα 

πξαθηηθήο άζθεζεο, κείνλ ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη έρνπλ 

νινθιεξώζεη ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηε 

δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο.  

Τν αλώηαην επηηξεπηό όξην απνπζηώλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 

20% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καηαξηηδόκελνη/εο νη νπνίνη έρνπλ 

ππεξβεί ην κέγηζην όξην επηηξεπηώλ απνπζηώλ, δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο 

εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο, δελ δηθαηνύληαη εθπαηδεπηηθό επίδνκα θαη δελ ηνπο 

ρνξεγείηαη βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο.  

Η πηζηνπνίεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ θαηαξηηδόκελσλ πνπ ζα 

απνθηεζνύλ κεηά ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζα 

πινπνηεζεί κέζσ εμεηάζεσλ, ηηο νπνίεο ζα δηελεξγήζεη ε UCERT – δηαπηζηεπκέλνο 

θνξέαο από ην Δζληθό Σύζηεκα Γηαπίζηεπζεο (ΔΣΥΓ) ζύκθσλα κε ην Πξόηππν 

ISO/IEC 17024 θαη δηαπηζηεπκέλνο, από ηνλ ΔΟΠΠΔΠ. 
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3. Πεξηγξαθή Εθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ  

 

Οξηδόληην Πξόγξακκα «Δεμηόηεηεο ΤΠΕ» 

 Πεξηγξαθή γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ – Σθνπόο: Τν άηνκν πνπ ζα εθπαηδεπηεί 

θαη πηζηνπνηεζεί ζε απηό ην γλσζηηθό αληηθείκελν ζα έρεη ηηο απαξαίηεηεο θαη 

αλαβαζκηζκέλεο γλώζεηο/δεμηόηεηεο λα ρεηξίδεηαη ην πεξηβάιινλ ηνπ Η/Υ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζα έρεη ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο γηα λα ρξεζηκνπνηεί 

πξνρσξεκέλεο ηερληθέο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ & επηηξαπέδησλ εθδόζεσλ θαη 

απηνκαηνπνίεζεο εξγαζηώλ, λα ρξεζηκνπνηεί βαζηθέο θαη πξνρσξεκέλεο ηερληθέο 

επεμεξγαζίαο θαη κνξθνπνίεζεο ππνινγηζηηθώλ θύιισλ, λα ζρεδηάδεη πίλαθεο, 

 λα ρξεζηκνπνηεί πξνρσξεκέλεο ηερληθέο ζρεδίαζεο θαη επεμεξγαζίαο 

δηαθαλεηώλ, ζηνηρείσλ θαη αληηθεηκέλσλ ζε απηέο θαη κνξθνπνίεζήο ηνπο. 

Δπηπξόζζεηα, ην θαηαξηηδόκελν άηνκν ζα κπνξεί λα πεξηεγείηαη ζηνλ Παγθόζκην 

Ιζηό, λα πξνθπιάζζεη ην ζύζηεκα από ηνύο θαη λα αλαδεηά πιεξνθνξίεο. 

 

Εμεηδηθεπκέλν Πξόγξακκα: Εκπόξην θαη Εμωζηξέθεηα  

Πεξηγξαθή γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ – Σθνπόο: Τν άηνκν πνπ ζα εθπαηδεπηεί θαη 

πηζηνπνηεζεί ζε απηό ην γλσζηηθό αληηθείκελν ζα έρεη ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη 

δεμηόηεηεο γηα λα θαηαλνεί θαη λα εθαξκόδεη όιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο ζην δηεζλέο εκπόξην. Δηδηθόηεξα ζα κπνξεί λα 

παξαθνινπζεί ηνλ εκπνξηθό ηνκέα, ηηο εμαγσγηθέο πσιήζεηο, ηηο εηζαγσγηθέο αγνξέο, 

λα ζπγθεληξώλεη θαη επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο θαη λα αληηδξά ζηηο εμειίμεηο ησλ 

δηεζλώλ αγνξώλ. Δπηπξόζζεηα, ην θαηαξηηδόκελν άηνκν ζα κπνξεί λα πξνεηνηκάδεη 

ηε ιήςε απνθάζεσλ, λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, λα ζπληνλίδεη 

ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο εηζαγσγώλ θαη εμαγσγώλ θαη λα αλαπηύζζεη θαη 

ππνζηεξίδεη ηηο πνιππνιηηηζκηθέο ζρέζεηο. 
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Εμεηδηθεπκέλν Πξόγξακκα: Υπάιιεινο Γξαθείνπ / Δηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο 

Πεξηγξαθή γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ – Σθνπόο: Τν άηνκν πνπ ζα εθπαηδεπηεί θαη 

πηζηνπνηεζεί ζε απηό ην γλσζηηθό αληηθείκελν ζα έρεη ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη 

δεμηόηεηεο γηα λα ππνζηεξίμεη ηε δηνίθεζε ρξεζηκνπνηώληαο κηα πνηθηιία ηερληθώλ θαη 

κεζόδσλ δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, επηθνηλσλίαο θαη νξγάλσζεο. Δηδηθόηεξα ην 

θαηαξηηδόκελν άηνκν ζα κπνξεί λα ρεηξίδεηαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο, λα ζπκκεηέρεη ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο επηρείξεζεο, ζην ζρεδηαζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ ππό ηελ 

θαζνδήγεζε αλώηεξσλ ππαιιήισλ, λα δηεθπεξαηώλεη δξαζηεξηόηεηεο δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ, λα δηαρεηξίδεηαη ζέκαηα πειαηώλ, πξνκεζεπηώλ θαη ζπλεξγαηώλ όηαλ είλαη 

απαξαίηεην θαη λα ρξεζηκνπνηεί άξηζηα ηνλ ειεθηξνληθό, ηειεπηθνηλσληαθό 

εμνπιηζκό θαη ηηο κεραλέο γξαθείνπ 

 

3. Δηθαηνινγεηηθά αηηήζεωλ 

 1. Αληίγξαθν δύν όςεσλ Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο, Γηαβαηεξίνπ ή άιινπ 

Πηζηνπνηεηηθνύ Ταπηνπξνζσπίαο ζε ηζρύ.  

2. Αληίγξαθν ηνπ ελ ηζρύ δειηίνπ αλεξγίαο (ζην νπνίν απνδεηθλύεηαη ην 

δηάζηεκα ζπλερόκελεο αλεξγίαο πνπ δειώζεθε ζηελ Αίηεζε Σπκκεηνρήο. [Γεθηή 

γίλεηαη θαη βεβαίσζε ρξόλνπ αλεξγίαο (ηξέρνπζα θαηάζηαζε) από ηελ ΓΥΠΑ, 

(πξώελ ΟΑΔΓ) ζηελ νπνία ζα απνδεηθλύεηαη ην δηάζηεκα ζπλερόκελεο αλεξγίαο 

πνπ δειώζεθε ζηελ Αίηεζε Σπκκεηνρήο].  

3. Γλσκάηεπζε αλαπεξίαο ζε ηζρύ κε πνζνζηό αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 50%. 

Σηα Πξνγξάκκαηα ζα γίλνληαη δεθηέο όιεο νη γλσκαηεύζεηο αλαπεξίαο πνπ είλαη ζε 

ηζρύ. (Θα γίνονηαι δεκηές γνωμαηεύζεις αναπηρίας ζε ιζτύ ποσ εκδίδονηαι από: Κένηρο 

Πιζηοποίηζης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), Πρωηοβάθμια Υγειονομική Επιηροπή ΙΚΑ, άλλοσς 

αρμόδιοσς θορείς όπως Ανώηαηες Υγειονομικές Αρτές (Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., 

ΕΛ.ΑΣ.). 

4. Αληίγξαθν απνιπηεξίνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή Δξγαζηεξίσλ 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο ή ΙΔΚ ή ΑΔΙ ή ΑΤΔΙ, θαζώο θαη επίζεκε  
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κεηάθξαζε θαη πξάμε αλαγλώξηζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν ηίηινο ζπνπδώλ 

απνθηήζεθε ζηελ αιινδαπή.  

5. Αληίγξαθα νπνηνλδήπνηε επίζεκσλ εγγξάθσλ όπνπ αλαγξάθεηαη ν:  

Α.Φ.Μ.  Α.Μ.Κ.Α  

6. Eθηύπσζε από e-banking ή θσηνηππία βηβιηαξίνπ, ζηελ νπνία  

απνηππώλεηαη ην ΙΒΑΝ ηνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ θαη ην νλνκαηεπώλπκό ηνπ σο 

Γηθαηνύρνπ ηνπ ινγαξηαζκνύ. 

 7. Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 (ε νπνία απεπζύλεηαη 

ζηελ Δ.Σ.Α.κεΑ.) όηη:  

i. Γελ είκαη ζπνπδαζηήο/ηξηα ή θνηηεηήο/ηξηα θαη βξίζθνκαη εθηόο 

εθπαίδεπζεο, απαζρόιεζεο θαη θαηάξηηζεο θαη όηη ηα πξνζθνκηδόκελα έγγξαθα είλαη 

γλήζηα αληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ. 

ii. Γελ παξαθνινπζώ ή/θαη δελ έρσ παξαθνινπζήζεη άιιν 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ην ΔΚΤ πξόγξακκα θαηάξηηζεο θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία 

πξηλ από ηελ ππνβνιή ηεο παξνύζαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο. 

Τν θείκελν ηεο Υπεύζπλεο Δήιωζεο, ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί από ηελ 

ηζηνζειίδα www.gov.gr ή λα θέξεη βεβαίωζε γλήζηνπ ππνγξαθήο από 

αξκόδηα αξρή (όπωο ΚΕΠ ή αζηπλνκηθό ηκήκα). 

 

 

Σημ.: Οι νέοι/ες με αναπηρία δεν τάνοσν καμία παροτή/ επίδομα 

αναπηρίας από ηη ζσμμεηοτή ηοσς ζηο πρόγραμμα με βάζη ηο ιζτύον θεζμικό 

πλαίζιο.  

 


