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ΤΤΤίίίτττλλλοοοςςς    έέέρρργγγοοουυυ :::      

"""ΠΠΠρρροοογγγρρράάάμμμμμμααατττααα   κκκααατττάάάρρρτττιιισσσηηηςςς   666...555000000   εεερρργγγαααζζζόόόμμμεεενννωωωννν   σσσεεε   εεεξξξεεειιιδδδιιικκκεεευυυμμμέέένννεεεςςς    
δδδεεεξξξιιιόόότττηηητττεεεςςς"""    

Το έργο αφορά στην διεξαγωγή προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνίας (ΤΠΕ) για 6.500 εργαζόμενους. Υλοποιείται από τα πιστοποιημένα 
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.  

ΣΣΣτττόόόχχχοοοςςς      

Μέσω της ενέργειας επιδιώκεται : 

•••    Η ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων   

• Η δυνατότητα χρήσης των Η/Υ και των εφαρμογών τους με την απόκτηση 
πιστοποιημένων εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής. 

•••    Η ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για την αναδιάρθρωση των χώρων και 
διαδικασιών εργασίας με τη δημιουργία σύγχρονων συνθηκών και νέων 
ευκαιριών στην αγορά εργασίας.   

   
ΚΚΚααατττηηηγγγοοορρρίίίεεεςςς   ωωωφφφεεελλλοοούύύμμμεεενννωωωννν      

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν 

nnn   6.500 εργαζόμενοι επιχειρήσεων ιδιωτικού, δημόσιου ή ευρύτερου 
δημόσιου τομέα και αυτοαπασχολούμενοι όλων των κλάδων και των 
τομέων της παραγωγικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

nnn   απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μετα-δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ και ΑΕΙ.  

   
ΚΚΚρρριιιτττήήήρρριιιααα   γγγιιιααα   τττηηηννν   εεεπππιιιλλλοοογγγήήή   τττωωωννν   κκκαααττταααρρρτττιιιζζζοοομμμέέένννωωωννν      

Επισημαίνεται ότι, στα προγράμματα κατάρτισης Εργαζομένων τόσο στις βασικές 
όσο στις εξειδικευμένες δεξιότητες, για την επιλογή των καταρτιζομένων πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη:  

• Η προτεραιότητα στη συμμετοχή των εργαζομένων γυναικών (60% στο σύνολο 
των ωφελουμένων).  

• Η επιλογή καταρτιζομένων από επιχειρήσεις, όλων των τομέων και κλάδων, με 
προτεραιότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ιδιαίτερα στις μικρές. 

• Η προτεραιότητα σε καταρτιζόμενους που χρήζουν γενικής επαγγελματικής 
κατάρτισης σε αντικείμενα τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες ενός ευρέος 
φάσματος επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων και δραστηριοτήτων. 

• Η προτεραιότητα στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των καταρτιζομένων και 
δημιουργίας προϋποθέσεων αύξησης της προσαρμοστικότητας του εργατικού 
δυναμικού στις εκάστοτε μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

ΕΕΕκκκπππαααιιιδδδεεευυυτττιιικκκόόό   αααννντττιιικκκεεείίίμμμεεενννοοο      

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο κατάρτισης περιλαμβάνει τα αντικείμενα κατάρτισης 
που ακολουθούν. Οι εκπαιδευτικές ενότητες είναι όμοιες με εκείνες που 
αντιστοιχούν στην ενέργεια "κατάρτιση 3500 ανέργων σε εξειδικευμένες 
δεξιότητες". 
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nnn    Στελέχη ανάπτυξης λογισμικού και εφαρμογών 

nnn   Στελέχη ανάπτυξης και διαχείρισης επικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων 

nnn   Στελέχη ανάπτυξης εφαρμογών Διαδικτύου και επιχειρησιακών εφαρμογών στο 
Διαδίκτυο (ηλεκτρονικού επιχειρείν) 

nnn   Στελέχη εφαρμογής επιχειρησιακών συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών 
πόρων (ERP) 

nnn   Στελέχη διαχείρισης έργων Πληροφορικής και ανάλυσης επιχειρησιακών 
συστημάτων 

nnn   Στελέχη ανάπτυξης εφαρμογών ψηφιοποίησης περιεχομένου και διάθεσης 
πολυμεσικού υλικού για το Διαδίκτυο και μικροσυσκευές 

nnn   Στελέχη τεχνικής υποστήριξης και πωλήσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
δικτύων 

nnn   Στελέχη τεχνικών, αρχιτεκτονικών γραφείων και τοπογράφων 

ΔΔΔιιιεεεξξξαααγγγωωωγγγήήή   κκκαααιιι   δδδιιιάάάρρρκκκεεειιιααα   πππρρροοογγγρρραααμμμμμμάάάτττωωωννν   

Η ελάχιστη διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης είναι 100 ώρες και η μέγιστη 
250 ώρες. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται σε αίθουσες πιστοποιημένες στην 
Πληροφορική που ανήκουν στον ίδιο ή άλλο φορέα καθώς και από εκπαιδευτές 
πιστοποιημένους στο θεματικό πεδίο της Πληροφορικής. 
   
ΠΠΠιιισσστττοοοππποοοίίίηηησσσηηη      

Η πιστοποίηση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης, οι 
οποίες είναι υποχρεωτικές για κάθε εργαζόμενο και πρέπει να υλοποιούνται το 
αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από την λήξη της θεωρητικής κατάρτισης.  

Κάθε καταρτιζόμενος πρέπει να έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μία (1) φορά σε 
επαναληπτικές εξετάσεις πιστοποίησης για κάθε ενότητα. Οι επαναληπτικές 
εξετάσεις θα πραγματοποιούνται μέσα στο ίδιο διάστημα. 

ΠΠΠαααρρροοοχχχέέέςςς      

n Απόκτηση πιστοποίησης γνώσεων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ 

ΠΠΠρρροοοϋϋϋππποοολλλοοογγγιιισσσμμμόόόςςς   έέέρρργγγοοουυυ: 22.935.000 €  

Ο προϋπολογισμός του έργου καλύπτεται κατά 70% από δημόσια δαπάνη και κατά 
30% από ιδιωτική συμμετοχή.  
Η δημόσια δαπάνη του έργου συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο.   

ΙΙΙδδδιιιωωωτττιιικκκήήή   ΣΣΣυυυμμμμμμεεετττοοοχχχήήή      

Το κόστος των προγραμμάτων καλύπτεται κατά 30% από ιδιωτική συμμετοχή, η 
οποία μπορεί να χρηματοδοτείται είτε από τους εργαζομένους είτε από τις 
επιχειρήσεις από τις οποίες προέρχονται οι εργαζόμενοι.      
   


