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ΤΤΤίίίτττλλλοοοςςς    έέέρρργγγοοουυυ:::    
"""ΚΚΚααατττάάάρρρτττιιισσσηηη   333...555000000   ααανννέέέρρργγγωωωννν   σσσεεε   εεεξξξεεειιιδδδιιικκκεεευυυμμμέέένννεεεςςς   δδδεεεξξξιιιόόότττηηητττεεεςςς"""    

Το έργο αφορά στην διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης 3.500 ανέργων σε 
εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
και υλοποιείται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας από τα πιστοποιημένα Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης.  

ΣΣΣτττόόόχχχοοοςςς      

Μέσω της ενέργειας επιδιώκεται: 

• η απόκτηση των γνώσεων σε εξειδικευμένες ειδικότητες τεχνολογιών 
πληροφορίας και επικοινωνίας με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας 

• η βελτίωση της ικανότητας επαγγελματικής ένταξης των ανέργων στην 
αγορά εργασίας, με την συνεχή αναβάθμιση και προσαρμογή των 
δεξιοτήτων τους στις νέες ανταγωνιστικές και διαρκώς μεταβαλλόμενες 
συνθήκες παραγωγικής και διοικητικής λειτουργίας και την εφαρμογή - 
ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και καινοτομιών  

• Η δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την ισόρροπη συμμετοχή 
όλων των ομάδων του πληθυσμού στα νέα επαγγέλματα των ΤΠΕ, με 
προτεραιότητα στη συμμετοχή των γυναικών.  

 
ΚΚΚααατττηηηγγγοοορρρίίίεεεςςς   ωωωφφφεεελλλοοούύύμμμεεενννωωωννν      

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν 3.500 άτομα, που ανήκουν στις ακόλουθες 
κατηγορίες: 

nnn   Άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το 
αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, οι οποίοι μπορούν να είναι είτε 
πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ) θετικής και τεχνολογικής 
κατεύθυνσης ή απόφοιτοι μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) θετικής και 
τεχνολογικής κατεύθυνσης.  

Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές 
ενώσεις-επιμελητήρια δεν έχουν δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων 
του ΟΑΕΔ, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

ØØØ    Είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο επιμελητήριο. 

ØØØ    Είναι άνεργοι και το βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 
1599/86. 

ØØØ    Έχουν εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ., για το 
προηγούμενο οικονομικό έτος, με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα κάτω 
του αφορολόγητου ορίου. 

nnn   άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων όμοιου εκπαιδευτικού επιπέδου (δηλ. 
απόφοιτοι μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή απόφοιτοι ΤΕΙ και ΑΕΙ)  

nnn   άνεργοι μηχανικοί πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ όλων των ειδικοτήτων που είναι 
εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικά επιμελητήρια με εισόδημα κάτω του 
αφορολόγητου ορίου.   
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ΔΔΔιιιάάάρρρκκκεεειιιααα   πππρρροοογγγρρραααμμμμμμάάάτττωωωννν   κκκααατττάάάρρρτττιιισσσηηηςςς   

Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης κυμαίνεται από 100 έως 250 ώρες. 
 
ΕΕΕκκκπππαααιιιδδδεεευυυτττιιικκκάάά   αααννντττιιικκκεεείίίμμμεεενννααα      
   

ΑΑΑΝΝΝΤΤΤΙΙΙΚΚΚΕΕΕΙΙΙΜΜΜΕΕΕΝΝΝΟΟΟ   ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΡΡΡΤΤΤΙΙΙΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   ΕΕΕΝΝΝΔΔΔΕΕΕΙΙΙΚΚΚΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   ΑΑΑΝΝΝΤΤΤΙΙΙΚΚΚΕΕΕΙΙΙΜΜΜΕΕΕΝΝΝΑΑΑ    

nnn   Στελέχη ανάπτυξης λογισμικού 

και εφαρμογών 

Σχεδιασμός και υλοποίηση λογισμικού εφαρμογών,  

Σχεδιασμός και υλοποίηση Βάσεων Δεδομένων,  

Γλώσσες Προγραμματισμού,  

Λειτουργικά Συστήματα,  

Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων κ.α. 

nnn   Στελέχη ανάπτυξης και 

διαχείρισης επικοινωνιακών 

συστημάτων και δικτύων 

Σχεδιασμός και υλοποίηση λογισμικού επικοινωνιών, 

 Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Συστημάτων,  

Διαχείριση Δικτύου,  

Λειτουργικά συστήματα για δίκτυα,  

Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφοριών,  

Επικοινωνία Δεδομένων,  

Πρωτόκολλα Επικοινωνιών, κ.α.  

nnn   Στελέχη ανάπτυξης εφαρμογών 

Διαδικτύου και επιχειρησιακών 

εφαρμογών στο Διαδίκτυο 

(ηλεκτρονικού επιχειρείν) 

Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών Διαδικτύου, 

Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός,  

Επικοινωνία Δεδομένων στο Διαδίκτυο,  

Υλοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου,  

Επιχειρησιακές λειτουργίες ηλεκτρονικού εμπορίου, 

 Ασφάλεια Συστημάτων Διαδικτύου, κ.α.  

nnn   Στελέχη εφαρμογής 

επιχειρησιακών συστημάτων 

διαχείρισης επιχειρησιακών 

πόρων (ERP) 

Επιχειρησιακά μοντέλα, περιβάλλον ERP,  

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων,  

Διοίκηση έργων Πληροφορικής,  

Σχεδιασμός και υλοποίηση ERP στο Διαδίκτυο, 

Αναδιοργάνωση επιχειρησιακών πόρων, κ.α. 

nnn   Στελέχη διαχείρισης έργων 
Πληροφορικής και ανάλυσης 
επιχειρησιακών συστημάτων 

Ανάλυση επιχειρησιακών συστημάτων, Διαχείριση έργων 

Πληροφορικής, Διοίκηση έργων Πληροφορικής, 

Διαχείριση πληροφοριακών υποδομών, κ.α.  

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

Ψηφιοποίηση audio/video περιεχομένου για το Διαδίκτυο 
και συσκευές κινητών τηλεφώνων,  

Τεχνολογίες Ψηφιοποίησης και διάθεσης πολυμέσων, 

Διασύνδεση ετερογενών συστημάτων και τεχνολογιών, 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών, κ.α. 

nnn   Στελέχη τεχνικής υποστήριξης Συντήρηση και συναρμολόγηση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, Συντήρηση ευρείας κλίμακας δικτύων, 
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και πωλήσεων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και δικτύων 

Βασικές αρχές πωλήσεων, κ.α. 

nnn   Στελέχη τεχνικών, αρχι-

τεκτονικών γραφείων και 

τοπογράφων 

Προχωρημένα θέματα εφαρμογών αρχιτεκτονικού και 

τοπογραφικού σχεδίου, κ.α. 

 
Σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι υποχρεωτική η ενσωμάτωση διδακτικών 
ενοτήτων που αφορούν: 

• Στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας  

• Στην υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας 

 
ΠΠΠρρροοοϋϋϋππποοοθθθέέέσσσεεειιιςςς   σσσυυυμμμμμμεεετττοοοχχχήήήςςς   

Η επιλογή των ωφελουμένων πραγματοποιείται από τα Κέντρα Προώθησης 
Απασχόλησης (ΚΠΑ), μέσω της διαδικασίας εξατομικευμένης προσέγγισης του 
ανέργου. 
   
ΕΕΕιιιδδδιιικκκήήή   πππρρροοοϋϋϋπππόόόθθθεεεσσσηηη      

Για τη συμμετοχή στην κατάρτιση σε εξειδικευμένες δεξιότητες, οι καταρτιζόμενοι 
πρέπει να διαθέτουν βασικές δεξιότητες στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι 
οποίες θα αποδεικνύονται με αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων σε 
χρήση ΤΠΕ.  
Εξαιρούνται οι απόφοιτοι Σχολών ή ΙΕΚ τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης οι 
οποίοι έχουν διδαχθεί Πληροφορική στις αντίστοιχες σχολές ή έχουν συμμετάσχει σε 
σεμινάρια σχετικά με την Πληροφορική. 
   
ΠΠΠιιισσστττοοοππποοοίίίηηησσσηηη   

Η πιστοποίηση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης, οι 
οποίες είναι υποχρεωτικές για κάθε καταρτιζόμενο και πρέπει να υλοποιούνται 
εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του συνόλου της κατάρτισης.  
Κάθε καταρτιζόμενος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μία (1) φορά σε επαναληπτικές 
εξετάσεις πιστοποίησης για κάθε εκπαιδευτική ενότητα. 

ΕΕΕκκκπππαααιιιδδδεεευυυτττιιικκκόόό   εεεπππίίίδδδοοομμμααα   –––   πππαααρρροοοχχχέέέςςς      

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 2 € (μικτό) ανά ώρα κατάρτισης, ενώ οι 
καταρτιζόμενοι που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες 
δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 5 € (μικτό) ανά ώρα κατάρτισης.  

■ Απόκτηση πιστοποιητικού εξειδικευμένων γνώσεων χρήσης ΤΠΕ 

ΠΠΠρρροοοϋϋϋππποοολλλοοογγγιιισσσμμμόόόςςς   έέέρρργγγοοουυυ: 12.500.000 €       
   


