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1. Εισαγωγή 
 

Το  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της 

Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους επιστήμονες πολυτεχνικών και 

τεχνολογικών ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση του brain drain, στις περιοχές παρέμβασης των 

Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητ. Εν. Θεσ/κης» με κωδικό MIS 5030505. 

Στο πλαίσιο της Πράξης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις: 

1. Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με περιεχόμενο τη διερεύνηση αναγκών, τον 

προσωπικό και επαγγελματικό απολογισμό, την υποστήριξη προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, 

προκειμένου οι ωφελούμενο να βοηθηθούν στην ανάπτυξη και επεξεργασία ατομικού σχεδίου δράσης.  

2. Προγράμματα κατάρτισης σε οριζόντιες δεξιότητες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, καθώς και σε 

εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα.  

3. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 

17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ σε εξειδικευμένα ή οριζόντια αντικείμενα, ανάλογα με το περιεχόμενο των 

προγραμμάτων κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες.  

4. Εξειδικευμένη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας. Η συμβουλευτική αυτή παρέχεται μέσω ατομικών 

συνεδριών, στόχο των οποίων αποτελεί η υποστήριξη των ωφελουμένων ώστε να μπορούν να εκπονούν 

τα δικά τους επιχειρησιακά σχέδια. 

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό 

των πέντε ευρώ (5 €/ώρα), συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών (6,45%) και λοιπών 

κρατήσεων, βάσει των όρων που αναφέρονται στην Ενότητα 4 της παρούσας. 

Ως περιοχή εφαρμογής ορίζεται η περιοχή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

Θεσσαλονίκης (όπως εγκρίθηκε με την υπ.αρ. 3386/26-6-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας) που περιλαμβάνει: 

• το σύνολο της έκτασης των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, 

Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά 

• τη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη 

• τη ΔΚ Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα. 

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 στη Δράση. 
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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(2014) 10167 final/18-12-2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 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. 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. 

4. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΥΑ 32677/ΕΥΘΥ 332/23.03.2015 (ΦΕΚ 716/Β/24.04.2015) με την 

οποία συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 
 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

5. 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, 

6. Την με αριθ. πρωτ. 1569/29-03-2018 Πρόσκληση, με κωδικό 114.8iii, για την υποβολή προτάσεων στο 

Ε.Π «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας 08 «Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής 

απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» 

7. Την με αριθμ. πρωτ. 5678 της 17ης Οκτωβρίου 2018 Απόφαση Ένταξης της πράξης με 

τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους επιστήμονες πολυτεχνικών και 

τεχνολογικών ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση του brain drain, στις περιοχές παρέμβασης των 

Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητ. Εν. Θεσ/κης» 

8. Την με αριθ. Α4/Σ9./18απόφαση της Δ.Ε. του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής 

Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με 

αρ. πρωτ. 1569 /29-03- 2018 (Κωδικός: 114. 8iii) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρική 

Μακεδονία», για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ08 

«Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των 

εργαζομένων» καθώς και για τη διαχείριση και υλοποίησή της. 



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ�ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ�ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» (ΚΩ∆. MIS 5030505) 

 

 

5 

 

9. 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, 

10. 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, 

11. 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. 

12. Τον Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/10.04.1997) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει και 

13. Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ 

679/2016. 
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3. Συνοπτική Περιγραφή Δράσης 

3.1. Αντικείμενο Δράσης 

Η Δράση αφορά σε υπηρεσίες προετοιμασία 100 νέων ανέργων επιστημόνων, αποφοίτων 

πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών  για την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με 

την δημιουργία ισχυρών προϋποθέσεων για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με τη 

δημιουργία μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων ή αυτοαπασχόλησης, στις περιοχές παρέμβασης της 

Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης και   συγκεκριμένα: 

1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού . Το σύνολο της εξατομικευμένης 

συμβουλευτικής υποστήριξης ανέρχεται σε 5 ώρες ανά ωφελούμενο. 

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2: Επαγγελματική Κατάρτιση & Πιστοποίηση Οριζοντίων & Εξειδικευμένων Δεξιοτήτων, 

που αφορά σε: 

• Υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, για τη συμπλήρωση και την ενίσχυση 

των γνώσεων, οριζοντίων, και άλλων ειδικών δεξιοτήτων σε τομείς που συνδράμουν στην 

επαγγελματική ένταξη των ωφελούμενων. Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης θα έχουν διάρκεια 200 ωρών, κατά μέσο όρο το καθένα (θεωρία & πρακτική άσκηση με 

τη μορφή των «μελετών περιπτώσεων» - case studies) και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους 

φορείς κατάρτισης. 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. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3: Εξειδικευμένη Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας, για το σύνολο των ωφελούμενων, 

μέσω είκοσι δύο (22) ατομικών συνεδριών για τον κάθε ωφελούμενο, σε θέματα που άπτονται της 

ενίσχυσης των επιχειρηματικών τους ικανοτήτων. 

 

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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………………………………….. 

 

είτε σε έντυπη μορφή, στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, 54643, 1
ος

 όροφος 

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής, εφόσον επιλεγεί βάσει συγκεκριμένων 

κριτηρίων με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, εγγράφεται στο Μητρώο Ωφελούμενων. 

 

3.3. Περιεχόμενο Ενεργειών της Δράσης 

3.3.1. Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ενέργεια 1) 

 

Αφορά στην παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής  Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 5 ωρών ανά 

ωφελούμενο, με περιεχόμενο την Διερεύνηση αναγκών, τον προσωπικό και επαγγελματικό 

απολογισμό, την υποστήριξη προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, την ανάπτυξη και 

επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης 

επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής καθοδήγησης &  mentoring.  

Επιδίωξη της ενέργειας είναι: 

� Η ανίχνευση και επίλυση των επαγγελματικών, κοινωνικών, οικονομικών, οικογενειακών 

κλπ. παραγόντων του περιβάλλοντος των 100 ωφελούμενων, η κινητοποίηση και η 

συνειδητή αυτοδιάθεση και αξιοποίηση του δυναμικού του κάθε ατόμου για την υλοποίηση 

των ενδιαφερόντων του, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενες υποκειμενικές 

δυσκολίες που το οδηγούν στον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.  

� Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Στόχος αυτού του σταδίου είναι η 

ενεργοποίηση του ίδιου του συμβουλευόμενου, ώστε να αναπτύξει, ή να αναβαθμίσει 

τις υφιστάμενες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για 

την (επαν) ένταξη του στην οικονομική ζωή. 

� Ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης 

 

Σε κάθε ωφελούμενο/η του έργου, θα παρασχεθούν εξατομικευμένες συμβουλευτικές 

υποστηρικτικές υπηρεσίες, μέσω πέντε (5) ατομικών συνεδριών. 

Η παροχή των εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, μέσω των συνεδριών, περιλαμβάνει 

συνοπτικά τα εξής: 
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• 1
η
 Συνεδρία: Υποδοχή – καταγραφή ωφελούμενων και διερεύνηση αναγκών ‐ 

σκοπιμότητα ενέργειας. Το αρχικό αυτό στάδιο της συμβουλευτικής διαδικασίας έχει ως 

στόχο την αρχική υποδοχή και καταγραφή των αναλυτικών προσωπικών και 

επαγγελματικών στοιχείων των επιλεχθέντων ωφελούμενων, την αναλυτική διερεύνηση 

και καταγραφή των επαγγελματικών δεξιοτήτων και προτιμήσεων τους, και τη διάγνωση 

των εξατομικευμένων αναγκών του κάθε ωφελούμενου/ης, ώστε η συνέχεια της 

συμβουλευτικής διαδικασίας να προσαρμοστεί και να ανταποκρίνεται σ’ αυτές. 

• 2
η
 Συνεδρία: Προσωπικός και επαγγελματικός απολογισμός. Με το συγκεκριμένο στάδιο 

επιδιώκεται η ανίχνευση και επίλυση των επαγγελματικών, κοινωνικών, οικονομικών, 

οικογενειακών κλπ. παραγόντων που περιβάλλουν τον ωφελούμενο/η, ενθαρρύνεται η 

συνειδητοποίηση, η κινητοποίηση και η συνειδητή αυτοδιάθεση και αξιοποίηση του 

δυναμικού του κάθε ατόμου για την υλοποίηση των ενδιαφερόντων του, με στόχο να 

αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενες υποκειμενικές δυσκολίες που το οδηγούν στον 

αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. 

• 3
η
 Συνεδρία: Διαδικασία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Στόχος αυτού του σταδίου 

είναι η ενεργοποίηση του ίδιου του ωφελούμενου/συμβουλευόμενου, ώστε να αναπτύξει, ή 

να αναβαθμίσει τις υφιστάμενες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες που είναι 

απαραίτητες για την (επαν-) ένταξή του στην οικονομική ζωή. Ειδικότερα, το 

συγκεκριμένο στάδιο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής στοχεύει στα εξής: 

- Καλλιέργεια και ανάπτυξη υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων. 

Διερεύνηση των ικανοτήτων, των κλίσεων και των ενδιαφερόντων ώστε κάθε άτομο να 

έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει αντικειμενική ρεαλιστική θεώρηση του εαυτού του 

σε σχέση με τον επαγγελματικό χώρο. 

- Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η αγορά εργασίας και των απαιτήσεων 

της. 

- Αυτογνωσία και γνώση του εργασιακού χώρου, η οποία προετοιμάζει κάθε άτομο για την 

ένταξή του και την παραμονή του σε αυτόν. 

- Προετοιμασία ώστε ο ωφελούμενος να μπορεί να ενταχθεί σε επόμενες ενέργειες του 

έργου με απώτερο στόχο την ένταξή του στην αγορά εργασίας. 

- Επαναπροσανατολισμό και συμβουλευτική σταδιοδρομίας στα άτομα που έχουν ήδη 

κάνει μία πρώτη επαγγελματική επιλογή. 

• 4
η
 Συνεδρία: Ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης. Το στάδιο αυτό 
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αποσκοπεί στο να βοηθηθεί ο συμβουλευόμενος να διαμορφώσει νέες προοπτικές για την 

επαγγελματική του σταδιοδρομία. Στο πλαίσιο αυτό - και ως συνέχεια των προηγούμενων 

σταδίων - το εν λόγω στάδιο περιλαμβάνει την εκπόνηση του ατομικού επαγγελματικού 

σχεδίου δράσης. Το σχέδιο αυτό προσδιορίζει τα απαιτούμενα «βήματα» που θα 

οδηγήσουν τους συμβουλευόμενους στην επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει. 

• 5
η
  Συνεδρία: Παρακολούθηση – υποστήριξη των ωφελούμενων / Συμβουλευτική 

Καθοδήγηση.Η υλοποίηση των πέντε (5) συνεδριών θα γίνει ως εξής: 

- οι δύο (2) πρώτες συνεδρίες (1η και 2η) θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη του 

προγράμματος κατάρτισης (ex ante), 

- οι δύο (2) επόμενες συνεδρίες (3η και 4η) θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος κατάρτισης (on going) και, 

- η τελευταία συνεδρία (5η) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος 

κατάρτισης και πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης (ex post). 

Ο κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς όλες τις φάσες της 

εξατομικευμένης συμβουλευτικής. 

Ως ημερομηνία ένταξης των ωφελούμενων στη Δράση θεωρείται η 1
η
 συνεδρία 

συμβουλευτικής. 

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 

 

Ι. Η ενέργεια αφορά την κατάρτιση και πιστοποίηση 100 ωφελούμενων.  

Στους πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται τα προγράμματα κατάρτισης, οι ώρες και ο 

αριθμός των ωφελούμενων που θα καταρτιστεί. Με βάση αυτή την κατανομή θα παρασχεθούν 

και οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης. 

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας κατάρτισης και πιστοποίησης θα υλοποιηθούν τρία προγράμματα 

κατάρτισης των 25 ατόμων στο αντικείμενο, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» και ένα πρόγραμμα των 25 ατόμων στο αντικείμενο, 

«ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ». 

Αναλυτικότερα: 

  

Ι. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» 
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Η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης επιτρέπει, αφενός να οδηγηθούν οι 

ωφελούμενοι σε εξετάσεις επιλέγοντας ένα εξειδικευμένο σχήμα πιστοποίησης και αφετέρου 

να πάρουν γνώσεις επιχειρηματικότητας, οι οποίες σε συνδυασμό με το περιεχόμενο της 

Συμβουλευτικής, να τους εξοπλίσουν ώστε να μπορέσουν δυνητικά να αναπτύξουν 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης έχει ως εξής: 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΩΡΕΣ 

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΙΔΡΥΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  40 

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ 10 

3 ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 30 

4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  60 

5 PROJECT MANAGEMENT  20 

6 KAINOTOMIA KAI ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ  10 

7 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  5 

8 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ,  3 

9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  2 

10 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - Case studies  20 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 200 

 

Οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ τριών σχημάτων και να 

πιστοποιηθούν σε ένα από αυτά, συγκεκριμένα στην χρήση συστημάτων GIS, στο MS PROJECT η 

σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μελετών και διαχείρισης τεχνικών έργων. Την Πιστοποίηση θα 

διενεργήσουν Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων (Φ.Π.Π), οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι 

σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν 

πιστοποιητικά για τη συγκεκριμένη ειδικότητα. 

 

ΙΙ. ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης επιτρέπει, αφενός να οδηγηθούν οι 

ωφελούμενοι σε εξετάσεις σε ένα εξειδικευμένο σχήμα πιστοποίησης και αφετέρου να πάρουν 

γνώσεις επιχειρηματικότητας, οι οποίες σε συνδυασμό με το περιεχόμενο της Συμβουλευτικής, 

να τους εξοπλίσουν ώστε να μπορέσουν δυνητικά να αναπτύξουν επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης έχει ως εξής: 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΩΡΕΣ 

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΙΔΡΥΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  40 

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 10 

3 ISO 14001:2015 – ΔΟΜΗ ΣΔΠ – ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 10 



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ�ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ�ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» (ΚΩ∆. MIS 5030505) 

 

 

11 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΩΡΕΣ 

4 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
15 

5 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  20 

6 ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  30 

7 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  5 

8 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
10 

9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ 20 

10 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  5 

11 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ,  3 

12 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  2 

13 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - Case studies  30 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 200 

Οι ωφελούμενοι θα πιστοποιηθούν ως επιθεωρητές ISO 14001:2015. Την Πιστοποίηση θα 

διενεργήσουν Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων (Φ.Π.Π), οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι 

σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν 

πιστοποιητικά για τη συγκεκριμένη ειδικότητα. 
 

3.3.2.2. Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ωφελουμένων 
 

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 
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διεξαγωγής των εξετάσεων, στις οποίες συμμετείχε (μία ή δύο φορές). 
 

 

3.3.3. Εξειδικευμένη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας των ωφελούμενων (Ενέργεια 3) 

 

1. Αντικείμενο της Ενέργειας 3 του Έργου, είναι η Εξειδικευμένη Συμβουλευτική 

Επιχειρηματικότητας. Η συμβουλευτική αυτή παρέχεται µέσω ατομικών συνεδριών, στόχο των 

οποίων αποτελεί η υποστήριξη των ωφελούμενων ώστε να μπορούν να εκπονούν τα δικά τους 

επιχειρησιακά σχέδια. 

 

Επαγγελματική συμβουλευτική της οποίας η διάρκεια να διαφοροποιείται αναλόγως µε I. τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελούμενων, II. τις επαγγελματικές 

απαιτήσεις των ειδικοτήτων και των παραγωγικών τομέων που άπτονται της επιχειρηματικής 

στόχευσης / ενδιαφέροντος, III. τον βαθμό καινοτομίας της επιχειρηματικής ιδέας. 

Οι υπηρεσίες της συμβουλευτικής να παρέχονται πριν την έναρξη (pre-start) όποιας 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες coaching που να παρέχονται πριν την έναρξη της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας (pre-start) έχουν στόχο να καταστήσουν τους λήπτες των σχετικών υπηρεσιών 

ικανούς να αποσαφηνίσουν και να αξιολογήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες. 

Οι   εξειδικευμένες   υπηρεσίες    pre-start    coaching   συνδέονται   µε   την Εξειδικευμένη    

συμβουλευτική επιχειρηματικότητας του  Σχεδίου. 

Στο Πίνακα  που ακολουθεί παρουσιάζεται ενδεικτικά το περιεχόμενο των 22 συνεδριών προς 

τους ωφελούμενους. 

Α

/

Α 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

1 1η 

Παρουσίαση της αποτύπωσης και αξιολόγησης  της υφιστάμενης κατάστασης στην 

περιοχή της ΟΧΕ ΣΒΑΑ   

Παρουσίαση της καταγραφής του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και αξιολόγηση 

των αναγκών - τάσεων και προοπτικών που διαμορφώνονται  

Ανάλυση των ανωτέρω παραμέτρων σε σχέση με τις προοπτικές ανάπτυξης του 

τομέα των εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών.  

2 2η 
Παρουσίαση παραμέτρων επιλογής επιχειρηματικής δραστηριότητας ωφελουμένου 

και οριστικοποίηση αντικειμένου αυτής 

3 3η 
Αντικείμενο εκμετάλλευσης (επιχείρησης) ή αυτοαπασχόλησης. Περιγραφή 

υπηρεσιών στον τομέα των εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών. 
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Α

/

Α 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

4 4η – 6η 

Ανάλυση συγκεκριμένης αγοράς Τρέχουσα κατάσταση. Δυναμική αγοράς & εμπόδια 

εισόδου. Εξωτερικό περιβάλλον. Το Μάκρο – περιβάλλον PEST analysis, οικονομική 

και τεχνολογική διάσταση. Το Μίκρο – περιβάλλον,  ανταγωνισμός, προμηθευτές, 

αγοραστές. 

5 7η 
Επιλογή στρατηγικής, SWOT analysis, κίνδυνοι, στόχοι στρατηγικής, άξονες 

υλοποίησης του σχεδίου  

6 8η Διάρθρωση, διοίκηση, περιγραφή θέσεων εργασίας. Οργανόγραμμα 

7 9η Υπηρεσίες. Κόστος παραγωγής.  

8 10η Προβλέψεις πωλήσεων 

9 
11η – 

16η 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Παραδοχές & υποθέσεις εργασίας. Πάγια. Στοιχεία λειτουργικού κόστους. Κόστος 

διάθεσης. Κόστος διοικητικής λειτουργίας. Ανάλυση νεκρού σημείου. Ταμειακές 

ροές. Προβλέψεις αποτελεσμάτων χρήσης. Στοιχεία προβλεπομένων ισολογισμών.  

Αριθμοδείκτες. 

1

0 
17η Κριτήρια και επιλογή νομικής μορφής 

1

1 
18η Έλεγχος ποιότητας 

1

2 

19η – 

20η 
Κατάρτιση marketing plan 

1

3 
21η Χρηματοδοτικά εργαλεία και πηγές χρηματοδότησης 

1

4 
22η  Κριτήρια και επιλογή τόπου εγκατάστασης 
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4. Αξία εκπαιδευτικού επιδόματος 

Τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει τη Θεωρητική 

Κατάρτιση, την Πρακτική Άσκηση, τις συνεδρίες Συμβουλευτικής των ενεργειών 1 και 3 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 (6,45%) 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, 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, όλων των περιοχών παρέμβασης. Ως περιοχή 

εφαρμογής ορίζεται η περιοχή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

Θεσσαλονίκης (όπως εγκρίθηκε με την υπ.αρ. 3386/26-6-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας) που περιλαμβάνει: 

• το σύνολο της έκτασης των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, 

Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά 

• τη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη 

• τη ΔΚ Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα. 

ii. Να είναι νέοι επιστήμονες, απόφοιτοι Πολυτεχνείων και  Πολυτεχνικών Σχολών  και Σχολών 

Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ 

iii. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα 

iv. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης 
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παρέμβασης, και, 

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

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. 

 

5.1 Κριτήρια Αποκλεισμού 
Ως κριτήρια αποκλεισμού περιγράφονται τα κριτήρια που ο υποψήφιος ωφελούμενος πρέπει να 

πληροί και να είναι σε θέση να αποδείξει, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά που ζητούνται. Για 

να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης 

– μοριοδότησης πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια αποκλεισμού. 

 

 

 

 

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: 
 

 

Σημαντικά σημεία, σε προσοχή των υποψηφίου ωφελούμενων: 

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε 

ισχύ κατά την έναρξη του Προγράμματος. 

� ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ  

� ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ,  

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Η ΣΧΟΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΤΩΝ ΤΕΙ  

� ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, 

Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά, Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου 

Πυλαίας – Χορτιάτη και ΔΚ Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα). 
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• Στο εκπαιδευτικό επίπεδο- Βαθμό πτυχίου 

• Στις Μεταπτυχιακές σπουδές, 

• Στις ξένες γλώσσες, 

• στην κατοχή ή όχι επαγγελματικών πιστοποιήσεων από εθνικούς ή διεθνείς φορείς, 

στην εξειδίκευση από τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

• στο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα και, 

• ηλικία του ωφελούμενου. 

 
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. 

 

A/A Κριτήριο Επιλογής Βαθμολογία (μόρια) 

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
1
  

  

Διπλωματούχος Πολυτεχνικής Σχολής ή Πτυχιούχος Μηχανικός 

Τεχνολογικού Ιδρύματος με βαθμό διπλώματος/ πτυχίου  6,01–7,5 

Πέντε (5) 

Διπλωματούχος Πολυτεχνικής Σχολής ή Πτυχιούχος Μηχανικός 

Τεχνολογικού Ιδρύματος με βαθμό διπλώματος/ πτυχίου  7,51 και άνω 

Δεκαπέντε (15) 

2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  

Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών  Δέκα (10) 

Κάτοχος Διδακτορικού τίτλου Δεκαπέντε (15) 

3 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ  

Κάτοχος Πτυχίου Ξένων Γλωσσών με πολύ καλή γνώση Πέντε (5 

Κάτοχος Πτυχίου Ξένων Γλωσσών με άριστη γνώση Δέκα (10) 

4 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ  

Μη Κάτοχος Πιστοποίησης- Μη συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης Μηδέν (0) 

Κάτοχος Πιστοποίησης- Κάτοχος βεβαίωσης από συμμετοχή σε πρόγραμμα 

κατάρτισης 

Δέκα (10) 

5 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
2
  

Ατομικό από €0 έως €5.00,00 ή οικογενειακό από €0 έως €10.000,00 Είκοσι (20) 

Ατομικό από €3.500,01 έως €12.000,00 ή οικογενειακό από €7.000,01 έως 

€26.000,00 

Δέκα (10) 

  

6 ΗΛΙΚΙΑ  

Έως 30 ετών  Τριάντα (30) 

30- 40 ετών Δέκα Πέντε (15) 

40   40 ετών και άνω Πέ  Πέντε (5) 

 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Μόρια) Εκατό  (100) 
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Η μέγιστη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 100 μόρια. 
 

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

νωρίτερα αίτηση. 

 

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 το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Σε αυτό καταγράφονται όλοι οι 

αιτούντες του Προγράμματος, 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. 

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 …………………………….. . Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει την αίτηση 

του από την Πέμπτη, 27/06/2019 έως την Παρασκευή, 26/07/2019 και ώρα 24:00.  

Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε έντυπη μορφή, στα γραφεία του 

ΤΕΕ/ΤΚΜ, Μεγάλου Αλεξάνδρου 49 από την Πέμπτη, 27/06/2019  έως την Παρασκευή, 

26/07/2019 και ώρα 14:00  

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

θα πρέπει να υποβάλουν στο ΤΕΕ/ΤΚΜ, Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, Τ.Κ. 54643 Θεσσαλονίκη, 

φάκελο με τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω, ώστε να πιστοποιήσουν τα 
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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 Δευτέρα, 

29/07/2019 έως και την Παρασκευή, 02/08/2019 και ώρα 18:00. Η μη εμπρόθεσμη 

υποβολή των δικαιολογητικών, καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη. 

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

παρακάτω σειρά, είναι: 

1. Εκτυπωμένη Αίτηση Συμμετοχής, όπως παράγεται από το σύστημα 

ηλεκτρονικών αιτήσεων. 

2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού 

Ταυτοπροσωπίας. 
 

3. Αντίγραφο των αντιστοίχων τίτλων σπουδών (Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ η ΤΕΙ 

Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών). 

 

4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από τον Δήμο 

 

5. Αντίγραφο των αντιστοίχων τίτλων σπουδών ξένων γλωσσών  
 

6. Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 

2017. 
 

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  2017. 

Επισημαίνεται  ότι  αιτούντες  που δεν  ήταν  υπόχρεοι  υποβολής  φορολογικής  δήλωσης 

και  δεν ήταν  προστατευόμενα μέλη  το  2017   θα  πρέπει   να  καταθέσουν   αντίγραφο του   

Οικογενειακού Εκκαθαριστικού  της  Εφορίας  και σχετική  βεβαίωση   από την 
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αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία  να αναφέρεται  ότι  δεν υποχρεούταν  να  υποβάλλουν   

φορολογική  δήλωση  για   το  2017. 

 

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

ηλεκτρονική του αίτηση. 

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 Παρασκευής, 

26/07/2019. 

9. Ατομικό σχέδιο δράσης (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ), με ημερομηνία σύνταξης 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων 

(δηλαδή έως την Παρασκευή,  26/07/2019). 

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, 26/07/2019. 

Στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής της 

εξατομικευμένης παρέμβασης, ο ωφελούμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη 

Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στο ΤΕΕ/ΤΚΜ) στην οποία θα δηλώνεται ότι 
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έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων (δηλαδή έως την  Παρασκευή, 

26/07/2019). 

10. Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στο ΤΕΕ/ΤΚΜ) 
 

i. ότι συμμετέχει μόνο σε μία δράση από τις προκηρυσσόμενες  Δράσεις 

Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής του ΕΠ Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

ii. ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
 

11. Πιστοποιήσεις από Εθνικούς η Διεθνείς φορείς. 

12. Βεβαιώσεις παρακολούθησης εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
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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 τον ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο οποίος εκδίδει 

σχετική απόφαση, εντός δέκα (10) ημερών, με την οποία επικυρώνεται ο οριστικός Πίνακας των 

ωφελούμενων. 

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 του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

Βήμα 2ο: Επεξεργασία – Ταξινόμηση Αιτήσεων. 

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, κατά φθίνουσα σειρά των επιτυχόντων, των 

 Σηµείωση: 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αριθµηµένα (1 - 12) µε 

βάση την προαναφερόµενη σειρά. 

Δικαιολογητικά για την Πράξη 
 

«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» 

Ονοµατεπώνυµο 
 

Κωδικό Αριθµό Υποβολής Αίτησης Συµµετοχής (ΚΑΥΑΣ) 
 

Περιφερειακή Ενότητα Επιλογής (όπως δηλώθηκε στην αίτηση). 
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επιλαχόντων και των απορριφθέντων υποψήφιων ωφελούμενων, με τη συνολική 

βαθμολογία που θα προκύψει για τον καθένα. 

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 

Βήμα 5ο: Συγκρότηση Τμημάτων. 

 

 

Πρωταρχικό κριτήριο στη διαμόρφωση των τμημάτων αποτελεί η κατανομή των ωφελούμενων, 

σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

Θα ληφθούν υπόψη: 

1. Τα αντικείμενα κατάρτισης, όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τους ωφελούμενους στην αίτησή 
τους, 
με σειρά προτεραιότητας,  και, 

2. Τα αποτελέσματα των συνεδριών συμβουλευτικής. 

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 στον ΤΕΕ/ΤΚΜ και τίθενται 

αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί από το ΤΕΕ/ΤΚΜ με σχετική 

απόφαση της Διοικούσας 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  δέκα  (10) 

ημερών από την άσκησή τους, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων. 
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8. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ωφελούμενων 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων αρχίζει την Πέμπτη,  27/06/2019 

και λήγει την Παρασκευή, 26/07/2019 και ώρα 24:00. Η προθεσμία υποβολής των εντύπων αιτήσεων 

στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη) αρχίζει την  Πέμπτη,  27/06/2019 

και λήγει την Παρασκευή, 26/07/2019 και ώρα 14:00 Η προθεσμία παραλαβής από το ΤΕΕ/ΤΚΜ των 

δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση αρχίζει την Δευτέρα, 

29/07/2019  και λήγει την Παρασκευή, 02/08/2019, και ώρα 14:00. 
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Παράρτημα 1. 

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 2017. 

 

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 2. 

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: 

 

 

 

 

 


