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1. Προςδιοριςμόσ φυςικού αντικειμένου υποέργου 2 «Ενέργεια Β1: Συνεχιζόμενη 
Επαγγελματική Κατάρτιςη» 

1.1 Γενικά ςτοιχεία του έργου 

Με τη με αρ. Απόφαςη 2015/43/EE τησ 17ησ Δεκεμβρύου 2014 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου 
και του υμβουλύου εγκρύθηκε η κινητοπούηςη του Ευρωπαώκού Σαμεύου Προςαρμογόσ ςτην 
Παγκοςμιοπούηςη περιόδου 2014-2020 για την υλοπούηςη δεςμών ενεργειών εξατομικευμϋνων 
υπηρεςιών που αφορούν, μεταξύ ϊλλων, ςε απολύςεισ 557 ατόμων από την Εταιρεύα ούπερ 
Μϊρκετ Λϊριςα και 543 Νϋων εκτόσ απαςχόληςησ, εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ, εφεξόσ NEETs 
(Not in Employment, Education or Training), ςτισ περιφϋρειεσ επιπϋδου NUTS 2 τησ Κεντρικόσ 
Μακεδονύασ (Κεντρικό Μακεδονύα (EL12) και τησ Θεςςαλύασ (Θεςςαλύα) (EL14) (ΚΨΔ. ΕΡΓΟΤ: 
EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa). Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ του ωσ ϊνω Έργου 
ανϋρχεται ςε 10.780.000 € και καλύπτεται κατϊ 60% από τη χρηματοδοτικό ςυνειςφορϊ του 
Ευρωπαώκού Σαμεύου Προςαρμογόσ ςτην Παγκοςμιοπούηςη περιόδου 2014-2020 και κατϊ 40% 
από πόρουσ του Προγρϊμματοσ Δημοςύων Τλοπούηςη Ενεργειών ςτο πλαύςιο του Έργου με 
κωδικό «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa», όπωσ ςυγχρηματοδοτεύται από το 
Ευρωπαώκό Σαμεύο Προςαρμογόσ ςτην Παγκοςμιοπούηςη και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοςύων 
Επενδύςεων 3/14 Επενδύςεων του Τπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και 
Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ και ειδικότερα από τη ΑΕ 034/2. Ο Π/Τ των ενεργειών που θα 
υλοποιόςει το ΕΙΑΕΔ με τουσ ςυμμετϋχοντεσ φορεύσ ςτο πλαύςιο του ϋργου ανϋρχεται ςε 
6.720.000,00 €. ημειώνεται ότι η χρονικό διϊρκεια του φυςικού αντικειμϋνου του Έργου εύναι 
ϋωσ την 31η Δεκεμβρύου 2017 για τουσ NEETs (ςύμφωνα με τον κανονιςμό Εκ 1309/2013) και η 
26η Υεβρουαρύου 2018 για τα απολυμϋνα ϊτομα. Οι δϋςμεσ ενεργειών που αφορούν την παροχό 
των εξατομικευμϋνων υπηρεςιών προσ τουσ ωφελούμενουσ του εγκεκριμϋνου Έργου ςτισ 
Περιφϋρειεσ τησ Θεςςαλύασ (Περιφερειακϋσ ενότητεσ Λϊριςασ, Σρικϊλων, Καρδύτςασ, Μαγνηςύασ 
& πορϊδων) και τησ Κεντρικόσ Μακεδονύασ (Περιφερειακό ενότητα Πιερύασ), εύναι οι 
ακόλουθεσ: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β: ΚΑΣΑΡΣΙΗ η οπούα ςυνύςταται ςε:  
- Ενϋργεια Β1: «Επαγγελματικό Κατϊρτιςη»  
- Ενϋργεια Β2: «Εξειδικευμϋνη Κατϊρτιςη / επιμόρφωςη» 
 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ: ΠΡΟΨΘΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δ: ΕΠΙΔΟΣΗΗ 
ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 
 

1.2 Γενικά ςτοιχεία τησ ενέργειασ Β1 : «Επαγγελματική Κατάρτιςη» 
Σκοπόσ τησ Ενέργειασ Β1 : «Επαγγελματικό Κατϊρτιςη»  εύναι η υποςτόριξη τησ πορεύασ 
ειςόδου των ςυμμετεχόντων ωφελούμενων ςτην αγορϊ εργαςύασ μϋςω τησ παροχόσ των 
απαιτούμενων γνώςεων και δεξιοτότων όπωσ αυτϋσ ϋχουν αποτυπωθεύ (α) ςτισ διατυπωμϋνεσ 
μϋςω του εθνικού ςυςτόματοσ διϊγνωςησ αναγκών απαιτούμενεσ δεξιότητεσ (β) ςτο Ατομικό 
Επαγγελματικό χϋδιο Δρϊςησ του κϊθε ωφελούμενου το οπούο διαμορφώνεται ςτο πλαύςιο τησ 
Ενϋργειασ Α: Επαγγελματικό υμβουλευτικό και (γ) ςτην εξειδικευμϋνη διερεύνηςη αναγκών 
δεξιοτότων και επαγγελμϊτων του ΕΙΑΕΔ για την Περιφϋρεια Θεςςαλύασ  και Κ. Μακεδονύασ.  
Αντικείμενο τησ Ενέργειασ αποτελεύ η παροχό ςτουσ ωφελούμενουσ υπηρεςιών 
ςυνεχιζόμενησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ ςε ςυνϋργεια και ςυμπληρωματικότητα με την 
παρακολούθηςη και υποςτόριξη του ωφελούμενου  από τουσ ςυμβούλουσ των Υορϋων του 
ϋργου, οι οπούοι θα παρακολουθούν και θα υποςτηρύζουν τουσ ωφελούμενουσ ςτο πλαύςιο τησ 
Ενϋργειασ Α: Επαγγελματικό υμβουλευτικό και του ςταδύου Α5: Παρακολούθηςη / υποςτόριξη 
των ωφελουμϋνων. Η ενϋργεια θα υλοποιηθεύ από 1/11/2017 ωσ και 26/2/2018. 
Περιεχόμενο τησ Ενέργειασ: H ςυνολικό διϊρκεια του κϊθε προγρϊμματοσ που θα υλοποιηθεύ 
θα εύναι τριακόςιεσ (300) ώρεσ, εκ των οπούων οι 90 ώρεσ αφορούν ςτην απόκτηςη ό 
επικαιροπούηςη ςύγχρονων ψηφιακών δεξιοτότων, οι 100 ώρεσ αφορούν ςε οριζόντιεσ και 
διαπροςωπικϋσ δεξιότητεσ και οι 110 ώρεσ αφορούν ςε εξειδικευμϋνεσ επαγγελματικϋσ   
δεξιότητεσ. 
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1.3 Θεματικά αντικείμενα κατάρτιςησ 
Σα προγρϊμματα εύναι ενιαύα και θα αναπτυχθούν ςε αρθρωτό βϊςη, ϋτςι ώςτε αφενόσ να 
παρϋχουν ϋνα κοινό, οριζόντιο ςύνολο αναγκαύων γνώςεων και δεξιοτότων και αφετϋρου να 
διαθϋτουν ευελιξύα προςαρμογόσ ςτισ διαφορετικϋσ ανϊγκεσ και επιλογϋσ των καταρτιζόμενων 
αναφορικϊ με τισ επιλεγεύςεσ εξειδικευμϋνεσ επαγγελματικϋσ δεξιότητεσ. 
ε αυτόν την κατεύθυνςη, το πρόγραμμα κατϊρτιςησ περιϋχει 3 επιμϋρουσ ενότητεσ (modules) 
οι οπούεσ και θα αναπτυχθούν ςε επύπεδο θεωρητικού και πρακτικού μϋρουσ.  
Βάςει αυτών η παρουςίαςη τησ δομήσ του κάθε προγράμματοσ κατάρτιςησ είναι η 
ακόλουθη: 
 

 Τίτλοσ: Πρόγραμμα κατάρτιςησ EGF/2015/011GR/Supermarket Larissa 300 ώρεσ 

Θεματικη ενότητα  Οριζόντιεσ και διαπροςωπικέσ δεξιότητεσ 100 ώρεσ 

Διδακτικέσ 
ενότητεσ 

Δεξιότητεσ ςυνεργαςύασ / ομαδικόσ εργαςύασ 18 ώρεσ 

Δεξιότητεσ επικοινωνύασ 18 ώρεσ 

Δεξιότητεσ κατανόηςησ και επύλυςησ προβλημϊτων 18 ώρεσ 

Δεξιότητεσ οργϊνωςησ και προγραμματιςμού  18 ώρεσ 

Δεξιότητεσ επιχειρηματικότητασ / Κοινωνικόσ Οικονομύασ 28 ώρεσ 

Θεματικη ενότητα  Ψηφιακέσ δεξιότητεσ 90 ώρεσ 

Διδακτικέσ 
ενότητεσ 

Κειμενογρϊφοσ 24 ώρεσ 

Υύλλα εργαςύασ 18 ώρεσ 

Διαδύκτυο 18 ώρεσ 

Νϋεσ ψηφιακϋσ δεξιότητεσ (social media, ebanking etc) 30 ώρεσ 

Θεματικη ενότητα  Εξειδικευμένεσ επαγγελματικέσ δεξιότητεσ 110 ώρεσ 

Αντικείμενα 
κατάρτιςησ 

1. ερβιτοροσ 
2. Τπαλληλοσ υποδοχησ/εξυπηρετηςησ πελατων ξενοδοχειου 
3. Οροφοκομοσ 
4. Μαγειροι 
5. Επαγγελματιασ καθαριςτησ/ςτρια 
6. Πωλητησ λιανικησ 
7. Προωθηςη πωληςεων λιανικου εμποριου (merchandiser) 
8. Τπαλληλοι γραφειου 
9. Τπευθυνοσ marketing τροφιμων 
10. Τπευθυνοσ διαχειριςησ & εμποριασ νωπων οπωροκηπευτικων 
11. Διαχειριςη & εμπορια βιολογικων προώοντων 
12. Διαχειριςη αποθηκησ 

 

 
 

2. Όροι Υλοποίηςησ Προγραμμάτων Κατάρτιςησ  

 
2.1 Εκπαιδευτικοί όροι 

 Σα προγρϊμματα επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, ςυνολικόσ διϊρκειασ 300 ωρών ϋκαςτο, 
αποτελούνται από θεωρητικό και πρακτικό τμόμα και το θεωρητικό μϋροσ ςυναρτϊται 
ϊμεςα με το εκπαιδευτικό αντικεύμενο αποτελώντασ το 80% του ςυνόλου των ωρών 
του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ. Η μορφό τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ ςυνύςταται ςε 
βιωματικϋσ δραςτηριότητεσ, ανϊλογα με το αντικεύμενο κατϊρτιςησ, εκ των οπούων η 
πιο χαρακτηριςτικό εύναι η μελϋτη περύπτωςησ – case study.  

 Η ςυνολικό διϊρκεια τησ κατϊρτιςησ για κϊθε ημϋρα δεν μπορεύ να ξεπερνϊ τισ οκτώ (8) 
ώρεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των διαλειμμϊτων. 

 Η ημερόςια εκπαύδευςη ολοκληρώνεται το αργότερο μϋχρι την 22η ώρα. 
 Δεν επιτρϋπεται η κατϊρτιςη τισ Κυριακϋσ και τισ επύςημεσ αργύεσ. 
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 Κατϊ την υλοπούηςη προγραμμϊτων κατϊρτιςησ, των οπούων η ημερόςια διϊρκεια 
ξεπερνϊ τισ τρεισ (3) ώρεσ, χορηγούνται εδϋςματα και αναψυκτικϊ ό/καιχυμού ό/και 
καφϋδεσ. 

 Ο αριθμόσ καταρτιζομϋνων κϊθε προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ, κατϊ την ϋναρξη του 
προγρϊμματοσ  δεν πρϋπει: α) να εύναι μικρότεροσ των 5 ατόμων και  β) να υπερβαύνει 
τα 25 ϊτομα, πϊντα ςε ςυνϊρτηςη με τη δυναμικότητα τησ εκϊςτοτε αύθουςασ 
υλοπούηςησ. Εφόςον ϋνα πρόγραμμα κατϊρτιςησ υπερβαύνει τα 25 ϊτομα θα πρϋπει να 
προηγεύται αιτιολόγηςη και ϋγκριςη από το φορϋα υλοπούηςησ. 

 Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτα προγρϊμματα κατϊρτιςησ υποχρεούνται να ςυμμετϊςχουν ςε 
εξϋταςη πιςτοπούηςησ Βαςικών Δεξιοτότων Η/Τ, καθώσ και ςε επανεξϋταςη εφόςον η 
πρώτη εξϋταςη δεν όταν επιτυχόσ. Οι ςχετικϋσ εξετϊςεισ και επανεξετϊςεισ θα 
διενεργηθούν ϋπειτα από την ολοκλόρωςη του μϋρουσ κατϊρτιςησ «Χηφιακϋσ 
Δεξιότητεσ». 

 Οι ωφελούμενοι οι οπούοι επιτυγχϊνουν ςτισ εξετϊςεισ πιςτοπούηςησ αλλϊ λόγω 
απουςιών κατϊ την εξειδικευμϋνη κατϊρτιςη δεν οδηγούνται ςε επιτυχό ολοκλόρωςη 
του προγρϊμματοσ, δικαιούνται τη βεβαύωςη πιςτοπούηςησ. 

 Tα τμόματα δύναται να περιλαμβϊνουν μόνο ϊνεργουσ ωφελούμενουσ, μόνο 
απαςχολούμενουσ ωφελούμενουσ, ό να εύναι μικτϊ. Επύςησ, δύναται να περιλαμβϊνουν 
αμιγώσ Neets, αμιγώσ απολυμϋνουσ του Μ ΛΑΡΙΑ, ό να εύναι μικτϊ. 

 Οι ςυντελεςτϋσ τησ κατϊρτιςησ (ωφελούμενοι, εκπαιδευτϋσ, γραμματεύεσ), 
υποχρεούνται να ςυνεργϊζονται με τα όργανα ελϋγχου και να παρϋχουν τισ απαραύτητεσ 
πληροφορύεσ. 

 Σμόμα τησ κατϊρτιςησ δύναται να υλοποιηθεύ με ειδικό εφαρμογό εξ αποςτϊςεωσ 
αςύγχρονησ ό ςύγχρονησ διαδικτυακόσ εκπαύδευςησ, ςε ειδικϊ αιτιολογημϋνεσ 
περιπτώςεισ, οι οπούεσ θα πρϋπει να κοινοποιούνται ςτον φορϋα υλοπούηςησ. 
Πιο ςυγκεκριμϋνα, για τα προγρϊμματα που βαςύζονται ςε μεικτό μεθοδολογύα (διϊ 
ζώςησ και εξ αποςτϊςεωσ), η εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη υποςτηρύζεται από 
ηλεκτρονικό πλατφόρμα Moodle, παραμετροποιημϋνη με κριτόριο τισ ιδιαιτερότητεσ 
και τισ ανϊγκεσ του ςυγκεκριμϋνου ϋργου. 
Η e-learning διϊςταςη του προγρϊμματοσ παρϋχει τη δυνατότητα ςτουσ 
εκπαιδευόμενουσ να μαθαύνουν επιλϋγοντασ οι ύδιοι τον τόπο, το χρόνο και το ρυθμό τησ 
μελϋτησ. Ενθαρρύνει, εξϊλλου, την επικοινωνύα και την ανατροφοδότηςη ςε κϊθε 
ςτϊδιο τησ εκπαιδευτικόσ διεργαςύασ, εξαςφαλύζοντασ τη δυνατότητα ςτουσ 
εκπαιδευόμενουσ να ςυνειςφϋρουν με παρατηρόςεισ, προβληματιςμούσ και προτϊςεισ 
μϋςω των εξ αποςτϊςεωσ εργαλεύων. Η e-learning διϊςταςη των εκπαιδευτικών 
προγραμμϊτων δεν υλοποιεύται ωσ δευτερεύουςα αλλϊ ωσ ιςότιμη και ιςοβαρόσ ςε 
ςχϋςη με τη διϊ ζώςησ πλευρϊ τουσ.  
Οι εκπαιδευόμενοι δεν περιορύζονται ςτη μελϋτη του αναρτημϋνου εκπαιδευτικού 
υλικού, αλλϊ καθοδηγούνται ςε διαδικαςύεσ αλληλεπύδραςησ με το υλικό, τουσ 
ςυνεκπαιδευμϋνουσ και τουσ εκπαιδευτϋσ τουσ. Αξιοποιούν τα ηλεκτρονικϊ εργαλεύα 
αςύγχρονησ και ςύγχρονησ επικοινωνύασ, ώςτε να απαντούν ςε δραςτηριότητεσ, να 
θϋτουν και να ςχολιϊζουν προβληματιςμούσ, να αναζητούν πληροφορύεσ και να 
αναςύρουν γνώςεισ. Παρϋχονται εναύςματα για αναςτοχαςμό και εμπϋδωςη, 
παρατύθενται πολλαπλϋσ πηγϋσ μϊθηςησ, προτεύνεται το πρότυπο τησ μϊθηςησ μϋςω 
τησ πρϊξησ (απϊντηςη ςε ερωτόματα, εκπόνηςη αςκόςεων για αυτοαξιολόγηςη) και 
παρϋχεται ολοκληρωμϋνη ανατροφοδότηςη ςτισ αςκόςεισ και εργαςύεσ που 
εκπονούνται. Τπό αυτόν την ϋννοια, η e learning διϊςταςη των εκπαιδευτικών 
προγραμμϊτων απαιτεύ και υποςτηρύζεται από: 

 κατϊλληλα διαμορφωμϋνο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό το οπούο αξιοποιεύ το 
μεγαλύτερο εύροσ δυνατοτότων που προςφϋρει η ηλεκτρονικό μϊθηςη και 
παρϊγεται ςτη βϊςη ςυγκεκριμϋνων μοντϋλων, αξιοποιώντασ ποικιλύα πηγών και 
μϋςων και εμπεριϋχοντασ δραςτηριότητεσ που εξαςφαλύζουν τη ςυμμετοχό και την 
αυτοαξιολόγηςη 
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 εξειδικευμϋνουσ ωσ προσ το προφύλ του e-trainer και τισ δυνατότητεσ ηλεκτρονικόσ 
μϊθηςησ εκπαιδευτϋσ ενηλύκων 

 υποςτόριξη (help desk) για την ϋγκαιρη και αποτελεςματικό αντιμετώπιςη κϊθε 
εύδουσ προβλημϊτων διαχεύριςησ τησ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ 

Η Λειτουργύα του ςυςτόματοσ υποςτηρύζεται από τα ακόλουθα:  

o Υϊκελοσ Παρουςύαςη_ϋκδοςη Εκπαιδευόμενων: Σο δημοςιευμϋνο αρχεύο του βύντεο τησ 
παρουςύαςησ για τουσ εκπαιδευόμενουσ. Περιϋχει όλα τα αρχεύα που χρειϊζονται για την 
αναπαραγωγό του ςτον υπολογιςτό.  

o Υϊκελοσ Παρουςύαςη_ϋκδοςη Εκπαιδευτών: Σο δημοςιευμϋνο αρχεύο του βύντεο τησ 
παρουςύαςησ για τουσ εκπαιδευόμενουσ . Περιϋχει όλα τα αρχεύα που χρειϊζονται για 
την αναπαραγωγό του ςτον υπολογιςτό. 

o Αρχεύο Οδηγύεσ Παραγωγόσ Παραδοτϋων Αναφορών: Οδηγύεσ προσ τουσ εκπαιδευτϋσ 
για την παραγωγό των αναφορών ολοκλόρωςησ δραςτηριοτότων και χρόνου 
παραμονόσ ςτο μϊθημα των εκπαιδευόμενων. Οι αναφορϋσ παρϊγονται εύτε ανϊ 
θεματικό αντικεύμενο εύτε ανϊ τμόμα. 
 
 

 
2.2 Εκπαιδευτέσ 

 
ε κϊθε πρόγραμμα κατϊρτιςησ, η ϊντληςη των απαιτούμενων εκπαιδευτών (αντιςτοιχύα 
κωδικού ΣΕΠ με θεματικό ενότητα) πραγματοποιεύται, όπου αυτό προβλϋπεται και εύναι 
εφικτό, από ςχετικό μητρώο που ςυγκροτόθηκε αποκλειςτικϊ για το ϋργο EGF LARISSA (βλϋπε: 
http://www.eiead.gr/publications/docs/EGF_LARISSA_PROSKLHSH_EKPAIDEYTON_4012.pdf). 
Παρεκκλύςεισ από τον παραπϊνω κανόνα επιτρϋπονται μόνο όταν δεν υπϊρχει δυνατότητα 
ϊντληςησ εκπαιδευτών αντύςτοιχου ΣΕΠ από το εν λόγω μητρώο, και για μϋροσ των ωρών 
κατϊρτιςησ που δεν υπερβαύνουν το 40% του προγρϊμματοσ. την περύπτωςη αυτό, παρϋχεται 
η δυνατότητα αξιοπούηςησ μη πιςτοποιημϋνων εκπαιδευτών ενηλύκων, κατόπιν κοινοπούηςησ 
ςτο φορϋα υλοπούηςησ επαρκώσ αιτιολογημϋνου αιτόματοσ από τον ςυμμετϋχοντα φορϋα και 
μόνο εφόςον φϋρουν αντύςτοιχη ειδικότητα.  
ε περύπτωςη όπου η πιςτοπούηςη ενταγμϋνου εκπαιδευτό ςτο εν λόγω μητρώο λόγει (λόγω 
παρόδου χρόνου) εντόσ τησ περιόδου υλοπούηςησ τησ κατϊρτιςησ, απαιτεύται η προςκόμιςη τησ 
ανανϋωςησ τησ πιςτοπούηςησ ό ςε περύπτωςη που αυτό δεν ϋχει ακόμα εκδοθεύ, η προςκόμιςη 
τησ ςχετικόσ αύτηςησ του εκπαιδευτό προσ τον ΕΟΠΠΕΠ, η οπούα θα πρϋπει να ϋχει υποβληθεύ 
πριν τη λόξη τησ πιςτοπούηςησ.  
Επιτρϋπεται η αντικατϊςταςη των εκπαιδευτών κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ του  
προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ. 
Σην επιλογό των εκπαιδευτών, αναλαμβϊνει ομϊδα ςτελεχών (Τπεύθυνοι προγραμμϊτων, Μϋλη 
ομϊδασ κατϊρτιςησ, ςτελϋχη υλοπούηςησ), η οπούα ςυγκροτεύται από τον κϊθε ςυμμετϋχοντα 
φορϋα ξεχωριςτϊ και η οπούα βϊςει τησ διαθεςιμότητασ επιλϋγει τουσ εκπαιδευτϋσ εκϊςτου 
προγρϊμματοσ.  
Σϋλοσ ςημειώνεται ότι μεταξύ του κϊθε φορϋα υλοπούηςησ και εκϊςτου/τησ εκπαιδευτόσ/τριασ 
ςυνϊπτεται ςύμβαςη ςυνεργαςύασ ςτην οπούα θα αναφϋρονται ςαφώσ τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώςεισ των ςυμβαλλομϋνων, ιδύωσ δε οι όροι και το περιεχόμενο του προγρϊμματοσ 
κατϊρτιςησ, όπωσ το αντικεύμενο, οι εκπαιδευτικϋσ ενότητεσ, οι ώρεσ παροχόσ εκπαιδευτικού 
ϋργου, το ποςό τησ αμοιβόσ του εκπαιδευτό, ο τρόποσ καταβολόσ του, κ.α. .  
 

 
2.3 Υποδομέσ κατάρτιςησ 
Η υλοπούηςη των προγραμμϊτων κατϊρτιςησ γύνεται ςε πιςτοποιημϋνεσ αύθουςεσ των 
ςυμμετεχόντων φορϋων και ςε πιςτοποιημϋνεσ αύθουςεσ λοιπών παρόχων που ϋχουν ενταχθεύ 
ςτο ςχετικό μητρώο του ΕΙΕΑΔ, ϋπειτα από πρόςκληςη.  
 

http://www.eiead.gr/publications/docs/EGF_LARISSA_PROSKLHSH_EKPAIDEYTON_4012.pdf
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2.4 Υποχρεώςεισ ωφελουμένων 
Επιτρϋπεται η απουςύα των εκπαιδευόμεων ςε ποςοςτό 10% επύ τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ των 
ωρών του κϊθε προγρϊμματοσ που θα ςυμμετϊςχουν, προκειμϋνου να θεωρηθεύ ωσ επιτυχόσ  η 
ολοκλόρωςη του προγρϊμματοσ.  
Σο επιτρεπόμενο ποςοςτό των απουςιών διαμορφώνεται μϋχρι το 20% επύ τησ ςυνολικόσ 
διϊρκειασ του Προγρϊμματοσ αποκλειςτικϊ εϊν: 

 Ο  ωφελούμενοσ εύναι ϊτομο με αναπηρύα, μετϊ από αιτιολογύα και ςε ςυνεννόηςη με 
τουσ ςυμμετϋχοντεσ φορεύσ, 

 Ο ωφελούμενοσ ϋχει αποδεδειγμϋνη νοςηλεύα ςε δημόςιο νοςοκομεύο κατϊ τη διϊρκεια 
τησ υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ. την περύπτωςη αυτό ο Ψφελούμενοσ υποχρεούται 
να προςκομύςει ςχετικό βεβαύωςη από το νοςοκομεύο ςτο οπούο νοςηλεύθηκε,  

 Η ωφελούμενη διανύει περύοδο εγκυμοςύνησ ό λοχεύασ, κατϊ τη διϊρκεια τησ 
υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ. την περύπτωςη αυτό η ωφελούμενη υποχρεούται να 
προςκομύςει ϊμεςα ςχετικό βεβαύωςη του νοςοκομεύου ό του αρμόδιου ιατρού. 

τισ ανωτϋρω περιπτώςεισ ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ θα πρϋπει να μεςολαβόςει και να βοηθόςει 
τον ωφελούμενο ώςτε να καλύψει την διδακτικό ύλη για να μπορϋςει να παρακολουθόςει 
απρόςκοπτα τη ςυνϋχεια του προγρϊμματοσ. 
 
Προςθόκη 30/11/2017: 
«Ειδικϊ για τουσ εργαζόμενουσ ωφελούμενουσ του ϋργου, οι οπούοι παρακολουθούν πρόγραμμα 
κατϊρτιςησ ςτο πλαύςιο του ϋργου, το ποςοςτό επιτρεπόμενων απουςιών προκειμϋνου να 
θεωρηθεύ ωσ επιτυχόσ  η ολοκλόρωςη του προγρϊμματοσ, αυξϊνεται ςτο 20% επύ τησ ςυνολικόσ 
διϊρκειασ του Προγρϊμματοσ. 
Αναφορικϊ με το ύψοσ του επιδόματοσ κατϊρτιςησ, ιςχύουν τα εξόσ: 

- Εφόςον το ποςοςτό των απουςιών τουσ ανϋρχεται ωσ το 10%, οδηγούνται ςτην 
επιδότηςη 1.800€ για κϊθε εργαζόμενο ωφελούμενο, περιλαμβανομϋνων όλων των 
νόμιμων κρατόςεων, καθώσ και ςτην απόκτηςη ςχετικόσ Βεβαύωςησ Παρακολούθηςησ 
Προγρϊμματοσ Κατϊρτιςησ. 

- Αν το ποςοςτό των απουςιών τουσ εύναι μεγαλύτερο του 10% ϋωσ και 20%, οδηγούνται 
ςε επιδότηςη αναλογικϊ μειούμενη για το ποςοςτό των απουςιών τουσ που υπερβαύνει το 
10% για κϊθε εργαζόμενο ωφελούμενο επύ του επιδόματοσ των 1.800€, 
περιλαμβανομϋνων όλων των νόμιμων κρατόςεων, καθώσ και ςτην απόκτηςη ςχετικόσ 
Βεβαύωςησ Παρακολούθηςησ Προγρϊμματοσ Κατϊρτιςησ. 

Σε περύπτωςη που το ποςοςτό των απουςιών εργαζόμενων ωφελούμενων υπερβεύ το 20%, δεν 
θεωρεύται ότι ολοκλόρωςαν επιτυχώσ το πρόγραμμα και ωσ εκ τούτου δεν δικαιούνται να λϊβουν 
το εκπαιδευτικό επύδομα, ούτε μϋροσ αυτού.» 
 
 
ε περύπτωςη που το ωρϊριο εργαςύασ των ωφελουμϋνων ςυμπύπτει ολικώσ ό μερικώσ με τισ 
ώρεσ κατϊρτιςησ θα ζητεύται να υποβληθεύ α) υπεύθυνη δόλωςη από τον εργοδότη των 
επωφελούμενων ςχετικϊ με την αποδϋςμευςη τουσ κατϊ τισ ώρεσ τησ κατϊρτιςησ, καθώσ και β) 
τροποπούηςη του προγρϊμματοσ ωρών εργαςύασ τουσ από το Π ΕΡΓΑΝΗ. 
 
ημειώνεται ότι μεταξύ του κϊθε ςυμμετϋχοντα φορϋα και εκϊςτου ωφελούμενου, ςυνϊπτεται  
ςυμφωνητικό ςυμμετοχόσ, ςτο οπούο θα αναγρϊφονται τα δικαιώματα, οι υποχρεώςεισ των 
ωφελούμενων, το ύψοσ του εκπαιδευτικού επιδόματοσ, του τρόπου καταβολόσ του, κ.λπ. 

 
Επύςησ, οι ωφελούμενοι ϋχουν ενημερωθεύ για το ότι : « Άνεργοι εγγεγραμμϋνοι ςτα μητρώα του 
Ο.Α.Ε.Δ., που προτύθενται να ςυμμετϊςχουν ςε πρόγραμμα εκπαύδευςησ ό επαγγελματικόσ 
κατϊρτιςησ, παραμϋνουν εγγεγραμμϋνοι ςτα μητρώα ανϋργων του Ο.Α.Ε.Δ. και ο χρόνοσ 
εκπαύδευςόσ τουσ ό επαγγελματικόσ κατϊρτιςόσ τουσ μετρϊται ωσ χρόνοσ ανεργύασ εφόςον: 
α) εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτα μητρώα ανϋργων τουλϊχιςτον επύ τετρϊμηνο πριν από την υπαγωγό 
τουσ ςτο ωσ ϊνω πρόγραμμα,  
β) δηλώςουν τα ςτοιχεύα του προγρϊμματοσ αυτού ςτον Ο.Α.Ε.Δ. πριν από την ϋναρξό του και  
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γ) ϋχουν παρϋλθει τουλϊχιςτον δύο (2) ημερολογιακϊ ϋτη από το πϋρασ τυχόν προηγούμενησ 
ςυμμετοχόσ τουσ ςε πρόγραμμα εκπαύδευςησ ό επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ. Κατϊ τη διϊρκεια τησ 
εκπαύδευςόσ τουσ ό τησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςόσ τουσ, ϋχουν τα ύδια δικαιώματα και 
υποχρεώςεισ με τουσ λοιπούσ εγγεγραμμϋνουσ ςτα μητρώα ανϋργων του Ο. Α. Ε.Δ. 
Σε περύπτωςη όπου δεν ϋχουν παρϋλθει τουλϊχιςτον δύο (2) ημερολογιακϊ ϋτη από το πϋρασ 
τυχόν προηγούμενησ ςυμμετοχόσ ανϋργου ςε πρόγραμμα επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, ο χρόνοσ 
ανεργύασ διακόπτεται.»  

 
2.5 Υποχρεώςεισ των ςυμμετεχόντων φορέων 
Οι ςυμμετϋχοντεσ φορεύσ που διενεργούν την κατϊρτιςη υποχρεούνται να υποβϊλουν 
ηλεκτρονικϊ τα ϋντυπα ϋναρξησ, (βεβαύωςη ϋναρξησ, αναλυτικϊ ωρολόγια προγρϊμματα, 
καταςτϊςεισ ωφελουμϋνων, ςυμβϊςεισ ωφελουμϋνων και εκπαιδευτών με ςυμμετϋχοντεσ 
φορεύσ υλοπούηςησ, ημερόςια παρουςιολόγια κϊθε προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ εντόσ 20 λεπτου 
από την ϋναρξη του προγρϊμματοσ). 
Επύςησ, εντϊςςονται ςτισ υποχρεώςεισ τουσ: 

 Η εμπρόθεςμη καταβολό των αςφαλιςτικών ειςφορών. 
 Η υποχρϋωςη υποβολόσ απολογιςτικών ςτοιχεύων.  

 
Σϋλοσ, οι ςυμμετϋχοντεσ φορεύσ υλοπούηςησ τησ ενϋργειασ Β1 υποχρεούνται να ςυνεργϊζονται 
με τα όργανα ϋλεγχου και να παρϋχουν τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ / ςτοιχεύα. 

 

 
2.6 Εκπαιδευτικό επίδομα 
Η επιτυχόσ ολοκλόρωςη του προγρϊμματοσκατϊρτιςησ, οδηγεύ ςτην επιδότηςη 1.800€ ςε κϊθε 
ωφελούμενο, περιλαμβανομϋνων όλων των νόμιμων κρατόςεων, καθώσ και ςτην απόκτηςη 
ςχετικόσ Βεβαύωςησ Παρακολούθηςησ Προγρϊμματοσ Κατϊρτιςησ.  
ε περύπτωςη μη επιτυχούσ ολοκλόρωςησ του προγρϊμματοσ, ο ωφελούμενοσ δεν δικαιούται να 
λϊβει το εκπαιδευτικό επύδομα, ούτε μϋροσ αυτού. 

 
2.7 Εξοπλιςμόσ 
 Ο εξοπλιςμόσ που θα εύναι διαθϋςιμοσ  για τισ ανϊγκεσ του κϊθε εκπαιδευτικού προγρϊμματοσ 
ενδεικτικϊ εύναι: Η/Τ, Εκτυπωτϋσ, Scanner, Overhead Projector, Οθόνη Προβολόσ, Video 
Projector. Επιπλϋον ειδικόσ εξοπλιςμόσ θα αξιοποιηθεύ ςε κϊθε περύπτωςη που απαιτηθεύ. Για τη 
θεματικό ενότητα «Χηφιακϋσ δεξιότητεσ» απαιτεύται αύθουςα πληροφορικόσ, πλόρωσ 
εξοπλιςμϋνησ με κατϊλληλα μϋςα (με δυνατότητα παροχόσ ενόσ Η/Τ ανϊ καταρτιζόμενο με 
ςύνδεςη ςτο διαδύκτυο, προτζϋκτορασ, τραπεζοκαθύςματα κλπ) για την απόκτηςη ό 
επικαιροπούηςη τόςο ςύγχρονων ψηφιακών δεξιοτότων όςο και εξετϊςεων πιςτοπούηςησ 
ςύμφωνα με πρότυπο πιςτοπούηςησ, ότοι επεξεργαςύα κειμϋνου (MS Word ϋκδοςη τουλϊχιςτον 
2007 ό νεότερη), υπολογιςτικϊ φύλλα (MS Excel ϋκδοςη τουλϊχιςτον 2007 ό νεότερη), 
διαχεύριςη πληροφοριών και επικοινωνύεσ (MS Internet Explorer ό Microsoft Edge και MS 
Outlook ϋκδοςη τουλϊχιςτον 2007 ό νεότερη). 
 
2.8 Εκπαιδευτικό Υλικό – Ωρολόγιο Πρόγραμμα - Εκπαιδευτικέσ Μέθοδοι - 
Εκπαιδευτικέσ Τεχνικέσ 
Η μεθοδολογύα που επιλϋχθηκε ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ των προγραμμϊτων κατϊρτιςησ εύναι 
αυτό τησ ςυμμετοχικόσ διδαςκαλύασ ωσ η καταλληλότερη για την εκπαύδευςη ενηλύκων. Μϋςω 
αυτόσ, ενιςχύεται η ενεργητικό ςυμμετοχό των εκπαιδευομϋνων, λαμβϊνεται υπόψη ο ιδιαύτεροσ 
τρόποσ που ο καθϋνασ μαθαύνει (εξατομικευμϋνη μϊθηςη), αξιοποιούνται οι γνώςεισ και οι 
εμπειρύεσ των ςυμμετεχόντων (βιωματικό προςϋγγιςη), ενώ μπορεύ, εν τϋλει, 
αποτελεςματικότερα να διαμορφωθεύ ϋνα δημιουργικό πλαύςιο μϊθηςησ το οπούο ςυνδυϊζει τη 
θεωρητικό με την πρακτικό κατϊρτιςη.  
Η εφαρμογό τησ ςυμμετοχικόσ μεθοδολογύασ και η χρόςη ςχετικών εκπαιδευτικών τεχνικών και 
μϋςων ςτην κατεύθυνςη αυτό υποςτηρύζει τη ςυςτηματικό εξειδύκευςη των γνώςεων των 
καταρτιζομϋνων ςε ςυγκεκριμϋνεσ ενότητεσ που ςχετύζονται με το αντικεύμενο κατϊρτιςησ, 
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παρϊλληλα όμωσ, ενιςχύει και την καλλιϋργεια ικανοτότων ευελιξύασ, ανϊληψησ πρωτοβουλιών, 
ανϊπτυξησ ςυλλογικών δρϊςεων, επύλυςησ προβλημϊτων ςυνεργαςύασ και επικοινωνύασ κ.ϊ.  
την κατεύθυνςη αυτό, α) αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό για τη θεματικό ενότητα 
«Οριζόντιεσ και διαπροςωπικϋσ δεξιότητεσ» και για τη διδακτικό ενότητα «Νϋεσ ψηφιακϋσ 
δεξιότητεσ (social media, ebanking etc)», β) θα χρηςιμοποιηθούν εκπαιδευτικϊ υλικϊ από 
προηγούμενα ϋργα, τα οπούα  εςτιϊζουν ςτην εκπόνηςη μιασ ςειρϊσ δραςτηριοτότων για την 
ολοκληρωμϋνη υλοπούηςη των προγραμμϊτων, δεν ϋχουν την κλαςικό μορφό ενόσ ςυνεχούσ 
κειμϋνου ανϊλυςησ αλλϊ να εύναι περιςςότερο διαδραςτικϊ και φιλικϊ προσ τον αναγνώςτη.  
Ωρολόγια Προγράμματα ανά θεματική ενότητα: αναφορικϊ με τον τρόπο ςυγκρότηςησ των 
ωρολογύων προγραμμϊτων, μπορεύ κατϊ περύπτωςη να εναλλϊςςονται ςε ςειρϊ υλοπούηςησ τα 
δύο πρώτα ςκϋλη του προγρϊμματοσ, ςυνολικόσ διϊρκειασ 190 ωρών. ε κϊθε περύπτωςη τα 
επιμϋρουσ επαγγελματικϊ αντικεύμενα διδϊςκονται ςτο τϋλοσ των προγραμμϊτων. 
 
2.9 Μεθοδολογία και διαδικαςία επιλογήσ των καταρτιζόμενων:  
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν αποκλειςτικϊ Ψφελούμενοι του Έργου οι οπούοι εύναι πρώην 
εργαζόμενοι τησ Επιχεύρηςησ με την Επωνυμύα «ούπερ Μϊρκετ Λϊριςα ΑΕΒΕ» καθώσ και οι 
νϋοι ϊνεργοι, ηλικύασ 15 ϋωσ 29 ετών που βρύςκονται εκτόσ εργαςύασ, εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ 
(NEETs), ςτισ Περιφϋρειεσ Θεςςαλύασ και Κεντρικόσ Μακεδονύασ οι οπούοι ϋχουν ενταχθεύ ςτο 
Μητρώο τησ Ενϋργειασ Α «Επαγγελματικό υμβουλευτικό» του Έργου, από τα αποτελϋςματα 
τησ οπούασ (διϊγνωςη εκπαιδευτικών αναγκών) προϋκυψε η εγγραφό τουσ ςτο «Μητρώο 
Ψφελουμϋνων» τησ παρούςασ. 
τη ςυνϋχεια, οι ωφελούμενοι που επιθυμούν να ςυμμετϊςχουν ςτην κατϊρτιςη, ςυμπληρώνουν 
ειδικό αύτηςη, η οπούα προωθεύται ςτον φορϋα υλοπούηςησ. 
Από τα ςτοιχεύα τησ αύτηςησ, και ςύμφωνα με τη διαθεςιμότητα των ωφελουμϋνων, 
ςυγκροτούνται τμόματα κατϊρτιςησ. 
http://www.eiead.gr/publications/docs/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%
81%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A9%CF%86%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B
C%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD_EGF_LARISSA.pdf  
 
2.10 Τήρηςη Φακέλων Προγράμματοσ Κατάρτιςησ  
Ο κϊθε φορϋασ θα πρϋπει να τηρεύ τουσ παρακϊτω Υακϋλουσ για κϊθε πρόγραμμα κατϊρτιςησ 
που υλοποιεύ. Οι φϊκελοι αυτού πρϋπει να εύναι ςτη διϊθεςη του Τπευθύνου Έργου και να 
τηρούνται  από κϊθε ςυμμετϋχοντα φορϋα. 
 

 Υάκελοσ Διοικητικήσ Παρακολούθηςησ Προγράμματοσ Κατάρτιςησ  
Ο φϊκελοσ διοικητικόσ παρακολούθηςησ ενόσ προγρϊμματοσ μπορεύ να περιλαμβϊνει ενδεικτικϊ 
τα ακόλουθα:  
o ΕΝΣΤΠΑ ΕΝΑΡΞΗ 
o ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
o ΕΝΣΤΠΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
o ΕΝΣΤΠΑ ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ 
o ΤΜΥΨΝΗΣΙΚΑ 
o ΕΝΣΤΠΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
o ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 
o ΤΛΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ – ΤΛΙΚΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 
o ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΥΙΑ 
o ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

 

 Υάκελοσ Οικονομικήσ Παρακολούθηςησ Προγράμματοσ Κατάρτιςησ 

Ο φϊκελοσ οικονομικόσ παρακολούθηςησ του ϋργου μπορεύ να περιλαμβϊνει : 
 αιτόματα χρηματοδότηςησ,  

 προώπολογιςμού – προβλϋψεισ δαπανών των Πρϊξεων,  

http://www.eiead.gr/publications/docs/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A9%CF%86%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD_EGF_LARISSA.pdf
http://www.eiead.gr/publications/docs/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A9%CF%86%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD_EGF_LARISSA.pdf
http://www.eiead.gr/publications/docs/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A9%CF%86%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD_EGF_LARISSA.pdf


Υλοποίηςη ενεργειών ςτο πλαίςιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» 
όπωσ ςυγχρηματοδοτείται κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του 

Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγύησ 
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 Υύλλα Φρϋωςησ Ανθρωποχρόνου,  

 Αποφϊςεισ Δ.. για ποςοςτϊ απαςχόληςησ κλπ.,  

 μηνιαύα δελτύα δαπανών,  

 πληρωμϋσ κλπ.. 

 

2.11 Δημοςιότητα  

Σο παρόν αναρτϊται ςτην ιςτοςελύδα του ΕΙΕΑΔ (www.eiead.gr) και ςτισ ιςτοςελύδεσ των 
ςυμμετεχόντων φορϋων ΚΑΕΛΕ (www.kaele.gr), ΚΕΚ ΓΕΒΕΕ (http://www.kekgsevee.gr/) και 
ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΕΕ  (http://www.inegsee.gr). Επύςησ, αποςτϋλλεται ςτουσ ωφελούμενουσ μϋςω 
ηλεκτρονικόσ αλληλογραφύασ. 

 

 

 

 

http://www.eiead.gr/
http://www.kaele.gr/
http://www.kekgsevee.gr/
http://www.inegsee.gr/

