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ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΕΕ  ΑΑ..ΠΠ..  8877//2255--0066--22002211  

22ηηςς  ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΔΔΙΙΑΑΦΦΕΕΡΡΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ    

ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΣΣΤΤΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΟΟ    

««ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΓΓΝΝΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΕΕΞΞΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ    

σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττηηςς  ΠΠρράάξξηηςς  ««ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  

ΓΓΝΝΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΕΕΞΞΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΗΗ  BBΙΙΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  

ΤΤΣΣΙΙΜΜΕΕΝΝΤΤΟΟΥΥ»»  

(με Κωδικό ΟΠΣ:5002955) 

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ) πρόκειται να  υλοποιήσει 

προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο 

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ», στο πλαίσιο της πράξης 

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ BΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» η οποία εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020» και η συγχρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους και 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ: 

 
Τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα 

απασχόλησης) 

να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της παραπάνω 

πράξης, και ειδικότερα στα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράμματα: 
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1.  «Ειδικός Εγκαταστάσεων Βιομηχανίας Παραγωγής Τσιμέντου»   

2. «Ειδικός Εγκαταστάσεων αυτοματισμού & αυτομάτου ελέγχου στη βιομηχανία παραγωγής 

τσιμέντου»   

3. «Στέλεχος Υποστήριξης εφοδιαστικής αλυσίδας στη βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου»   

 
 

Α. Γενικά Στοιχεία Πράξης/Έργου 

Σκοπός της Πράξης είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας 1.000 εργαζομένων του 

ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται), μέσω της 

αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, καθώς και τον εφοδιασμό τους με πρόσθετες 

γνώσεις, δεξιότητες & ικανότητες προσαρμοσμένες στις συνεχείς αλλαγές και τις νέες αναπτυξιακές 

προκλήσεις που δημιουργούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την αγορά εργασίας. 

Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα 

προγράμματα προσόντων/ δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων από 

διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17204. 

Η αρχική πρόσκληση αφορούσε 1.000 άτομα, ενώ στο πλαίσιο της παρούσας, ο αριθμός των 

ωφελουμένων θα ανέρχεται στους 246 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Αναλυτικά η 

περιφερειακή κατανομή των προγραμμάτων και του αριθμού ωφελουμένων αντιστοίχως, 

αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Α/Α Τύπος Περιφέρειας Περιφέρεια Αριθμός Ωφελούμενων 

1 

Λιγότερο Ανεπτυγμένες 

(Υποέργο 1) 

Ανατ.Μακεδονία - Θράκη --- 

2 Κεντρική Μακεδονία 46 

3 Θεσσαλία  15 

4 Ήπειρος --- 

5 Δυτική Ελλάδα 69 

 Σύνολο 130 

6 

σε Μετάβαση  

(πλην Στερεάς Ελλάδας) 

(Υποέργο 2) 

Δυτική Μακεδονία  

7 Ιόνια Νησιά  

8 Πελοπόννησος  

9 Βόρειο Αιγαίο  

10 Κρήτη 1 



«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ», 
στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης 

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ BΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» 

                                                     

 

3 

 Σύνολο 1 

11 

Περισσότερο ανεπτυγμένη 

(Υποέργο 3) 
Αττική 13 

Σύνολο 13 

12 

σε Μετάβαση 

(Υποέργο 5) 
Στερεά Ελλάδα 102 

Σύνολο 102 

 Γενικό Σύνολο 246 

 

Σημείωση: Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί συνέχεια της 1ης πρόσκλησης (αρ. πρωτ. 48/9-11-2020) 

και της παράτασης αυτής. 

Ο αριθμός των υπόλοιπων θέσεων των ωφελουμένων καλύφθηκε από τις αιτήσεις που 

υπεβλήθησαν κατά την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδόθηκε στο πλαίσιο της 

Πράξης και της παράτασης που δόθηκε. 

 

Θα υλοποιηθούν τρία αντικείμενα κατάρτισης, η διάρκεια των οποίων ανά θεματικό αντικείμενο 

έχει ως εξής: 

α/α Θεματικό Αντικείμενο Διάρκεια σε ώρες 

1.   «Ειδικός Εγκαταστάσεων Βιομηχανίας Παραγωγής 

Τσιμέντου»  

95 (θεωρία) 

2.  «Ειδικός εγκαταστάσεων αυτοματισμού & αυτομάτου ελέγχου 

στη βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου»   

95 (θεωρία) 

3.  «Στέλεχος Υποστήριξης εφοδιαστικής αλυσίδας στη 

βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου»   

95 (θεωρία) 

Όλα τα   προγράμματα θα υλοποιηθούν είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) κατάρτισης 

στην τάξη, είτε της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη (20%) – ασύγχρονη (80%), σύμφωνα με το 

Παράρτημα 2 της Απόφασης Ένταξης) σε πιστοποιημένες αίθουσες διδασκαλίας, εκτός ωραρίου 

εργασίας.  
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Β. Παρουσίαση προγραμμάτων κατάρτισης, σχημάτων πιστοποίησης και όρων 
υλοποίησης 
 
Τα Προγράμματα Κατάρτισης και οι θεματικές τους ενότητες περιλαμβάνονται στους Πίνακες που 
ακολουθούν. 
 
 
 
 
 

Προγράμματα Κατάρτισης: 
 

1ο Πρόγραμμα Κατάρτισης 
Ειδικός Εγκαταστάσεων Βιομηχανίας Παραγωγής Τσιμέντου 
  

Θεματικές Ενότητες 
 

1. Βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας παραγωγικών επιχειρήσεων  
2. Αρχές προγραμματισμού και διοίκησης παραγωγής 
3. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παραγωγικών επιχειρήσεων  
4. Συστήματα αυτοματισμού, βιομηχανικοί αυτοματισμοί  
5. Στοιχεία σχεδιασμού και διαχείρισης υλικών παραγωγικών 

διαδικασιών 
6. Συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού επιχειρήσεων 
7. Νομοθετικά και περιβαλλοντικά θέματα βιομηχανικής παραγωγής  
8. Βασικά συστήματα ποιότητας, διαδικασία παρακολούθησης  
9. Παραγωγικές διεργασίες και εγκαταστάσεις τσιμεντοβιομηχανιών 
10. Υγεία  και ασφάλεια στο χώρο εργασίας 
11. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου 
12. Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων 
13. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης 

 
2ο Πρόγραμμα Κατάρτισης 
Ειδικός εγκαταστάσεων αυτοματισμού & αυτομάτου ελέγχου στη βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου 
  

Θεματικές Ενότητες 
 

1. Βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας παραγωγικών 
επιχειρήσεων 

2. Βασικά στοιχεία ηλεκτρολογίας, ηλεκτροτεχνίας και μηχανολογίας  
3. Δομή και βασικά στοιχεία συστημάτων αυτοματισμού και 

αυτομάτου ελέγχου 
4. Υδραυλικά, πνευματικά, ηλεκτρικά και άλλα συστήματα 

αυτοματισμού στη βιομηχανία  
5. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) 
6. Βιομηχανικά δίκτυα επικοινωνίας και εποπτείας, βιομηχανική 

πληροφορική 
7. Συντήρηση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων αυτοματισμού 
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8. Παραγωγικές εγκαταστάσεις και διεργασίες επιχειρήσεων, Ειδικές 
εφαρμογές στη τσιμεντοβιομηχανία   

9. Βασικά συστήματα ποιότητας, ποιότητα παραγωγής, 
περιβαλλοντικά και άλλα πρότυπα  

10. Υγεία  και ασφάλεια στο χώρο εργασίας 
11. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου 
12. Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων 
13. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης 

 
3ο Πρόγραμμα Κατάρτισης 
Στέλεχος Υποστήριξης εφοδιαστικής αλυσίδας στη βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου 
  

Θεματικές Ενότητες 

1. Βασικές Αρχές Λειτουργίας και Παραγωγής Βιομηχανιών 
Τσιμέντου και άλλων Παραγωγικών Επιχειρήσεων  

2. Διοίκηση επιχειρήσεων, Εφοδιαστική αλυσίδα και σύγχρονη 
οικονομία 

3. Σχεδιασμός, διαχείριση και λειτουργία αποθηκών – Βασικές αρχές 
αποθήκευσης – Διαχείριση των αποθεμάτων 

4. Διαχείριση προμηθειών, διαδικασίες εισροών -εκροών 
5. Διοίκηση Εφοδιαστικής αλυσίδας 
6. Χρηματοοικονομικά Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας  
7. Πληροφοριακά Συστήματα και  Αυτοματοποίηση 
8. Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών   
9. Παροχή Υπηρεσιών Αποθήκευσης από Τρίτους (Outsourcing 

Logistics) 
10. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας στην τσιμεντοβιομηχανία 
11. Σύστηματα Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας στην 

Εφοδιαστική Αλυσίδα 
12. Υγεία  και ασφάλεια στο χώρο εργασίας 
13. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου 
14. Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων 
15. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης 

 

Σχήματα Πιστοποίησης: 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΧΗΜΑ  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ειδικός Εγκαταστάσεων 

Βιομηχανίας Παραγωγής 

Τσιμέντου 

Στέλεχος βιομηχανικής παραγωγής – Ειδικός 

βιομηχανίας παραγωγής τσιμέντου 
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Ειδικός Εγκαταστάσεων 

Αυτοματισμού και Αυτόματου 

Ελέγχου στη Βιομηχανία 

Παραγωγής Τσιμέντου 

Τεχνικός-Συντηρητής εγκαταστάσεων αυτοματισμού 

και αυτομάτου ελέγχου 

Στέλεχος Υποστήριξης 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην 

Βιομηχανία Παραγωγής Τσιμέντου 

Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

 

 

Όροι υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης  

• Για τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν θα διανεμηθεί εκπαιδευτικό υλικό συνοδευόμενο από 

φάκελο καταρτιζόμενου, μπλοκ σημειώσεων και στυλό είτε το απαιτούμενο ψηφιακό εκπαιδευτικό 

υλικό, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στους καταρτιζόμενους μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Τηλεκατάρτισης που θα χρησιμοποιηθεί.   

• Η κατάρτιση ανά πρόγραμμα έχει διάρκεια 95 ώρες συνολικά και ημερησίως δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων.  

• Η ημερήσια κατάρτιση διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των 

συμμετεχόντων και  η δια ζώσης ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα.  

• Κατά την υλοποίηση της δια ζώσης κατάρτισης, εφόσον η διάρκειά της υπερβαίνει τις τρεις (3) 

ώρες ημερησίως, θα χορηγούνται εδέσματα /ροφήματα στους καταρτιζόμενους από τον Πάροχο 

Κατάρτισης.  

• Δεν επιτρέπεται για τη δια ζώσης η κατάρτιση τις Κυριακές καθώς και κατά τις υποχρεωτικές 

αργίες, όπως αυτές ορίζονται για τους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό τομέα. 

• Οι δομές που θα χρησιμοποιηθούν υποχρεούνται να διαθέτουν αδειοδότηση από τον ΕΟΠΠΕΠ ως 

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 ή Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1, που εξασφαλίζει 

προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τις προβλέψεις των Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της 

Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη 

Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες” και Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “Νέος 

Οικοδομικός Κανονισμός” και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ και τις Οδηγίες του υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους».  
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• Τα προγράμματα κατάρτισης οργανώνονται από τον πάροχο κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη τη 

διαθεσιμότητα των ωφελούμενων, με μόνη προϋπόθεση την τήρηση του ελάχιστου και του 

μέγιστου αριθμού συμμετεχόντων ανά τμήμα (5 έως 25). 

• Κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης, 

αποδεχόμενος τους όρους υλοποίησης καθώς και να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης 

γνώσεων και δεξιοτήτων.  

• Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων μέχρι του ποσοστού 10% επί της συνολικής διάρκειας 

των ωρών του προγράμματος. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν 

καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το μέγιστο ποσοστό επιτρεπτών απουσιών 

αυξάνεται στο 20%, Το ίδιο μέγιστο ποσοστό ισχύει και για τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι κατά τη 

διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο 

νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο 

λοχείας.  

• Στην περίπτωση που ωφελούμενος υπερβεί το ως άνω επιτρεπόμενο μέγιστο όριο απουσιών ή δεν 

συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης χάνει το δικαίωμα του εκπαιδευτικού επιδόματος.  

• Κατά την έναρξη και λήξη της συμμετοχής του στη δράση, ο ωφελούμενος υποχρεούται να 

συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια / απογραφικά δελτία εισόδου - εξόδου για την περαιτέρω 

επεξεργασία τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της 

παρακολούθησης της δράσης μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των προβλεπόμενων 

ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου.  

• Η συμπλήρωση των δελτίων εισόδου και εξόδου από τον ωφελούμενο είναι υποχρεωτική και 

αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος.  

 

 

Γ. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, 

ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης, σύμφωνα με την αντίστοιχη κατανομή ανά περιφέρεια 

καθώς και κατηγορία περιφέρειας.  

Για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στην διαδικασία 

αξιολόγησης – μοριοδότησης θα πρέπει να: 
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1. Είναι εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα άνω των 18 ετών, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της 

επιχείρησης που απασχολείται  

(Εργαζόμενος θεωρείται το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες σε εργασιακή σχέση 

που υφίσταται: α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο, β) 

βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση 

εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει 

τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών, γ) εφ΄όσον το ακαθάριστο 

εισόδημα των υπηρεσιών των εργαζομένων καταχωρείται στον Πίνακα 4 – 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας 

Εισοδήματος). 

 

2. Είναι τουλάχιστον απόφοιτος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης  (για όσους αποφοίτησαν έως το 

1980, απολυτήριο Δημοτικού σχολείου και για όσους αποφοιτήσαν από το 1981 και έπειτα, 

απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου).  

Από τη συμμετοχή στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι 

κάθε μορφής - συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που κατά κύριο επάγγελμα είναι αγρότες και 

εκείνων, που για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα τους θεωρείται ως 

εισόδημα από μισθωτή εργασία. 

Ειδικά για τις κατηγορίες εργαζομένων με εποχική απασχόληση, αυτοί δύνανται να είναι 

ωφελούμενοι ακόμα κι αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Επισημαίνεται ότι από τη συμμετοχή 

στην συγκεκριμένη Πρόσκληση αποκλείονται όσοι είναι άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής 

ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. 

Ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο περιφέρεια (διαμονής). Οι 

υποψήφιοι προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του 

εργαζόμενου τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο και κατά τη 

χρονική στιγμή που εισέρχονται επίσημα στο πρόγραμμα (η χρονική στιγμή εισόδου ταυτίζεται με 

την πρώτη μέρα κατάρτισης). 

 

Δ. Οφέλη από τη συμμετοχή και αντικείμενο της Πράξης 
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Οι ωφελούμενοι με την παρακολούθηση των προγραμμάτων Κατάρτισης 

✓ Θα αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητα 

απασχόλησής τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την 

επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση προσφορότερων εργασιακών όρων και 

την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

✓ Θα αποκτήσουν πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/ 

δεξιοτήτων, από διαπιστευμένους φορείς, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η συμμετοχή 

στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων  

αναμένεται να συμβάλει θετικά στην κινητικότητα των εργαζομένων και στην ενίσχυση της 

απασχολησιμότητάς τους. 

✓ Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο αντιστοιχεί σε 5,00 € μικτά ανά ώρα κατάρτισης. 

Για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος, απαιτείται τόσο η παρακολούθηση του 

προγράμματος κατάρτισης από τον ωφελούμενο, όσο και η υποχρεωτική συμμετοχή του στις 

εξετάσεις (ή επανεξετάσεις, εφόσον απαιτηθεί) πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. 

 

Ε. Κριτήρια επιλογής - Δικαιολογητικά συμμετοχής  

 

Τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων στη βάση συγκεκριμένης μοριοδότησης είναι τα εξής: 

1. Ηλικία υποψηφίων 

2. Επίπεδο εκπαίδευσης 

3. Συνάφεια τίτλου σπουδών τυπικής εκπαίδευσης με τα αντικείμενα κατάρτισης και 

πιστοποίησης 

3. Χρόνος προϋπηρεσίας υποψηφίων ανεξαρτήτως θέσης εργασίας 

Αναλυτικά, η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

1. Ηλικία υποψηφίων 18 – 29 10 

30 – 54 15 

Άνω των 55 20 
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2.  

 

 

 

Επίπεδο εκπαίδευσης 

Απόφοιτος υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης 

15 

Απόφοιτος δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

20 

Απόφοιτος 

μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

25 

Απόφοιτος τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 

30 

3.  Συνάφεια τίτλου σπουδών με τα 

αντικείμενα κατάρτισης και 

πιστοποίησης 

 25 

4. Προϋπηρεσία υποψηφίων 

ανεξαρτήτως θέσης εργασίας 

0 – 3 έτη 10 

4– 7 έτη 15 

8 – 12 έτη 20 

Άνω των 12 ετών 25 

 

Το άθροισμα της βαθμολογίας έχει σαν μέγιστη τιμή τα 100 μόρια. 

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται ηλεκτρονικά. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, κριτήριο επιλογής θα είναι η χρονική προτεραιότητα υποβολής της 

αίτησης συμμετοχής σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας και προηγείται στη σειρά κατάταξης ο 

υποψήφιος που υπέβαλε σε προηγούμενο χρόνο την αίτηση συμμετοχής έναντι των άλλων 

υποψηφίων.  

Το Μητρώο Ωφελουμένων θα έχει τη μορφή πινάκων κατάταξης ανά Διοικητική Περιφέρεια. Στους 

πίνακες αυτούς θα αποτυπώνεται η κατάταξη των επιλεγέντων και επιλαχόντων, κατά φθίνουσα 

σειρά με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής των αντίστοιχων Αιτήσεων Συμμετοχής. 
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Σε περίπτωση μη κάλυψης των απαιτούμενων θέσεων, θα υπάρχει η δυνατότητα επανάληψης της 

πρόσκλησης ωφελουμένων, όσες φορές απαιτηθεί. 

Οι διαδικασίες επιλογής ωφελουμένων γίνονται από αντίστοιχη Επιτροπή, η οποία επίσης έχει το 

δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις από τους υποψήφιους, εφόσον 

κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης ο Ανάδοχος παρέχει τη δυνατότητα πιστοποίησης των 

προσόντων που αποκτήθηκαν. Την πιστοποίηση θα διενεργήσουν κατάλληλοι φορείς πιστοποίησης 

προσώπων. Οι ωφελούμενοι υποχρεωτικά θα συμμετάσχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις 

πιστοποίησης, όπως προβλέπεται.  

 

Στ. Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής – Παραλαβή και έλεγχος πληρότητας & ορθότητας αίτησης 

 

Η υποβολή των Αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται ηλεκτρονικά και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: http://aitisi024.sbtse.gr/ 

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει μία αίτηση συμμετοχής, η οποία και θα λαμβάνει ένα 

μοναδικό αύξοντα αριθμό. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη θα πρέπει να καταθέσουν (να 

υποβάλουν ηλεκτρονικά)  μαζί με την Αίτησή τους και τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

• Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας 

• Αντίγραφο τίτλου τυπικής εκπαίδευσης  

• Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού για την επιβεβαίωση του IBAN στο οποίο θα είναι 

πρώτος δικαιούχος ο/η αιτών/ουσα, ή ισοδύναμο έγγραφο 

 

Και 

Για τους εργαζόμενους: 

• Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης (εκτυπώνεται από τον ΕΦΚΑ) στη διεύθυνση: 

https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/ με ημερομηνία ηλεκτρονικής εκτύπωσης από 

1/2002   

http://aitisi024.sbtse.gr/
https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/
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• Ε4 του Ωφελούμενου (εκτυπώνεται στη διεύθυνση: https://employees.yeka.gr).  Για τους 

εργαζόμενους σε αναστολή (λόγω περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19): 

▪ Αντίγραφο βεβαίωσης αναστολής της επιχείρησης/εργοδότη, όπως αυτή 

αντλείται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» ή 

εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζόμενου για τη χορήγηση έκτακτης 

οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ 

• Υπεύθυνη δήλωση (επιθυμητή η έκδοσή της από την ιστοσελίδα του gov.gr), η οποία θα 

απευθύνεται στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος,  στην οποία να 

δηλώνει ότι:  

Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος/η σε επιχείρηση του ιδιωτικού 

τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας και ότι τα υποβληθέντα έγραφα 

είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.  

 

Για τους εποχικά εργαζόμενους: 

➢ Εάν εργάζονται σήμερα, εμπίπτουν στην περίπτωση των εργαζομένων γενικά και αναρτούν τα 

αντίστοιχα δικαιολογητικά (βλέπε παραπάνω) 

➢ Εάν βρίσκονται σήμερα στη φάση της ανεργίας λόγω απασχόλησης αποκλειστικά σε εποχική 

επιχείρηση απαιτούνται: 

 

(Προσοχή! Είναι η μοναδική περίπτωση ανέργων που επιτρέπεται να συμμετάσχουν στο 

πρόγραμμα) 

 

1. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας: Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης (εκτυπώνεται από τον 

ΕΦΚΑ) στη διεύθυνση: https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/ με ημερομηνία 

ηλεκτρονικής εκτύπωσης  από 1/2002   

2. Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η 

κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:  

◦ από Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον άνεργο και τον 

εργοδότη είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη 

από τον Εργοδότη και 

◦από Βεβαίωση Εποχικότητας της επιχείρησης ή 

◦ από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται 

για το ειδικό εποχικό βοήθημα είτε πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 

https://employees.yeka.gr/
https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/
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ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και άλλα 

Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).  

 

Σημειώνεται ότι ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, 

υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή 

ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά 

ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, 

κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που 

υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο 

αιχμής της δραστηριότητάς τους (άρθρ. 31 ν. 4144/13).  

 

Ο αιτών θα πρέπει να μεριμνήσει για την ορθότητα των στοιχείων που καταχωρεί ηλεκτρονικά στο 

Πληροφοριακό Σύστημα.  

Στη συνέχεια πραγματοποιείται έλεγχος πληρότητας και ορθότητας της αίτησης. Ο έλεγχος αυτός 

έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι: 

• για την υποβολή της αίτησης έχει χρησιμοποιηθεί ορθά το Πληροφοριακό Σύστημα,  

• τα στοιχεία που καταχωρούνται ηλεκτρονικά είναι ορθά και έγκυρα (δεν υπάρχουν 

διαφορές μεταξύ των καταχωρημένων ηλεκτρονικά στοιχείων και των αντίστοιχων 

εγγράφων που έχουν επισυναφθεί) και σε πλήρη συνέπεια με το περιεχόμενο της Αίτησης.  

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι, έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής  

προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και 

απορριφθέντων ανά τύπο περιφερειών. Οι αντιρρήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά 

στο e-mail του Συνδέσμου: sbtse024@gmail.com και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής 

Ενστάσεων, η οποία και θα εξετάσεις τη βασιμότητα αυτών. 

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ωφελουμένων θα αναρτηθούν στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος: www.sbtse.gr . 

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής παρέχει εξουσιοδότηση στον ΣΒΘΣΕ και τους συνεργάτες του, για 

χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος, αποκλειστικά για τους σκοπούς 

του παρόντος. Όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων θεωρούνται εμπιστευτικά 

και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση τους στο πλαίσιο της παρούσας 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

mailto:sbtse024@gmail.com
http://www.sbtse.gr/
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Ζ. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής  

 

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων λήγει την 20/08/2021 και ώρα 23:59. Η μη εμπρόθεσμη 

υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις Αιτήσεις 

Συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται καθημερινά και ώρες 10:00 – 14:00 

στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, Ελ. Βενιζέλου 4, Βόλος, Τηλ. 

2421029407 (Γραμματεία Υποστήριξης Υποβολής Αιτήσεων Ωφελουμένων), e-mail: info@sbtse.gr & 

sbtse024@gmail.com.  

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Η Πρόεδρος 

Ελένη Κολιοπούλου 

mailto:info@sbtse.gr
mailto:sbtse024@gmail.com

